MEI 2021

We hebben weer een goede start gemaakt na de corona periode, waarbij we weer veel
leuke dingen hebben gedaan! Zo hebben we weer veel verschillende activiteiten gedaan
waaronder troep bingo en het lokaal overhoop gehaald om voetje van de vloer mee te
spelen.
Ook hebben we de scouts even laten zien hoe dat het pionieren moet gebeuren door het
bouwen van een levend tafelvoetbal. Natuurlijk zijn we de feestdagen niet vergeten. Zo
hebben we met nationale Pannekoekendag het veld, en onze buiken gevuld met
pannenkoeken en hebben we met Pasen de eitjes zeker niet overgeslagen. Misschien zijn
er zelfs nog wat te vinden in het veld. Was gezellig!

06-03-2021
we hadden 2 weken bunker trefbal gespeeld. we moesten eerst 2 driepoten maken en daar een zeil over gooien. toen alles klaar was moesten we elkaar afgooien.

13-03-2021
de opkomst startte vandaag met de installatie
van sanne en tessa, die nu bij de scouts horen.
Hierna verdeelden we de scouts onder 2
teams, de jongens gingen pionieren en de meiden gingen vuur maken daar bakte we pannenkoeken op ons eigen vuur.

20-03-2021
hebben we stenen geschilderd, er zijn
veel stenen gemaakt. zoals een: Peppa
pig, nirvana, harry potter. het was erg
gezellig!
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Februari
Deze maand waren de stamleden in Slot Swaenesteyn. Ze waren opgeroepen om de
hoofdofficier te helpen bij het oplossen van de moord op de hertogin. Bij de start maakten
de verdachten zich bekend: de kok, de chauffeur, de butler en het dienstmeisje. Allemaal al
meerdere jaren in dienst, maar niet iedereen was nog even tevreden met zijn of haar baan.
Het moordwapen was ook nog niet bekend. Was het de koekenpan, vergif, de pepermolen
of een fles jenever? Door middel van vragen moesten de detectives achter de dader, het
moordwapen en het motief komen. Elke ronde werd begonnen met open vragen, daarna
was er de dobbelronde en tot slot kon iedereen zijn verdenking doorgeven. Steeds meer
werd duidelijk, zoals de affaire van de kok en de hertogin, het drankprobleem van de chauffeur en de opbloeiende romance tussen de butler en het dienstmeisje. Na drie rondes waren er twee detectives in geslaagd het mysterie te ontrafelen. De overige detectives hadden
wat meer moeite om de dader te pakken. Na negen rondes wisten nog drie detectives de
dader te ontmaskeren en bij ronde tien was het verhaal voor iedereen duidelijk. Mede dankzij de goede acteertalenten van onze verdachten (waarvoor dank!) en de briljante vragen
van de detectives (de kleur van de auto van de chauffeur en het feit dat de kok spaghetti
had bereid waren inderdaad noodzakelijke feiten om de moord op te lossen) was dit potje
levend cluedo ietwat langdradig, maar vooral hilarisch!

Maart
Dit jaar een andere iScout dan anders. Natuurlijk waren er weer doe-opdrachten en reisvragen, maar alles werd nu gespeeld vanuit huis en via online contact. De doeners gingen
voortvarend aan de slag en haalden al snel credits binnen voor de zoekers! De eerste opdracht, de groepsfoto, was direct een succes en ging viral. Er kwamen weer allerlei leuke
en grappige foto's en filmpjes voorbij. Er werd hierbij veelvuldig gebruik gemaakt van knuffels en bezems. Het maken van een sneeuwpop, het glijden van een trap en het uitbeelden
van de jaarbegroting in fruit ging de doeners eveneens goed af. Met nog een half uur te
gaan hadden de doeners bijna alle doe-opdrachten succesvol uitgevoerd (maar 2 niet)! De
zoekers waren de hele avond ook druk geweest en reisden onder andere via de hoofdstad
van Japan, het hoogste punt in het oudste park van Europa, een rotonde met een mandarijn in Marokko, een brug in Toronto naar een strand vol glas in Hawaï. Al dit harde werk
leverde 41 punten en een mooie plaats in de ranking (190 van de 639) op!

