SEPTEMBER 2019

Stammenstrijd op welpenkamp
Tijdens het kamp rond hemelvaart onstond er een heuse stammenstrijd. Aarde (de allerbeste) nam het op tegen vuur en water. Gelukkig was er naast de zware strijd ook genoeg
tijd over voor leuke dingen zoals een bbq, lasergamen en lekker buiten spelen. Uiteindelijk
wisten de stammen samen het moerasmonster op te sporen en te vangen.

SCOUTSKAMP 2019.
Maandag
Toen waren we in Austerlitz, een mooie bosrijke omgeving. De leiding was er al eender dus
de tenten stonden gelukkig al op. Na gegeten te hebben en onze spullen in de tenten te
hebben gelegd, gingen we naar het Nationaal Militair Museum. We gingen in een halve
track. We hebben ook nog in een oude jeep gezeten. We hadden 2 teams: team 1 en 2,
team 1 moest koken met Shalene. Ze hadden de beste spinazie pasta ooit gemaakt. In de
avond gingen we centendag doen, we moesten door vragen te beantwoorden geld verdienen om donderdagavond van te kunnen koken.
Dinsdag.
Dinsdag gingen we hiken naar de “Piramide van Austerlitz” het was echt ver, We waren er
eindelijk, toen mochten we naar de kermis. We gingen in de botsauto’s en draaimolen. Onze agressie moest ook even eruit dus gingen we ballen gooien en hebben Evy, Shalene en
ik (Quincy) de Scouting mascotte. Het is gewoon een blauwe poedel met grote ogen. We
moesten ook weer terug hiken. We waren terug bij het kamp en we gingen lekker bbqen.
Ons avondspel was het lichtspel.
Woensdag .
We gingen onze zwemspullen pakken, want we gingen zwemmen. We hebben daar ook
frietjes en een ijsje gegeten. In de avond hebben tosti’s gegeten,
Donderdag.
Donderdag gingen we kanoen door de grachten van Utrecht. Ik (Quincy) moest mee met
Sven en Evy. Maar Sven was ons zat. Dus moesten Evy en ik met Jan-Willem en Oger ruilen. Toen we terug waren gingen we naar Utrecht om nog te shopen. Hans vond het rijden
in Utrecht echt fantastisch. Daarna gingen we naar de Lidl voor de boodschappen. Allebei
de teams moesten koken van het geld dat we hadden verdient met de centendag. Team 1
had: gebakken aardappels met kip en sla, als dessert ijstaart en tompoezen. Team 2 had:
wraps en dessert appeltaart met slagroom. We gingen slapen maar de leiding had niet gezegd dat we moesten stoppen met praten. Dus waren we tot heel laat aan het kletsen.
Vrijdag.
Vrijdag gingen we de tenten afbreken en terug naar ’s Gravenpolder.
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Het begon allemaal zaterdagochtend, toen we vertrokken in een volgestopt busje. Met al
onze spullen op weg naar Wiltz, Luxemburg. Als we eenmaal aangekomen zijn kunnen we
de tent in de gietende regen opzetten, natuurlijk stopt het met regenen zodra we klaar zijn.
In de rest van de week hebben we veel verschillende activiteiten gedaan. We zijn naar de
grotten van han en hebben ons daar in allerlei bochten gewrongen om er doorheen te komen. In een van de volgende dagen zijn we naar een kasteel geweest in het stadje Viande.
Het kasteel staat op een hoge heuvel, dus zijn we uiteraard met de kabelbaan naar boven
gegaan. In het kasteel was op dat moment een festival gaande, dus waren er voorstellingen, een nagespeelde binnenplaats en een marktje met middeleeuwse spullen.
De dag erna, waarop we allemaal een klein beetje moe waren en niet heel veel zin meer
hadden om te gaan lopen zijn we gaan kanoën, dat verliep zoals altijd vlekkeloos en natuurlijk "zonder" natte kleren. De rest van de week is het prachtig weer geweest, dus zijn
we nog een middag wezen zwemmen. Op een andere prachtige dag zijn er naar het eifelpark in Duitsland geweest, dit is een pretpark, in combinatie met een dierentuin waar je zelf
tussen de dieren kunt lopen. Het enige jammere was wel dat er midden op de dag een verschrikkelijke bui over het park trok.
Na nog veel leuke dingen en een gezellige week zijn we zaterdagmiddag weer heelhuids
aangekomen in sgravenpolder.
De Explo’s

Mei
In mei heeft de Linke Lou stam een escape room gespeeld. In deze escape room met als
thema Italië moest een moord worden opgelost, voordat ze naar buiten konden. Na het oplossen van verschillende puzzels (een potje wie is het met pausen en pleinen, verne gendrie??, pasta tellen, restaurants waar je per klinker betaalt, speuren met een blacklightpen,
kunst met een boodschap, verdachte vingerafdrukken, zoeken naar een breinaald en overheerlijke afbakpizza’s) is door beide groepen de juiste dader opgepakt. Groep 2 besloot
een gokje te wagen, maar dat kun je in de maffiawereld beter niet doen….15 minuten straftijd! Groep 1 wist in één keer de juiste dader aan te wijzen en ging met de winst naar huis!

Juni
Op het programma stond deze keer een cowboy opkomst. Na een lekkere BBQ streden de
paarden (de bejaarden) tegen de pony’s (de jonkies). Eerst werden vier opdrachten gespeeld: het beschilderen van een western tegeltje, schieten, poolen en lasso knopen. De
paarden stonden na deze opdrachten op voorsprong. Vervolgens namen de groepen het
tegen elkaar op in twee opdrachten: mummie wikkelen en touwtrekken. De eindstand: De
paarden galoppeerden met meer dan 100 punten de pony’s (56 punten) voorbij!

