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Het begon allemaal op een mooie maar vroege zaterdagochtend.
We mochten gelukkig met onze buurman meerijden naar de
startplek. Dit jaar was de startplek bij de manage en we kregen
een overheerlijke vieze appelflap en chocomelk.
Tot onze grote verbazing was de kaart weer in heel veel kleine
stukjes geknipt. Maar we hadden gelukkig plakband bij ons en als
eerste de kaart in elkaar geplakt. Er zat ook een bingo kaart bij en
op de bingokaart stonden allemaal verschillende dingen. Zoals een
roofvogel, een paddenstoel en een rode paddenstoel en een
elfenbankje en herfstbladeren en nog veel meer. Als we foto’s maakten voor de bingokaart dan
konden we extra tijd verdienen.
Vol goede moed gingen we op pad naar de eerste bonuspost. Nadat we vorig jaar namelijk van het
andere team verloren hadden gingen we dit jaar extra ons best doen. Het team van Cora had vorig
jaar namelijk gewonnen en wij wilden wel heeeeeel graag dit jaar winnen!!
In het begin liepen we nog samen met het team van Cora op, en de strijd om de prijs was begonnen.
Het andere team nam een andere route, maar wij kwamen als eerste aan bij de chocopost. Hier
kregen we een lekkere stroopkoek en chocomelk. Wij bleven heel lang wachten en hadden maximaal
de verplichte pauze genomen en het team van Cora ging echt veel sneller weg. Toen wij weggingen
ging Mick eerst nog even op de heide plassen en Bram ging op zoek naar een pissebed in een oude
boom. Onderweg kwamen we mensen tegen die gelukkig een tamme kastanje hadden voor de bingo.
Na een kilometer gelopen te hebben zagen we een elfenbankje en we hadden al bijna onze eerste
bingo. Op een bonuspost aangekomen heeft Mick de GOH-kaart een beetje verder verstopt, deze
konden wij ook al niet zo goed vinden. Onderweg hebben we aangebeld bij mensen om dingen te
vinden voor de bingo, ook eentje was een zeldzame noot. En voor de spin hadden we van een fiets
een foto gemaakt. En nu was het moment dat we een tactische beslissing moesten maken, eerst naar
de soeppost of nog een klein rondje om wat meer bonusposten te zoeken. Na veel wikken en wegen,
liepen we toch naar de bonuspost toe. Onderweg vlakbij een bruggetje over een riviertje vonden we
een wandelstok. We besloten om de wandelstok mee te nemen omdat we dachten dat iemand toch
niet zo weten waar hij de stok kwijtgeraakt zou zijn. Achteraf bleek hij van Martijn te zijn. En toen was
het tijd voor soep en een leuke kabouter te schilderen. Hier hebben we lekker even uitgerust en Mick
heeft gespeeld met stokken in de natuur/insecten-tuin. We moesten nog een uurtje lopen en we
probeerden om zo min mogelijk tijd te verliezen en precies op tijd aan te komen bij de bivak. Op het
laatste stukje zijn we de buren weer tegengekomen en zijn we samen naar de bivak gelopen. We zijn
ook nog een stukje door een greppel gelopen om de weg wat korter te maken. We konden geen wild
zwijn vinden, die hadden we nodig voor de volle bingo. Precies op tijd kwamen we aan en even later
ook Cora en haar team. En we wisten allemaal dat het er om ging spannen wie er ging winnen dit
jaar.
’s Avonds werden onze buikjes lekker gevuld met Chinees. Na het eten was
er nog een lekker toetje en daarna de prijsuitreiking. Met maar een paar
minuten verschil, precies 3 minuten, hadden WIJ, BRAM en MICK
GEWONNENNNN!!!!
Onze droom kwam uit, de wissel trofee was nu eindelijk na drie jaar in het
bezit geweest te zijn van Cora, van ons! Euforie alom. Het was al vrij laat en
na een paar potjes Halli Galli gespeeld te hebben, gingen we lekker slapen.
Bram heeft eerst nog wat bomen omgezaagd met zijn gesnurk en het was al
weer vroeg ochtend. Toen gingen we lekker ontbijten en daarna lekker
spelen en daarna lekker naar huis. Ook het team van Eric had een prijs
gewonnen en de twee winnende teams zaten in een auto. Volgend jaar
doen we weer mee want het was echt superleuk!
Groet Bram en Mick

Begin september is er door ouders, een verkenner (geweldig Tobias!) en diverse stafleden flink
schoongemaakt in ons clubhuis, om het nieuwe seizoen fris te kunnen beginnen. Het spreekwoord
‘vele handen maken licht werk’, was van toepassing. Het was een hele gezellige boel en na een goed
uur was het gebouw van onder tot boven gepoetst! Natuurlijk was er ook tijd voor koffie, thee en iets
lekkers.
Iedereen nogmaals super bedankt voor jullie hulp!

Welpen en kabouters
Afgelopen kwartaal is er heel veel gebeurd bij de welpen (en
kabouters). Een van de eerst dingen die in het nieuwe
scoutingseizoen gebeurde was dat de welpen en kabouters
samen draaien! Uiteraard blijven de opkomsten natuurlijk even
leuk als altijd en hebben we er al menig leuke en leerzame
opkomst gehad.
Overvliegen
We hebben naast
de grote groep
welpen en kabouters die er al waren uiteraard ook weer
enkele nieuwe kinderen mogen ontvangen van de bevers!
Dit keer zijn er 3 kinderen over komen vliegen. Welkom
Sasha, Julian en Jop.

Opkomsten
Dit kwartaal zijn we onder andere bezig geweest met
de kaart en kompas badge. Hierbij moest iedere welp
allerlei verschillende opdrachten doen betreffende deze
onderwerpen. Zo zijn er meerdere kompassen
gemaakt, mochten de kinderen speurtochten voor
elkaar uitzetten en speelde we o.a kompastwister om
de windrichtingen goed te leren kennen.
Ook hebben we een high tea georganiseerd voor alle
ouders van de welpen en kabouters. Hierbij werd er het
een en ander uitgelegd over het samengaan van de
welpen en kabouters. Deze high tea werd volledig gemaakt door de kinderen. Zo moesten ze alle
gerechten van begin af aan zelf maken (uiteraard wel met een beetje hulp).
Ook hebben we een leuke opkomst gehad met allemaal gezelschapspellen die in het groot gespeeld
werden zoals het betoverde doolhof en jenga.
JOTA – JOTI
Ook dit jaar waren de welpen op zaterdag
aanwezig op de Jota-Joti. Hier hebben we
traditie getrouw via de computer en de
radio contact gezocht met andere scouts
van groepen.
Ook hebben we buiten een heel erg leuk
spel gespeeld over scouting in andere
landen. Zo hebben de welpen gezien dat
het uniform er niet in elk land hetzelfde
uitziet en dat de wet ook vaak verschilt met
de wet die wij kennen.
s’ middags hebben we tijdens het regiospel hebben we ook heel hard ons best gedaan. In groepjes
probeerde we zo snel en zo goed mogelijk alle opdrachten die we kregen te doen. Blijkbaar waren we,
samen met de rest van de groep, heel erg goed want we zijn tweede geworden!

Staf
Naast een grote hoeveelheid nieuwe
kinderen is er ook weer veel gebeurd bij de
stafleden. Zo heten we Baloe welkom, die
vanuit curaçao naar Nederland is gekomen
voor een stage bij onze groep en Lowie die
weer terug is en af en toe bijspringt.
Daarnaast hebben zowel Akela als Hathi een
extra EHBO certificaat erbij en zijn ze zoals
elke andere editie weer naar de Zeeuwse
Scoutiviteit geweest.
Groetjes,
Hathi, Akela, Baloe, Lowie en de welpen/kabouters.

Een paar weken terug was het weer tijd
voor de GOH. Eigenlijk werd het Team
Brouwer+, want dit jaar liep Mathis
met ons mee. Hij was wel toe aan een
zwaardere tocht dan vorig jaar, toen hij
nog de A categorie liep met zijn
moeder en zusje Leah. De vraag kwam
of hij met ons in de B categorie mee
kon lopen en dat konden we natuurlijk niet weigeren.
Ons avontuur begon op zaterdagochtend HEEL VROEG; samen met Team Jansen op weg naar de
startplek. De kids achterin de auto kletsen over Pokémon en voorin de vaders over de nieuwe baan
en meer van dat soort zware praat.
Aangekomen bij de manege kreeg iedereen iets te drinken en een
lekkere appelflap, waarna de kaarten, kompassen en kaarthoekmeters
werden uitgedeeld. We begonnen met het intekenen van de
coördinaten en het puzzelen in welke volgorde we ze zouden lopen.
We hebben eerst een simpele route gekozen en konden dan op de
helft er voor kiezen of we wel of niet nog extra bonusposten gingen
lopen.
En toen: OP WEG! Lekker naar buiten, even goed rondkijken en de eerste teams een beetje op weg
helpen. Het leuke van dit soort tochten is dat niet iedereen de posten in dezelfde volgorde loopt, dus
je loopt niet in een treintje achter elkaar aan, maar komt zo nu en dan een ander team tegen.
De tocht was heel afwisselend: zo nu en dan bos, dan weer op de
hei en gelukkig weinig asfalt stampen. De extra uitdaging was de
GOH Bingo. Ieder team kreeg een bingo-kaart mee waarop dingen
stonden die je moest fotograferen. Als je dan een rij, kolom of
diagonaal had, kreeg je extra tijdsaftrek. Dus onderweg moest je
ook om je heen kijken en van de natuur genieten, zoekend naar
Kabouters, paddenstoelen, herten, wilde zwijnen, roofvogels en
meer van dat soort dingen.
We hebben ook genoten van de
twee verplichte posten: de Warme
Chocomelk Met Slagroom-post en
de Soep-post waar ook geknutseld
werd.
We hebben dit jaar zo’n 16 kilometer gelopen en kwamen precies op
tijd aan op het eindpunt. Daar konden we wat bijkomen, snoepen,
drinken en spelen. De meeste kinderen kenden de omgeving goed,
want we waren terecht gekomen in het kamphuis van de Welpen en
Kabouters van het afgelopen kamp.
‘s Avonds hebben we met z’n allen genoten van een heerlijke maaltijd
en al snel daarna volgde de uitslag. Het is en blijft tenslotte een
wedstrijd. Ook dit jaar hebben we gewonnen.

Er waren in de B categorie maar twee tegenstanders: een team bestaand uit twee verkenners en het
team van Puk en haar vader.
En tsja, eerlijk is eerlijk, papa Eric uit team Brouwer heeft nou eenmaal al heel wat ervaring in dit
soort tochten lopen en hij houdt niet van verkeerd lopen. Dus hebben we gezamenlijk op de kaart
gekeken tijdens de tocht, maar wel met het ervaren oog van papa er bij…
We hebben er weer van genoten. De organisatie was weer top, het weer was heerlijk en de
omgeving prachtig. Volgend jaar weer dus!
Groeten van Mila, Mathis, Dorian en Eric

Na een heeeeeeeeerlijke zomervakantie begon het scoutingseizoen weer.
Tijdens een hartstikke gezellige opening op de Lange haven 11 was het tijd voor foto’s kijken, elkaar
aanhoren over alle vakanties en nog veel meer gezelligheid.
Al snel hadden we in het begin van september een lange opkomst georganiseerd. In de avond
kwamen alle scouts aan. De verkenners hadden allemaal de backpack op de rug en waren goed
voorbereid. De padvindsters daarentegen moesten nog worden overtuigd dat een backpack echt wel
handiger is dan een koffer of een boodschappentas. Niet wetende waarom ze het nu per se moesten
accepteerden ze allen een backpack en even later waren ook zij klaar voor het avontuur.
Niet wetende wat er deze avond ging gebeuren
werden alle scouts in verschillende groepjes
gedropt op 1-2 kilometer afstand van de slaapplek
in de natuurspeeltuin in Schiedam noord.
Eenmaal aangekomen in de natuurspeeltuin
konden ze lekker hun eigen tentjes opzetten, want
op kamp vonden ze het erg leuk om in
“friettenten” te slapen, en hun bed klaarleggen.
Even nog genieten aan het kampvuur en daarna
snel het bed in.
Na even te hebben gewacht totdat iedereen echt
aan het slapen was begon het rond 01.00 dan
echt. Iedereen werd wakker gemaakt en werd
gevraagd om zijn backpack in te pakken. Nog half
aan het slapen werden midden in de nacht de backpacks ingepakt en begon men zich te realiseren
dat dit helemaal niet de overnachtingsplek was. Toch enthousiast werd alles ingepakt en stond
iedereen klaar om te vertrekken.
Na een korte hike richting het terrein van de Tono kwam iedereen vermoeid aan. Gelukkig waren de
tenten al verplaatst en konden de scouts dus zo het bed klaarleggen en er in duiken.
De volgende morgen werd iedereen fris en fruitig wakker en stonden de eerste backpacks al snel klaar
om weer verder te hiken. Ondanks dat het toch wel een erg vermoeiend programma was, was
iedereen enthousiast en kwam iedereen met grote stoere verhalen thuis.
Na twee opkomsten vol activiteiten in de plantage en
spelletjes was het tijd om afscheid te nemen. Het was
namelijk de afscheidsopkomst van Marloes. Zij gaat na vele
jaren met plezier leidinggeven, zich meer richten op haar
studie en ‘het op de wereld zetten van kinderen’ in het
ziekenhuis op de kinderafdeling in Delft. Maar natuurlijk
laten we haar niet zomaar gaan!
Omdat Marloes fan is van nationale feestdagen stond deze
opkomst in het thema van de feestdagen die Marloes twee
jaar terug op kamp niet heeft gehad.
We beginnen met Pasen. Marloes mag met haar
padvindsters opzoek gaan naar de paaseieren die verstopt
zijn in het gebouw. Razendsnel denderen ze de trappen op
en af. In de tussentijd hebben de verkenners tijd om het afscheidscadeau af te maken voor Marloes.
Zodra Marloes met de padvindsters weer terug is, is het tijd voor de volgende feestdag.
Het Suikerfeest. Iedereen weet wel dat Marloes gek is op chocola en vooral de chocoladefontein. Dus
op tafel staat een heerlijke chocoladefontein met overal bakjes met allerlei lekkers. Banaan, aardbei,
appel, kaakjes en marshmallows en nog veel meer. Wanneer de buikjes allemaal vol zijn gaan we
door naar de volgende feestdag. Halloween!

Alle padvindsters zijn in de jaren tijd goed onderwezen door
Marloes wanneer het aankomt op verbinden, verzorgen en
EHBO. Nu met Halloween is Marloes vervelend gevallen en
heeft ze overal pijn. En de padvindsters en verkenners
mogen haar compleet verbinden. De uitkomst? Marloes die
is omgetoverd tot een volledige mummie.
En natuurlijk niet te vergeten. De verjaardag van Marloes is
ook erg belangrijk. En we vieren het dit jaar op z’n
Mexicaans. Er hangt namelijk een prachtige piñata voor
Marloes klaar. De piñata is een geknutselde rood met
blauwe pil die gevuld is met snoepjes, lieve briefjes van alle
padvindsters, verkenners en medeleiding. Ook krijgt
Marloes een prachtig kunstwerk mee naar huis zodat ze
altijd aan ons kan blijven denken.
De week erna was zoals elk jaar de JOTA-JOTI. Net als altijd staat dit weekend in het teken van
zenden, communiceren, chatten en gezelligheid met scouts van over de hele wereld. Dit jaar was het
thema van de JOTA-JOTI “Show your E-Motion”. Vele spellen en activiteiten stonden dus ook in het
teken van smileys, en emoticons.
Dit weekend vol vermaak en was eigenlijk net als elk jaar veel te snel over. Maar gelukkig hebben we
weer erg veel plezier gehad!
De tweede opkomst van een vakantie willen we altijd iets
speciaals doen. Niet alle scouts zijn er dan dus dan hebben wij
als leiding altijd net iets meer ruimte. Nu was het
herfstvakantie en hadden we zin om een schietopkomst te
organiseren.
De pijl en boog werd uit de kast gehaald en opgebouwd in de
grote zaal. De luchtbuksen werden van hun stof ontdaan en het
schiettarget werd neergezet in het padvindsterlokaal. En ook in
het verkenner lokaal kon je je erg goed vermaken.
Vol energie begon iedereen met de activiteit. Kogels werden
afgevuurd, blikjes werden compleet aan gort geschoten. Pijlen
werden aangelegd en afgevuurd. En de targets hadden het
zwaar te verduren. Na een drinkpauze was het nog niet klaar,
want we gingen gewoon door.
De week erop was het weer buiten minder lekker dus besloten we
om lekker te gaan gamen in de grote zaal. Op grote beamers
gingen we aan de slag op de Wii, op de Playstation 2 en op de
Playstation 4. Er werd geracet, gegolft, getennist en nog veel
meer. Er werd wad lekkers gedronken en natuurlijk konden de
chippies niet achterblijven en kon zo iedereen genieten van een
hele ontspannen avond.
En hoe snel de weken ook voorbij gaan. Het weekend van de GOH
en de vrijdag voorafgaand zijn altijd onvergetelijk. Op vrijdag
gingen we hard aan de slag met de route en tocht technieken. Het
lezen van de kaart, de legenda, hoe je alles moet intekenen en ga
zo maar door.

Hard was iedereen aan het oefenen en werden er routes ingetekend en bedacht. Insignes werden
behaald en binnenkort worden er nieuwe insignes uitgedeeld.
Klaargestoomd voor het weekend gingen Puck, Luka en Jona vroeg naar huis om de volgende ochtend
ergens anders in Nederland de GOH te lopen.
De volgende ochtend was het vroeg en mochten we allen verzamelen in het prachtige Noord-Brabant.
Puck liep met haar vader en met Julian. Julian was nog compleet nieuw met scouting dus voor hem
was het een prachtige vuurdoop. Luka en Jona liepen gezellig samen, en dat helemaal zonder ouders.
Na een prachtige dag wandelen waren alle deelnemers veilig aangekomen en gingen we genieten van
het avondeten.
We zijn erg trots op Puck, Julian, Jona en Luka! Hartstikke goed gedaan!
Na het vertrek van Marloes hebben Maartje en Edwin
gezegd het erg leuk te vinden om samen met de
verkennerleiding leiding te geven aan de padvindsters.
Zo hebben ze enkele weken gezellig mogen meedoen
en het beviel. Dus na de GOH was voor Maartje en
Edwin het moment daar en werden ze geïnstalleerd.
Ondanks dat ze allebei al erg lang leiding zijn
(geweest) was het toch onwijs spannend om nu echt
padvindsterleiding te zijn. En ook is Kneeltje al een
lange tijd bij de padvindsters aanwezig. Vorige jaar
vlak voor kamp was ze erbij gekomen maar nog altijd
was ze niet geïnstalleerd. Dus ook voor Kneeltje was
het erg spannend en ze werd zelf geïnstalleerd door haar nieuwe leiding.
Hartstikke leuk natuurlijk! Na de installatie moesten ze allemaal natuurlijk nog inbreken om te laten
zien dat ze er el echt bij hoort. Het lukten ze allemaal, dus dames en heer. Hartstikke gezellig dat
jullie erbij horen en veel plezier!
In de weken dat Sinterklaas is het land was hebben wij natuurlijk ook niet stil gezeten! We zijn aan de
slag gegaan met de patrouilles en rondes. Wat vindt iedereen nu wel en niet leuk? Welke dingen
moeten we vaker doen en welke juist minder vaak? Maar ook serieuze dingen zijn er besproken. Hoe
et in de groep gaat en hoe iedereen zich voelt. Allemaal erg handig en zo kunnen we allemaal meer
goed verder en leren we elkaar des te beter kennen!
En alles wat we hebben geleerd tijdens de opkomst voor de GOH over de routetechnieken hebben we
de week erna in praktijk gebracht met een route door Schiedam die gebruik maakt van allerlei
verschillende technieken.
Toen was het alweer december en was het tijd
om voor degene wiens lootje we hadden
getrokken een cadeautje te kopen. De tafel
stond vol met cadeau’s met gedichten en alles
erop en eraan. Met behulp van een dobbelspel
kon iedereen via opdrachten, regels en andere
gekkigheid zijn cadeau verdienen en zo zijn
gedicht voorlezen.
Na veel gedobbel en gelach was het een erg
gezellig avond vol met gedichten, pepernoten,
kruidnoten en warme chocomel.
Tot de volgende keer!
Groetjes van de leiding

Nieuw in de groep: Praktijkbegeleiders
Iedereen kent ze: de leiding van de Franciscus Lodewijk Groep. Heel vanzelfsprekend
voor een scoutinggroep, zonder kunnen we niet. Ze zijn er altijd en de ouders laten
hun meest waardevolle bezit bij ze achter. Maar hoe wordt je nou precies leiding? Wie
gaat daar over? Wat houdt leiding zijn in?
Veel leidinggevenden binnen onze groep zijn als jeugdlid begonnen en zijn
doorgegroeid van Bever, Welp of Kabouter, Verkenner of Padvindster, Explorer tot
Stamlid. Ze hebben dus heel wat scoutingervaring en vinden het leuk om betrokken te
zijn bij de groep, om kinderen ook het plezier van scouting te gunnen en nemen de
moeite om een goede leiding te worden. Want leiding word je niet zomaar.
Sommige leden komen er zelf mee: “ik wil leiding worden”. Anderen worden door het groepsbestuur
of vanuit de leidingteams gevraagd om leiding te worden. Er wordt van twee kanten gekeken naar de
wensen van de aspirant leid(st)er: hij/zij moet goed nadenken wat hij/zij leuk vindt; er zijn speltakken
genoeg om leiding te worden. En aan de andere kant kijken we als bestuur waar de mensen nodig
zijn en proberen we in te schatten waar iemand het beste past. En dan, ben je dan zomaar leiding?
Nee! Natuurlijk hebben veel leden al een hele berg ervaring omdat ze al jaren zelf lid zijn geweest.
Maar ja, je moet ook met kinderen om leren/kunnen gaan, leuke en inhoudelijke programma’s kunnen
maken en aanbieden, samenwerken met de andere leidinggevenden, etc. En dat moet geleerd
worden.
Bij dat leren komen de drie nieuwe praktijkbegeleiders van onze
groep om de hoek kijken. Afgelopen jaar hebben Marcel de Bruin en
Maaike Brouwer een training gedaan binnen Regio Maasdelta. Ik had
dat een tijdje terug al gedaan. Een paar jaar geleden heeft Scouting
Nederland het trainen van leidinggevenden flink omgegooid. Vroeger
ging je als beginnend leidinggevende naar een tweetal trainingsweekenden en liep je twee keer stage
bij een andere groep. In die twee weekenden werd een algemeen programma aangeboden wat voor
iedereen hetzelfde was. Daarna kreeg je je “erkenning” en was je in principe klaar.
Tegenwoordig is er de Scouting Academy. Hierbij wordt veel meer gekeken naar wat iemand al kan en
wat nog niet. Veel leer je door te observeren wanneer een ervaren leid(st)er de opkomst leidt.
Afkijken en nadoen, zelf aanvoelen wat voor jou werkt en wat je anders wil doen. En dan komen de
praktijkbegeleiders in beeld. Ze komen zo nu en dan eens kijken tijdens de opkomsten, bespreken aan
de hand van de door Scouting Nederland aangeboden kwalificatiekaarten hoe het gaat en wat er nog
bijgespijkerd moet worden. Zo wordt er een Talent Ontwikkel Plan opgesteld en wordt afgesproken op
welke manier er bijgeleerd gaat worden. Er worden door de regio en tijdens grote trainingsweekenden
workshops aangeboden waar je je als leid(st)er voor in kunt schrijven. Op die manier werk je aan je
te leren vaardigheden. Maar ook de kennis van je opleiding en je werk kun je gebruiken. Wanneer je
er samen met de praktijkbegeleider van overtuigd bent dat je “gekwalificeerd” kan worden, wordt de
Praktijkcoach uit de regio uitgenodigd die een keer komt kijken en praten. De praktijkbegeleider vult
in de computer in dat je alle 12 (!) deelkwalificaties hebt behaald en de
praktijkcoach doet de laatste handeling in de computer.
Pas dan mag je je “gekwalificeerd leiding” noemen en krijg je je kwalificatiebadge.
Zo kan je laten zien dat je geschikt bent bevonden om een goede leiding te zijn.
We zijn met dit proces van kwalificeren hard bezig. De meerderheid van alle
leiding is inmiddels al gekwalificeerd en we hopen dat we de komende periode nog
meer kwalificatiebadges kunnen uitreiken aan onze leidinggevenden.
Groeten, Eric Brouwer

Hi Allemaal,
Op een vroege zaterdagochtend in het begin van november was het dan zover. We stonden vroeg op
om ons klaar te maken voor een prachtige dag in vast weer een prachtig gebied. The Limited Editions
zijn er klaar voor!
Eenmaal aangekomen in het frisse Noord-Brabant waren we al erg blij met het prachtige gebied.
Er hing nog een beetje een ochtendmist, maar al snel kwam de zon door. Lopend kwamen we vele
groepjes tegen en werd deze prachtige dag afgesloten met een heerlijke maaltijd in het gebouw. En
of dat nog niet genoeg was mochten wij later op de avond de eerste prijs in ontvangst nemen!
Woehoe!
Groetjes van The Limited Editions
Martijn en Youri

Ik ben Jolanda Kremer, 35 jaar, en strijd sinds 16 november om
een plek in de Fjällräven Polar. Dit is een meerdaagse tocht met
een hondenslee, boven de poolcirkel.
Via mijn site verzamel ik stemmen om een plekje in deze tocht
te bemachtigen.
Sneeuw is geweldig. Het laat volwassenen weer kind zijn! Ik
krijg er nooit genoeg van, zelfs niet als ik er doorheen naar
mijn werk moet. Het lijkt me echt geweldig om met een
hondenslee door de witte wildernis te reizen. Stel je de kracht
van de honden voor, de grootsheid van de natuur om je heen,
de wind die tegen je wangen blaast en alle ontmoetingen
’s avonds.. ik kan niet wachten om deel te nemen!
Help jij mij naar de poolcirkel?

Ga naar

www.votejolanda.nl

Je kunt ook de QR-code gebruiken 

en stem!

Hoi allemaal,
De bevers hebben weer veel avonturen beleefd in Hotsjietonia! Zo hebben we een speurtocht gelopen
tijdens de brandersfeesten. Op ons blaadje stonden kleuren, en iedere kleur stond voor een richting
die we op moesten. Ook hadden we een bingokaart met dingen die we onderweg moesten zoeken. Zo
vonden we een man met een snor, een rode auto en een regenboog. Maar ook onderweg was er veel
te beleven. We kregen snoepjes, gedroogd fruit, ballonnen en kleurplaten.
Ook bij de Jota-Joti waren de bevers van de partij.
Stanley Stekker had een probleem: hij had een molen
gebouwd, maar hij deed het nog niet. Wij moesten de
kleuren op de weerstandjes verven zodat de molen kon
gaan draaien. De kleuren konden we verdienen door
opdrachten te doen. We moesten bijvoorbeeld jam
maken. Ook zijn we op het dak geweest om naar de
zendmast te kijken en hebben we het grote recyclespel
gespeeld. Toen we alle weerstandjes hadden geverfd
kwam Stanley Stekker weer langs om de molen aan te
zetten, en hij werkte!
Toen de herfst weer aanbrak was het tijd om naar buiten
te gaan en kastanjes te verzamelen. Terug op scouting, konden we daar dieren van maken. De bevers
maakten mooie paarden, slangen en egels. Maar we hadden niet alleen kastanjes verzameld, maar
ook mooie blaadjes. Die plakte we op een papiertje. Toen dit klaar was, plakte Sterre er plastic
overheen en ta da, placemats!
We hebben ook ons Professor Plof badge verdiend. Hier
moesten we natuurlijk wel wat voor doen. Professor
plof is dol op proefjes. De eerste opkomst, deden we
proefjes met de magnetron. Nu weten we dat een
marshmallow in de magnetron heel groot wordt, we
een cake in de magnetron kunnen maken, en chips, en
dat een ei in de magnetron ontploft!
Onze tweede Prof. Plof opkomst deden we nog meer
proefjes. We maakten een regenboog met skittles en
water, hebben we rozijnen laten stuiteren in een glas
7-up, en in ballonnen geprikt zonder dat ze lek gingen.
Onze laatste Prof. Plof opkomst was tegelijkertijd de
bever-doe-dag. We begonnen deze dag met het
maken van onze eigen glow-in-the-dark kettingen.
Dit deden we met lichtgevende strijkkralen en
pasta. Toen we hiermee klaar waren, was het tijd
om op ons uitje te gaan. En… we gingen naar de
glowgolf! Maar dat niet alleen, hierna speelden we
in de funroom. Daar konden we spelletjes doen op
een televisiescherm, aan tafel en tafelvoetballen.
Aan het einde van de dag hadden we niet alleen ons
Prof. Plof badge verdiend, maar ook een bever-doedag badge!

De week hierna stond er een mysterieus kistje op onze
tafel met een slot eromheen. Om het slot open te
maken moesten we de code verdienen. De opdrachten
zaten in ballonnen die we moesten lekprikken. Voor het
eerste getal moesten we een som oplossen. De getallen
stonden op ballonnen, die door het gebouw verstopt
lagen. De tweede opdracht was kruidnootjes bakken.
Lekker! Hierna deden we de stoelendans en oefenden
we met pakjes over daken tillen, en als laatste moesten
een verlanglijstje maken. In het kistje zaten mooie
knikkers, en chocolademuntjes.
Natuurlijk was Sinterklaas ook in het land. Dat niet
alleen, we hadden gehoord dat hij misschien langs zou
komen. Spannend! Natuurlijk moesten we ons hierop voorbereiden. Dus begonnen we het lokaal te
versieren. We plakten stickers op het tafelkleed en hingen een sinterklaasvlag op. Hierna maakten we
mooie kleurplaten om op te hangen. Na een paar liedjes kwam hij binnen, Sinterklaas met zijn Pieten.
De bevers gingen op schoot en maakte een praatje met de Sint. Aan het einde kreeg iedereen een
cadeautje, en een hoop snoepgoed natuurlijk. In het cadeau zat een legpuzzel en een
vingeroogwiebelding. Superleuk!

We kijken uit naar de avonturen in het nieuwe jaar!
Groetjes van Bas, Sterre, Rebbel en de bevers

De afgelopen periode heeft de stam weer enkele prachtige
opkomsten beleefd. Zo ontmoetten de stamleden de Taizé
om samen crazy 88 te spelen, leerden de leden schieten en
haalden ze weer eens hun pionier vaardigheden op. Ook een
fietshike kon niet ontbreken in het programma. De vrienden
en vriendinnen van de stamleden mochten ook een avond
meegenieten van scouting: zij kregen in een uitgebreid spel
alle aspecten van scouting mee.
Stamborden
Ieder stamlid is verschillend, en dat moet natuurlijk duidelijk
worden gemaakt! Daarom maakt iedereen zijn eigen
stambord. Laatst was het de beurt aan Jelle, Ivo en Jasper
om hun eigen bord te maken. Dit hebben we gedaan tijdens
de creatieve opkomst. Op je stambord schrijf en plak je
verschillende teksten en objecten die bij jouw passen.
Hierdoor heb je jouw eigen stukje van de stam. Nu hebben
Jelle, Ivo en Jasper ook hun eigen stukje stam!
Schietcursus
Op deze dag aten de stamleden ijstaart (omdat Alma jarig was) om vervolgens lekker te gaan
schieten onder leiding van Jelle. Het was een gevaarlijke opkomst maar gelukkig is er niemand
gewond geraakt. De beste schieter was uiteindelijk Eric maar dit verbaasde natuurlijk niemand.
Minipionieren
De Stammers hebben weer laten zien dat ze hun oude skills nog
niet verleerd zijn tijdens de pionieropkomst.
Er is een heuze katapult gemaakt, die echt kon schieten, en een
prachtige toren. We willen de volgende keer in het groot
bouwen, bij een andere stam.
Vriendjes en vriendinnetjes opkomst
De vriendjes en vriendinnetjes van de stam leden kwamen
gezellig langs om het grote scouting spel te spelen: op het
bordspel begonnen zij als welpen om uiteindelijk uit te groeien
tot echte stam leden. Om hier te komen moesten zij torens
bouwen van satéprikkers en marshmallows, de treden van het
gebouw tellen en natuurlijk enkele knopen leggen. Elke groep
eindigde met het bereiden van een overheerlijke drankje voor
Lotte. Hierna was het tijd om samen met de vriendjes en
vriendinnetjes een biertje te drinken in de stamhut.
Oktoberfest
Voor deze opkomst kwamen de stam leden in hun mooiste
Duitse outfits. Jelle en Fleur hadden een quiz voorbereid gevolgd
door enkele spellen, waaronder Duits bier pong.

Fietshike
Als scouts hebben we ook een fietshike gedaan. Deze was
georganiseerd door Ivo. Hij stuurde ons via whatsApp
coördinaten die we in google maps konden invullen. Deze
stuurden ons door de hele omgeving van Schiedam. De hike
eindigden bij bowlingbaan de Walvis, waar we nog hebben
gebowld. Na 2 uur bowlen waren de meiden van de stam de
duidelijk winnaressen van de avond.
Epic meal time
Epic Meal Time is één
van de legendarische jaarlijkse high quality opkomsten.
Dit keer waren er niet heel veel mensen aanwezig waardoor we
maar één team konden vormen.
Na een intense kookopkomst vol actie, avontuur en een hele hoop
gekook, was ons gerecht klaar.
We hadden de beste hamburger gecreëerd die de wereld ooit
heeft aanschouwt.
Voor het toetje hadden we ook een culinair meesterwerk
gecreëerd, kokosbrood met een heerlijk laagje gesmolten Dora
the Explorer hagelslag.
Filmavond
Soms is het tijd voor wat ontspanning in de stam: na het drukke
programma van de afgelopen maanden relaxen wij onder het
genot van een filmpje. Nadat het zeil is opgehangen en de projector van de explorers is geleend
kijken de stamleden de film Nerve en schrijven zij dit stukje voor het Groene Blad.
Groetjes van alle stamleden!

Wat?

Wanneer?

Geen opkomst padvindsters/verkenners

30 december 2016

Geen opkomst bevers/welpen/kabouters

31 december 2016

Casino opkomst nieuwe jaar

06 / 07 januari 2017

Jantje Beton

13 t/m 25 februari 2017

ISCOUT

04 maart 2017

Duinenmars

09 april 2017

HIT

14 t/m 17 april 2017

