MAART 2020
We hebben overnacht op de scouting.
Toen moesten we wandelen door het
donker, eieren rapen voor ontbijt en
koeien melken uit een handschoen tot
dat ze knapte. En we zijn ook nog naar
de vier linden gegaan om geiten te aaien
en kippen te achter volgen en naar de
speeltuin geweest, ook hebben we met
modderige varkens gespeeld

We hebben ook nog een opkomst gedaan met allemaal spelletjes als afsluiting van het jaar met puzzelen, poolen
en sjoelen. En we hebben speksneeuwpoppen in sneeuwijs gegoten

Ook zijn er 2 kinderen geïnstalleerd en een
leiding

Ook hebben we insigne cultuur gedaan.
Waar we ook vlaggen voor hebben gemaakt van een Nederlandse vlag en een
Belgische vlag. En hebben we soep gemaakt (heksen soep). En ook hebben we
hutten gebouwd met een schommel in
een boom

Sinterklaas is ook nog langst geweest.
Toen hebben we heel veel pepernoten
gegeten welke we zelf hebben gemaakt.
Maar die waren niet zo goed gelukt, want
die waren scouting bruin.
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Een nieuw jaar, een nieuw leiding team. Dit jaar hebben wij afscheid genomen van Hans en
Jordi als scouts leiding. Jordi gaat namelijk een jaar naar Australië en Hans heeft besloten
na ongeveer 33 jaar te stoppen. Wij willen hun namens de speltak en de groep bedanken
voor de inzet van de afgelopen jaren!
De scouts hebben het afgelopen kwartaal veel geleerd en gedaan. Zo is er een overnachting geweest in het gebouw, waarin ze zelfstandig boodschappen hebben gedaan, (ook
leuk voor thuis). Verder hebben ze vele scouting technieken geleerd zoals vuurstoten, houthakken, knopen en sjorringen leggen.
Het komende kwartaal gaan wij verder in op het leren en trainen van de scouting technieken. Uiteindelijk gaan we ons toewerken naar een niveau waar een insigne te behalen
is, uitdagende scouting technieken.

Hier volgt een verhaal met belevenissen van de explo's
De nacht van 29 op 30 december was een prachtige nacht. In deze nacht hebben enkele
personen zich opgeofferd om oliebollen te maken. Op de dag die daarna volgde, 30 december dus, gingen we die heerlijke oliebolletjes bij de mensen thuis brengen.
Om het nieuwe jaar feestelijk te beginnen besloten we eens te gaan karten op een of andere indoorkartbaan in Middelburg. Het was een ware sensatie. Niemand, behalve een of andere Vica die al de hele dag kansloos rondjes reed, kon tippen aan de vaardigheden van
bijna-formule 1 coureur Toon. Na het karten zijn we lekker gaan eten bij de Mac.
De zaterdag erna hebben we volgens Ko niet heel veel bijzonders gedaan.
Op de 18e hebben we met onze pionier vaardigheden een prachtige toren gemaakt. Boven
in de toren hebben we een heerlijk comfortabel P-net gehangen. Ko is trouwens erg handig
in het verlaten van P-netten.
De volgende zaterdag hebben we drie explo's officieel geïnstalleerd. Daarna hebben we
heerlijke pannenkoeken met frikandel speciaal gemaakt.
Dit waren onze immens spectaculaire belevingen van de afgelopen tijd.
Groeten van de explo's

November
In november was het tijd voor De Flop 2000 à Go-Go. DJ Bassie van Nieuwkerk draaide er
de hele avond vrolijk op los en presentator Rinus Blokhuus praatte het geheel aan elkaar.
De avond bestond uit verschillende rondes, waarbij titel en artiest geraden moesten worden. Twee teams namen het tegen elkaar op. Team Shaggy versus team Sandman. Er
waren coverrondes waarbij Nederlandstalige versies van hits als Thriller (Griezel) geraden
moesten worden. Bij de achterstevoren ronde werden hits in de omgekeerde volgorde afgespeeld. Tijdens de liverondes kwam er een straatmuzikant (die maar een paar akkoorden
kende, waardoor elk nummer hetzelfde klonk) uit Rotterdam met zijn gitaar. Voor wat extra
muntgeld in (of rond) zijn hoed werd daar kazoo of zang aan toegevoegd. Ook moest er
popcorn in iemands mond gegooid worden gedurende het nummer Popcorn. Natuurlijk kon
het zingen van wat karaoke nummers niet ontbreken. Iedereen liet hierbij zijn emoties de
vrije loop en de tranen vloeiden dan ook rijkelijk. Vanaf de eerste ronde had team Sandman
een lichte voorsprong op team Shaggy. Het lukte team Shaggy niet deze in te lopen en
team Sandman ging er met de hoofdprijs vandoor!

December
In de Sinterklaas opkomst van dit jaar ging de Stam samen met Explo's de strijd aan tussen de aanhangers van Sinterklaas en die van de Kerstman. De stam werd in twee teams
verdeeld die allereerst hun eigen vlag moesten maken. Hierbij was het de bedoeling dat
het team van de tegenstander ook een beetje belachelijk werd gemaakt. Beide teams
slaagden daar ruimschoots in. Daarna was het de beurt voor diverse spelletjes. Er moesten
pakjes met het juiste pakpapier worden gezocht op het terrein, ingrediënten van enkele
klassieke gerechten worden geraden (wie weet er nou wat eggnogg is?). Ook rendierrampage, wat een december variant is op Hollandse leeuwen, stond op het programma.
Door een wat ongelukkige uitglijder bij team Kerstman en natuurlijk de meest fanatieke
aanhangers bij team Sinterklaas lag team Sint de hele avond aan de leiding. Bij de laatste
spelonderdelen roe-meppertje en de klassieker pepernoot proppen bleef team Sint aan de
leiding en ging er met de winst vandoor. Ook wist Ard-Jan het record pepernoot proppen
nog verder aan te scherpen met 56 pepernoten. Al met al weer een gezellige avond. Sint
was zeer tevreden met zijn overwinning en liet weten volgend jaar dus gewoon weer langs
te komen.
Januari
Met de stam hebben we het jaar ingeluid met een lekkere gourmet, al jaren stam traditie.
Natuurlijk hebben we ook nagedacht over de rest van het jaar. Programma's zijn bedacht
en de indeling is gemaakt. Dit jaar kunnen we naast de vaste programma's als iScout en
Sinterklaas een spelletjesavond, pionieren in het donker en primitief koken met een twist
verwachten. Sinds een paar jaar een vast programma is onze samenwerkingsopkomst met
de STIP stam. Dit zal ook dit jaar weer worden georganiseerd.
Na het eten en de afwas was er nog tijd voor weerwolven. Ons vast nieuwjaarsspel met
Eddo als verteller op sokken! Het was weer een hilarische editie met Sanny die (bijna) elk
potje weerwolf was, Elroy die zegt dat hij 's nachts Sebas heeft gezien, Jack die als weerwolf zelfmoord pleegt na het verlies van 2 van zijn medeweerwolven in ronde 1 en een ziener die wel erg diep sliep. Wat een heerlijke start van het jaar, waarbij ieders lachspieren
weer goed getraind zijn! Op naar alle gezellige programma's die dit jaar nog komen!

