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De volgende
keer nr. 200!
Daar gaan we
iets speciaals
van maken!!
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49e jaargang

Bij de voorpagina:
26 maart heeft de groep een vossenjacht gehouden in het centrum van Roosendaal. Deze was georganiseerd door de 'Ouwe Koeien', een van onze
+scoutskringen. Op de foto: de Ouwe Koeien als vossen.
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Van de bestuurstafel
Beste scouts,
Afgelopen maand is de eerste afstemmingsvergadering gehouden waar we alle activiteiten van speltakken en de groep
bespreken.
Staf- en bestuursleden kunnen zich aanmelden om een activiteit te organiseren. Ook willen
we dan komen tot een Scouting-Baden-Powell-agenda, waarin alle activiteiten zichtbaar
worden gemaakt. Na het afstemmingsoverleg was er een zeer interessante workshop van
Karen [ AKELA] over het denken en doen van kinderen.
Ook is het bestuur (met aanhang) is uitgenodigd door twee Explorers voor hun insignewerk:
Zij hadden een Griekse maaltijd in vijf gangen verzorgd.
Unaniem werd door de aanwezigen aangegeven
dat Ayla en Marieke het insigne zeer zeker verdiend
hadden.
Meiden gefeliciteerd.
Omdat het ledenaantal flink gegroeid is, gaan we
aan de slag om meer stafleden te werven. Het eerste berichtje is reeds op facebook verschenen.
Zie: www.roosendaalvoorelkaar.nl/hulpvragen/265364.
Dus lijkt het je leuk of ken je iemand die staflid wilt worden, meld je nu aan of kom gewoon
een keertje kijken bij ons HK aan de Kalverstraat. Opgeven of informatie verkrijgen is mogelijk via het secretariaat.: secretaris@sbp.email
De maanden april, mei, juni en juli beloven weer maanden te worden met veel bijzondere activiteiten met als
hoogtepunt natuurlijk de zomerkampen.
Wim Hartmans
groepsvoorzitter
PS
Gidsen en Verkenners: heel veel succes op de RSW!
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Bruggen bouwen
Van onze terreinbeheerder
Na een paar pogingen hebben de welpenjongens een toffe brug gebouwd
over een sloot op ons terrein. Zie hieronder de eerste poging, waarbij helaas het water niet meer weg kon stromen.

Hun tweede ontwerp is super en kort de route naar de achterkant van het terrein met zeker 20

Eerste ontwerp: water stroomt niet of moeilijk door
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Tweede ontwerp: TOP

Welpenmeisjes
Ook dit jaar hebben we weer een weekendje gehad. Dit keer met het leuke thema Disney.
De meiden mochten verkleedkleding
meenemen en zich verkleden. Ook de
stafjes hebben zich verkleed.
Allereerst mochten de meiden hun spullen onder de trap in de hal leggen en
buiten gaan openen toen iedereen er
was.
Na het openen zijn de meiden in nieuwe
volkjes verdeeld. Twee volkjes begonnen
met hout zoeken voor het vuur, terwijl
één volkje deeg ging maken voor broodjes die ze boven het vuur konden bakken. Deze hebben ze later lekker opgegeten met een plakje worst of kaas.
In de middag hebben de meiden een kaart in de handen gekregen en de opdracht om naar
het speeltuintje van Visdonk te lopen. De uitdaging was dat we niet de route mochten lopen die we normaal lopen met scouting. Uiteindelijk zijn we er gekomen en hebben we een
smokkelspel met zwaarden van Kapitein Haak en elvenstof van Tinkelbel gespeeld.
Daarna weer terug naar het HK en even vrij spelen, terwijl onze kookstaf, Terry, lekker
hutspot voor ons heeft gemaakt.
Voor het eten hebben de meiden hun handen gewassen en zijn aan tafel gaan zitten. Toen
iedereen zat, mochten de meiden om de beurt eten gaan halen. We hadden 3 varianten
van hutspot: hutspot met kaas, hutspot met gehakt en hutspot met kaas en gehakt.
Iedereen heeft lekker gegeten.
Na het eten hebben we de tafels aan de kant gezet en hebben we de bedden van de meiden opgezet. Daarna hebben we
ons allemaal verkleed en hebben we een liedjesquiz gedaan.
Het groepje van Geest (Mang in
vermomming) had gewonnen.
Na deze quiz hebben we nog
gedanst met Just Dance. Daarna
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was het omkleden en tanden poetsen. Toen iedereen terug was, heeft Chikai een luisterverhaal opgezet en zijn de meiden gaan slapen.
De volgende morgen was het weer op tijd wakker worden, aankleden en de bedden en
tassen opruimen. Als je klaar was, mocht je naar het beverlokaal voor het ontbijt. Na het
ontbijt was het weer tijd voor corvee en naar buiten voor het laatste spel van het weekend.
Dit was een ren-je-rot met vragen over verschillende Disneyfilms en -figuren. Na dit spel
hebben we het weekend afgesloten en mochten de kinderen lekker naar huis om slaap in
te halen.
Ook hebben we weer eens Carnaval gevierd. Dit keer kregen we een cursus in de Tullepetaonse taal.
Dit deden we door middel van spelletjes zoals memory en kwartet, maar we konden ook
buiten ringwerpen, pielekes (kuikens) naar de kloek (moederkip) brengen en zelfs blind
schminken.
Het was een groot succes en we hebben het allemaal naar ons zin gehad.

In maart zijn we begonnen met ons insignewerk. Dit keer gaan we
aan de slag voor het geschiedenisinsigne.
Op draaidag 1 hebben we ons gefocust op de geschiedenis van
onze eigen scouting. Hiervan moesten de meiden een presentatie maken in tweetallen. Daarna mochten ze gaan proberen
om het wapen van hun woonplaats na te tekenen.
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Op draaidag 2 zijn we naar een
museum in Oud Gastel geweest: het Mastboomhuis.
Dit was het huis van Henry
Mastboom, een bekend figuur
uit Oud Gastel die in 1999 is
overleden. Hij heeft gezegd dat
na zijn overlijden zijn huis
moest blijven zoals het was.
Toen wij kwamen, hebben we
eerst een film gekeken over
Henry en hoe zijn leven er
(waarschijnlijk) uit heeft gezien.

Daarna hebben we een speurtocht gedaan in het huis. We kregen een
boekje met vragen en een stickerblad. Per kamer in het huis waren er
één of meer vragen, waarvan de antwoorden op de stickers stonden.
Bij de vraag stond ook op welk nummer de sticker moest.
Onder het plaatje stond ook de naam van het plaatje met één
hoofletter erin. Met die hoofdletters konden we aan het eind van de
speurtocht een zin maken.
Die dag hebben we ook de eieren voor de eieractie gekregen, waarvoor we lootjes moeten verkopen. Met die lootjes kun je ook eieren
winnen die je tijdens Pasen lekker kunt opeten.
Op draaidag 3 zijn we met z’n allen naar
de stad gefietst. Zo konden we ook weer eens kijken of de
meiden nog wisten hoe we in een groep fietsen.
In de stad moesten de meiden foto’s gaan maken van oude
gebouwen in het centrum. Deze foto’s mochten ze op draaidag 4 laten zien in de tentoonstelling die ze gemaakt hebben
met de info die ze de weken ervoor hebben verzameld. Die
dag hebben ze ook gekleid en deze kleistukken waren deel van
hun tentoonstelling. Papa, mama, opa, oma en wie er nog
meer wilde komen kijken, mochten wat eerder komen voor
het ophalen om te komen kijken.
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We hebben ook een vossenjacht gehad, georganiseerd door de ouwe koeien.
De meiden moesten een puzzel oplossen,
maar daarvoor moesten ze in het centrum
van Roosendaal op zoek naar historische figuren.
We hebben onder anderen Einstein, Joop
Zoetemelk en Van Gogh gevonden. Bij deze
figuren moesten ze opdrachtjes doen en kregen ze een deel van de puzzel. De meiden
vonden het erg leuk om te doen.
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Welpenjongens
Junglenieuws
Afgelopen paar maanden hebben we alweer een paar toffe programma’s gehad. In het koudere weer hebben we toch buiten lekker spellen gespeeld en zijn we naar het bos geweest.
Naast deze spellen zijn we ook wat meer bezig geweest met het ontdekken van onze identiteit: wat vind ik nou leuk? Wat wil ik later worden? Over deze onderwerpen moesten de
Welpen een tekening en een stripverhaal maken. Het weer werd langzaam beter en in de
lekkere zon hebben we weer het pionieren opgepakt. De jongere Welpen gingen oefenen
met de verschillende knopen en het maken van een driepoot. De oudere Welpen gingen
samen met een aantal stafleden een echte familieschommel maken. Dit ging veel sneller en
beter dan verwacht! Ook hebben de Welpen Olympische Spelen gehouden. Er werden
meerdere sporten gedaan die middag, zoals skiën, voetbal, slagbal, bobsleeën en basketbal.
Als laatste hebben we ook nog vetbollen en pindaslingers voor de vogels gemaakt: dit was
nog moeilijker dan we dachten. Naast onze toffe programma’s hebben we een aantal nieuwe Welpen, maar ook stafleden geïnstalleerd! Sahi en Phao hebben zich bij ons stafteam
aangesloten en wij zijn daar super blij mee! Binnenkort hebben we nog een supertof insigneweekend staan en ook het zomerkamp komt er langzaam weer aan! Wij hebben er weer
zin in!
Groetjes,
De Welpenstaf
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Nukastam
Hallo, hier is de NuKa-stam!
We hebben weer een aantal leuke programma's gedaan. We hadden eerst een kroegentocht aan de haven, waarbij we een brug moesten bouwen over een rivier om bij de kroeg
te komen.

Daarna - zoals elk jaar - deden we mee met Iscout. Voor de
mensen die het niet weten: Iscout is een programma
waarbij je twee teams hebt: een doe-team en een reisvragenteam. Het doe-team bouwt dingen waar zij foto’s van
maken om op die manier in te leveren. Voor iedere goed
uitgevoerde opdracht/foto krijgen zij tijd die het reisteam
nodig heeft. Het reisteam probeert plaatsen te vinden
door middel van cryptische zinnen en raadsels. Voor iedere goed gevonden plaats krijg je punten.
Het programma daarna was een verrassingsexcursie waar
door middel we van hints een locatie moesten raden en
daar naartoe moesten gaan. De eerste hint leidde ons naar
het Berenrestaurant waar we wat aten en de volgende
hint leidde ons naar de City bioscoop waar we een film
hebben gekeken.
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Kookhoekje
Kuikenmelkbroodjes
60 g ongezouten roomboter
385 g tarwebloem
180 ml volle melk
60 ml water
1 mespunt zout
60 g fijne kristalsuiker
7 g droge gist
2 wit scharrelei
1 doosje Cake Decor regenboogkleurstoffen
8 rozijnen
24 korrels maiskorrels in blik
Laat de boter op kamertemperatuur zacht worden. Meng in een steelpan met dikke bodem
de 25 g bloem, 60 ml melk en het water op laag vuur en breng rustig aan de kook. Kook de
roux onder regelmatig roeren 3-5 min. op laag vuur tot deze loskomt van de bodem van de
pan. Doe de roux in een hittebestendige kom en dek af met vershoudfolie. Laat in 20 min.
afkoelen tot kamertemperatuur.
Meng voor het deeg de rest van de bloem, het zout, de suiker en gist in de kom van de keukenmachine of met de handmixer. Voeg 1 ei, de rest van de melk, de oranje kleurstof uit
het doosje en de roux toe en kneed 5 min. Voeg de zachte boter in kleine stukjes toe en
kneed 10-12 min. tot het deeg zacht en elastisch is. Maak met de hand een bal van het
deeg en leg in een kom. Laat het deeg afgedekt met een schone theedoek 1 uur rijzen op
een warme, tochtvrije plek. Als je met een vinger in het deeg een gat kunt steken en het
gat niet gelijk terugveert, is het deeg klaar. Verwarm de oven voor op 150 °C. Kneed het
gerezen deeg nogmaals door en vorm er 12 balletjes van. Leg deze in de met bakpapier
beklede ovenschaal. Laat afgedekt met een schone theedoek nog 30 min. rijzen op een
warme, tochtvrije plek. Snijd de rozijnen in 24 piepkleine stukjes. Klop het laatste ei los en
bestrijk de broodjes er lichtjes mee. Bak de broodjes in 30-40 min. iets onder het midden
van de oven goudbruin en gaar. Laat 30 min. afkoelen op een rooster. Duw in elk broodje in
het midden 2 maiskorrels als snavel en 2 stukjes rozijn als de oogjes van een kuiken.
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Bevers
Ook deze keer hebben wij weer leuke en spannende opdrachten kregen van de bewoners
van Hotsjietonia.
Als eerste hebben wij de hele middag uitdagende spelletjes gedaan. We hebben meisjestegen-de-jongens touw getrokken, Annemaria Koekoek gespeeld en een parcours gedaan.
Al met al een sportieve dag!

Daarna hebben wij uilenballen uitgeplozen. Dat was echt vet! In het begin was het heel
spannend en een beetje eng, maar we vonden echt hele coole skeletten. Kijk maar:
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De twee zaterdagen erna hebben we weer een aantal nieuwe Bevers geïnstalleerd. Zij zijn
nu eindelijk officieel Bever!

De week daarna hebben wij een nachtje geslapen in ons eigen gebouw. Dat was echt heel
leuk. We hebben als eerst een speurtocht gedaan en onderweg kwamen we koeien tegen!
s’ Avonds hebben we zelf pizza gemaakt en een spelletje gedaan met glow-in-thedarkstaafjes.

Vervolgens zijn wij begonnen met het insigne Sterre Stroom! Om ons insigne te verdienen
reizen we elke week naar 2 andere landen om daar een opdracht te doen. Als eerst hebben
wij een paspoort gemaakt en zijn wij met de boot naar Engeland geweest. Daarna zijn wij
per helikopter naar Frankrijk gevlogen om daarna met de boot naar Australië te gaan.
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Als laatste hebben wij de vossenjacht gehad. We moesten met de hele scouting verzamelen in de stad. Daarna kregen we een lijstje met bekende historische figuren die we moesten zoeken in de stad. We hebben er echt veel gevonden. Bij elke figuur kregen we een
woord om er uiteindelijk een zin mee te maken. Echt een leuke dag!
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Oudervertegenwoordigers
Mijn naam is Eric Hogenbirk, 42
jaar en al 12,5 jaar getrouwd
met Nicole. Samen hebben wij
twee zonen genaamd Luc (bijna
12) en Jens (bijna 9). Onze Luc
zit inmiddels bij de verkenners
en Jens bij de welpen en beide
hebben het ontzettend naar
hun zin bij Scouting BadenPowell. Echte hobby’s heb ik
niet, behalve dan het trainen/
sporten met onze hond Joy. Een Duitse Herderteef van bijna twee jaar die ons gezin helemaal compleet maakt.
In het dagelijks leven werk ik bij de douane in de Rotterdamse haven. Na ruim 12 jaar leiding te hebben gegeven aan diverse processen en teams ben ik sinds een jaar of twee met
name werkzaam in het project- en programmamanagement. Ook heb ik een bestuursfunctie bij de vakbond voor douaneambtenaren.
Alsof ik daar nog niet mijn handen aan vol heb, probeer ik ook nauw betrokken te blijven
bij de school, sportclub en verenigingen waar de jongens een deel van hun jeugd doorbrengen. Zo heb ik de functie van voorzitter van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad bij de Borgesiusstichting en sinds een paar jaar fungeer ik ook als oudervertegenwoordiger bij Scouting Baden-Powell. Vanaf dit jaar is dat namens de verkenners en hiervoor
heb ik die rol ook voor de welpen gehad.
Ik probeer de rol van oudervertegenwoordiger, waarin ik eigenlijk de stem
van de jeugdleden in de betreffende
speltak vertegenwoordig, zo goed
mogelijk uit te voeren en daarmee
een bijdrage te leveren aan de continuïteit van de vereniging. Ik mag bijvoorbeeld tijdens de groepsraad gevraagd en ongevraagd een mening
geven over bepaalde zaken en ik maak
daar dan ook gepast gebruik van. Dus
als ik namens de ouders van en/of de
verkenners zelf iets moet aankaarten,
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dan hoor ik dat uiteraard graag. Ook wordt er soms gestemd over bepaalde zaken, zoals
het aanstellen van nieuwe bestuursleden, rollen of anderszins belangrijke zaken en dan
probeer ik altijd vanuit het grotere belang van de vereniging te denken. Daarnaast kan ik
als tussenpersoon fungeren tussen ouders, leden en staf/bestuur, maar dat neemt niet
weg dat het iedereen vrij staat om persoonlijk zaken bij de vereniging/stichting aan te kaarten.

Deze prachtige vereniging, waar onze kinderen mogen spelen, ontdekken en leren is erg
afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en daarom draag ik ook graag mijn steentje bij
door o.a. de rol van oudervertegenwoordiger te vervullen.
Maar er is nog veel meer te doen voor de vereniging en ik weet zeker dat de stafleden
(ongeacht de speltak) en/of het bestuur daar graag meer over wil vertellen. Dus schroom
niet om hier eens naar te informeren.
Eric Hogenbirk
Hallo,
Ik ben Nancy de Laat, 40 jaar, getrouwd met Ruud en moeder van 2 kinderen. Mijn zoon
Melvin zit bij de welpenjongens en mijn dochter Lynn zit bij de welpenmeisjes.
Ik ben oudervertegenwoordiger geworden, omdat ik graag actief en betrokken wil zijn bij
de scouting van mijn kinderen. Ik wil graag meehelpen en meedenken bij de scouting. Ik
ben oudervertegenwoordiger geworden bij de welpenmeisjes.
Bij vragen kun je altijd bij me
terecht.
Groetjes Nancy
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Even voorstellen
Mijn naam is Daniëlle Free, sinds eind vorig jaar oudervertegenwoordiger namens de gidsenspeltak.
Mijn dochter Isa gaat al een paar jaar met veel zin iedere
week naar scouting en komt met enthousiaste verhalen
thuis. Voor mij is de Kalverstraat ook geen onbekend
terrein. Wel iets langer geleden, maar ook ik heb veel
plezier gehad bij de gidsen en later de explorers (toen
nog sherpa’s). Als oudervertegenwoordiger is het daarom ook superleuk om meer betrokken te raken en mee
te denken.
Verder ben ik getrouwd met Arnold en heb ik naast Isa
ook een zoon, Teun (fanatieke turner). Al heel wat jaren
werk ik in de GGZ als coördinator datacenter en enkele
jaren geleden ben ik ook als ZZP-er aan de slag gegaan. Ik
kan erg enthousiast worden van het omzetten van data/cijfers tot bruikbare informatie.
De vrije tijd die overblijft, besteed ik graag aan koken, lopen, series kijken, fitnessen (nou
ja, die iets minder graag) en met vrienden op stap te gaan.
Zijn er punten/onderwerpen die je graag aan me kwijt wilt: schiet me aan of stuur me een
mail. (Oudervert.gidsen@sbp.email)
Wat er van mij als oudervertegenwoordiger precies verwacht wordt, is nog niet helemaal
duidelijk, maar dat komt vast snel goed. Ik heb er in ieder geval zin in!

Hoi,
Ik ben Wendy Dekkers en ik ben de moeder van Maurits (Explorers) en Joris ( Welpenjongens).
Nadat ik vroeger zelf met veel plezier naar scouting Baden-Powell ging zijn het nu mijn kinderen die er met veel plezier naartoe gaan.
Ik vind het dus erg leuk dat ik nu oudervertegenwoordiger mag zijn bij de Welpenjongens.
Ik hoop mijn steentje bij te kunnen dragen en mochten er vragen zijn kan je altijd bij me
terecht.
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Graag wil ik mij voorstellen. Ik ben de trotse vader van Hajo en Jari. Hajo is sinds 2017 lid
van de Pandits en heeft het enorm naar zijn zin. Omdat Hajo ook lid is van Tiuri en deze ook
op zaterdagochtend bijeenkomen, komt Hajo om de week naar de scouting.
Toen ik gevraagd werd om ouderlid te worden namens de Pandits hoefde ik niet na te denken. Ik zie hoe betrokken de staf is en hoeveel tijd ze in de scouting steken. Als ik daar als
niet-scout bij kan helpen, doe ik dit heel graag. Zo heb ik meegeholpen aan het opstellen
van het huishoudelijk reglement van de scouting. Het is heel belangrijk om goede spelregels binnen een vereniging te hebben.
Ik vind het ook heel mooi hoe de groep van de Pandits helemaal opgenomen wordt door
de andere groepen. Dit is in mijn ogen echte inclusiviteit waar veel mensen van kunnen
leren!
Aangezien ik vertegenwoordiger van de Pandits ben, kunnen jullie bij vragen en opmerkingen contact met mij opnemen via e-mail op oudervert.pandits@sbp.email.
Groetjes van Mark.
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Activiteitenkalender
Uitgaven van het Scoutertje in het seizoen 2021-2022

Komt uit op:

Kopij moet binnen zijn op:

9 juli 2022

2 juli 2022

Als de speltakken met een groeps-, regio- of landelijke activiteit meedoen worden jullie van te voren geïnformeerd.
Foto’s van groepsactiviteiten en de speltakken zijn te zien
via onze Facebook pagina en onze website:
www.scoutingbaden-powell.nl
https://www.facebook.com/sbp1707/
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De Verkenners
Hallo allemaal,
De afgelopen weken hebben de Verkenners niet stil gezeten (dat doen ze tenslotte nooit)!
Zo is er weer volop gewerkt aan de verschillende insignes en zijn er ook verschillende insignes al afgerond, zijn er verschillende personen volledig in de knoop geraakt bij het maken
van een fluitenkoord, is er een Iscout-achtige wedstrijd gespeeld, zijn er twee supergave
creaties ontstaan met papier-maché en zijn we met een klein beetje wind tegen op de fiets
naar Bergen op Zoom gegaan om een wandeling te maken in het bos.

Links het proberen te koken van een ei in een zakje met water boven de kooltjes. Het maken van het vuur is gelukt: voor het ei hadden ze “EI”genlijk niet genoeg tijd meer. Rechts
het vakkundig witten van een gefabriceerde berg.

Hierboven een creatie van kranten, kippengaas en een kleine hoeveelheid aan behangplaksel. De week erop is alles ook nog voorzien van verschillende verflagen in een groot arse-
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naal aan kleuren om alles tot een mooi eindresultaat te brengen! Verder nog een groepsfoto van het Iscoutspel en het maken van een vuurtje in uitvoering!
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De Pandits
Hallo allemaal,
Wat zijn we blij dat we weer met alle Pandits binnen kunnen draaien!
Maar ook buiten hebben we leuke programma’s gedaan.
De jeugdleden mochten zichzelf tekenen in de toekomst. En hierbij mochten ze hun fantasie de vrije loop laten. De mooiste en leukste kunstwerken kwamen eruit.

Ook hebben we broodjes met knakworst gemaakt op het kampvuur. Natuurlijk eerst hout
zoeken om een kampvuur te kunnen maken.
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We hebben de afgelopen tijd verder gewerkt aan ons insigne ‘kunstenaar’ en
‘tochttechnieken’. Bij het insigne ‘kunstenaar’ was de laatste opdracht mozaïeken.
Met kleine steentjes hebben we saaie plankjes mooi versierd. De jeugdleden hebben hun

insigne dubbel en dwars verdiend. Ook de Arenden hebben hun insigne ‘tochttechnieken’
verdiend.
Als laatste willen wij jullie nog vertellen
dat onze groep weer iets groter is geworden en daar zijn we erg blij mee. Op zaterdag 13 februari hebben wij 3 nieuwe
jeugdleden geïnstalleerd. Voordat ze echt
werden geïnstalleerd moesten ze eerst 3
opdrachten doen. We zijn begonnen met
een proefspel, waarbij ze 3 verschillende
ingrediënten geblinddoekt moesten proeven. Wat hebben ze dit goed gedaan. O,
wat vonden ze dit spannend. Daarna
moesten ze door een bommenveld aan de
overkant komen. De andere jeugdleden
hebben de route mogen bepalen. En als
laatste het beruchte ‘vlahappen’. Hierbij
moeten ze elkaar geblinddoekt vla geven.
Alle jeugdleden genieten hiervan om te
zien, omdat je helemaal vies wordt. Daarna was het tijd om de nieuwe jeugdleden
te installeren. Dit hebben we buiten gedaan, zodat de ouders erbij konden zijn.
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Ook de komende tijd gaan we weer veel
leuke dingen doen. Met Pasen gaan we
een nachtje slapen op het HK en met Hemelvaart gaan we op kamp. Wat ons thema wordt houden we nog even geheim!
Maar in het volgende Scoutertje kunnen
jullie hier alles over lezen.
De jeugdleden en leiding van de Pandits.
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Pinkenstam
Ook de Pinken hebben de afgelopen tijd niet stilgezeten en konden weer draaien op de
zaterdagavonden, in plaats van dat we op de zondag vroeg ons bed uit moesten.
Zo zijn we het nieuwe jaar begonnen met het mozaïeken van onze eigen onderzetters en
hebben we een kinderfeestje gehad, waarbij we gingen poolen.
Ook hebben we internationaal gekookt, namelijk: Russische zuurkoolsoep, Griekse moussaka en Zweedse Semla.
Daarnaast hebben we ook het welbekende jongens-tegen-de-meisjesspel gespeeld en zijn
we verder gegaan met het organiseren van ons zomerkamp.
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Explorers

Onze explorers hebben op 19
maart een Jim gebouwd waarop ze allemaal hun spiertjes
konden trainen.
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Marieke en Ayla hebben op 1
april - en dat was geen grap hun insigne 'Veilig en Gezond'
afgesloten door voor het
groepsbestuur een Griekse
maaltijd te verzorgen.

Ook Martin was - na veel omzwervingen, quarantaines en
lockdowns in China - weer
terug in Nederland.
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De gidsen
Hallo allemaal,
Begin dit jaar hebben wij insignewerk gedaan. We
hadden de keuze uit heel veel insignes en iedereen
mocht zelf kiezen. Zo zijn er de volgende insignes
behaald:
Houtbewerking & stoken
Samenleving
Expressie
Veilig en gezond
De meiden hadden erg lekkere gehaktballetjes gemaakt.
In deze periode waren ook de gemeenteraadsverkiezingen. Zo hebben wij spellen gedaan,
waardoor je leerde hoe je een debat kon voeren en je mening moet uiten op een respectvolle manier. Wij hebben met de Gidsen onze eigen partij gemaakt.
“Stem op LSP (Lotte’s Scouting Partij)!”
Wij zijn met de Gidsen ook op uitje geweest
bij Playdome, waarbij wij 2 hele leuke activiteiten hebben gedaan. Eerst zijn we gaan
funcurlen. De Gidsen waren er erg goed in,
de staf wat minder. Daarna werden wij bij de
bowlingbaan verwacht. Hier konden we kiezen uit bowlen, hyperbowlen of bowlen met
spelletjes. De tijd was erg snel voorbij gegaan!
Verder hebben wij ons al een beetje voorbereid voor de RSW door een tocht te lopen
middels coördinaten en ook nog even snel
wat eieren van de eieractie afgeven. Een erg
handig ezelsbruggetje is: huisje in, trappetje
op. Snap jij het nu? Madelief had voor iedereen koekjes gebakken en deze waren erg
lekker.
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Penningmeester
Opbrenst Rabobank ClubSupport en Eieractie.
Beste ouders/verzorgers van onze jeugdleden en andere lezers,
Afgelopen weken zijn onze jeugdleden in de weer geweest om eieren te verkopen
voor onze eieractie.
Ze hebben bijna 2.250 eieren verkocht: wat minder dan vorig jaar.
De opbrengst voor de groep is ongeveer € 800,-.
Maar doordat de Scoutingloterij aan het begin van het seizoen meer op had gebracht dan het jaar ervoor hebben we ook dit seizoen weer onze doelstelling aan
inkomsten vanuit acties kunnen behalen.
Hiervoor onze hartelijke dank!!
Dit helpt ons om de jaarlijkse contributie op een laag niveau te houden.
Ook hebben de Rabobankleden in oktober 2021 nog kunnen stemmen voor de Rabobank Clubsupport actie.
Deze actie heeft de vereniging € 511,- opgeleverd, zo’n € 100,- meer dan vorig seizoen.
Iedereen die op onze vereniging gestemd heeft: bedankt!
Remko Dijkstra,
Penningmeester vereniging SBP.
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