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Afgelopen weken zijn we weer goed op pad geweest. We zijn een hoop op
en neer geweest, zo hebben we een hoop gerend de afgelopen opkomsten:
van het rennen voor de verschillende spellen als trefbal en bussen. Tot het
rennen over de tafels en stoelen tijdens het apenkooien. Om dit nog even
te overtreffen zijn we ook nog op een fietstocht geweest naar de Vierlinden,
waar er nog hele ontdekkingstochten gaande waren. We zijn nu ook weer
lekker bezig geweest met vuur. Waarmee we de aankomende weken nog
veel aan de slag zullen gaan!

Zomerkamp
We hebben krabben gevangen en het
ruilspel gespeeld. We hebben ook nog
gekookt met punten (veiling met punten
voor eten) dus je kon je eten kopen om
te koken.
We hebben gelasergamed en een dropping gedaan.
We hebben gekanood en we zijn naar
de bioscoop geweest daar hebben we
black widow gekeken. We hebben ook
nog gezwommen in het veerse meer.
Afgelopen opkomst
We hebben het ruilspel gespeeld en we
begonnen met een theezakje en we eindigden met… andere dingen. Daarna
hadden we Broodjes gebakken.
Wessel Jort en Dean
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De afgelopen weken zijn we weer begonnen met de explos. Als een van de eerste dingen
zijn er 3 nieuwe explos over gevlogen. Dit doordat we ze als van ouds weer flink vies hebben gemaakt. Ze moesten vragen beantwoorden op een parkour. Waren deze fout kregen
ze helaas een hoop viezigheid over zich heen.
Ook hebben we nog een overnachting gehad met de explos. Het was een primitief kamp.
We waren als eerst begonnen met het maken van een tent op hoogte. Deze was best goed
gelukt, al zeggen we het zelf. Het was wel koud en een beetje vochtig. Ook hebben we nog
primitief gekookt. Aardappel, maïs en kip als avond eten. Ook nog een tosti als avond
snack. In de ochtend hadden we nog een oven gemaakt (voor de pizza). En als lunch nog
broodjes op een stok.
Opkomst met de welpen hebben we ook nog gedaan. We hadden bunker trefbal gecombineerd met voetje van de vloer tot 1 groot spel. Daarna hadden de explos nog wat tijd
over na al het opruimen en schoonmaken, dus hadden ze zichzelf getrakteerd op een frietje bij ‘t vuur.
Dit was weer onze update tot de volgende keer

September
11 september, de eerste opkomst na de zomervakantie, stond er een ouderwetse
zeepkistenrace op het programma. Na de indeling van de teams en een korte quiz
voor de verdeling van het materiaal kon het bouwen beginnen. De jury had aangegeven te zullen letten op snelheid, accuraatheid en aankleding. Na een avondje
boren, schroeven, schilderen, knippen en nieten waren de voertuigen klaar. Hierna
was het tijd voor de ultieme test. Team 1 met de gouden gevleugelde kinderwagen
nam het op tegen team 2 met de vliegende fakir met toverfluit. Het werd een spannende strijd, waarbij team 1 sneller bleek. Het punt voor snelheid ging dus naar
team 1. Team 2 ging er met het vliegende tapijt dan weer met het creativiteitspunt
vandoor. Het laatste punt, voor accuraatheid, zou beslissend zijn. Beide teams
slaagden er in het target precies te raken. De avond eindigde hiermee in een gelijkspel.

Oktober
In oktober stond er een meme wedstrijd op het programma. De stamleden werden
in 2 groepen verdeeld en kregen 2,5 uur de tijd om minimaal 5 en maximaal 10 bekende memes na te maken. Het ene team ging aan de slag met de thema's gezondheid (fietsen, kiwi's, druiven) en filmkarakters (Dory, Kermit en Pikachu), terwijl het andere team Toon als thema koos. Het eerst genoemde team leverde in
totaal 9 memes in en het andere team 7 memes, waaronder een filmpje. De jury
ging vervolgens aan de slag met de beoordeling van 1 tot 5 punten per meme.
Waar het ene jurylid veel punten gaf voor de creatieve memes met Toon in de
hoofdrol, zorgde het andere jurylid juist voor puntenaftrek voor deze memes. Ondanks de puntenaftrek ging team Toon er toch met de hoofdprijs vandoor!

