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De natte en koude winterse dagen hebben langzaam maar zeker ons land verlaten.
Gevoelstemperaturen van -10 en soms wel lager maken plaats voor aangename temperaturen en het bos ontwaakt uit zijn lange winterslaap. De Olympische Spelen,
sneeuw en ijs waren voor de speleenheden een inspiratiebron voor geslaagde opkomsten. Voor de explorers van Afdeling 757 was het toch wel flink afzien om in de barre
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Helaas heeft de storm van begin januari
een ravage aangericht rondom onze gebouwen. Ouders, leiding, magazijnteam
en de jeugdleden hebben helpen repareren en schoonmaken en zo zijn we
erin geslaagd om in korte tijd ons terrein weer op orde te brengen. Een bijkomend voordeel: we hebben momenteel
bergen brandhout om onze gebouwen
in de wintermaanden te verwarmen en
in samenspraak met de beheerders van
het terrein hebben we nieuwe beplanting aangelegd.
De vernieuwing aan ons terrein is niet alleen door de natuur in gang gezet. Elke
zaterdag openen en sluiten de welpen
van de Mowglihorde en Sioniehorde bij
de raadsrots. Tot voorkort was dit niet
meer dan een grote boomstronk, maar
inmiddels is deze stronk vervangen door
een echte 3,5 ton wegende rots. Met
dank aan Disbergen Hydrauliek Service
BV, klusouders, Rogier Heuers en natuurlijk de inspanning van het magazijnteam
en Tony van den Hul.
Niet alleen in het bos, maar ook in onze
gebouwen is er flink opgeruimd. Een
schoonmaakteam van ouders zorgt ervoor dat de gebouwen schoon en gezond zijn en daar zijn we erg blij mee.
De gebouwen worden namelijk niet alleen in het weekend intensief gebruikt
door onze jeugdleden, maar ook doordeweeks door kinderen van BSO ‘de

Hoepel’. Heb jij de lenteschoonmaakkriebels ook te pakken en wil je meehelpen? Neem dan contact op met Tineke
Wiersema (tineke@sw3lbp.nl).
Vernieuwing in de Europese wetgeving
is een uitdaging voor ons als bestuur.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft impact op de
persoonsgegevens die wij vastleggen
en gebruiken, bijvoorbeeld voor het gezondheidsformulier en de (leden)administratie. Heb je hier vragen over? Stel
ze! Dit kan via privacy@sw3lbp.nl. We
informeren je verder via onze website
en in de nieuwsbrief.
Tot slot hebben wij plaats voor enthousiaste bestuursleden. Ben jij onze nieuwe
facilitair manager of coördinator voor
evenementen? Of wil je meer weten
over deze functies? Laat het ons weten
via gb@sw3lbp.nl of spreek ons aan op
de Punt!
Met vriendelijke scoutinggroet,

Patrick Baars
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3 handig
agenda
april
21 april
St. Joris-kampvuur en
Foodtruckfestival

Bevers

4 tot 7 jaar

zaterdagochtend 09.30 - 11.45 uur
zaterdagmiddag 14.00 - 16.15 uur

welpen

5 mei
Geen opkomst i.v.m.
meivakantie

scouts

12 mei
Klusdag
ouders/verzorgers

19 mei
Geen opkomst i.v.m.
Pinksteren

JUNI
2 juni
Open Dag

14 t/m 21 juli 2018
Zomerkampen
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Sioniehorde
Mowglihorde
Shantihorde

(gemengd)
(jongens)
(meisjes)

11 tot 15 jaar

explorers

Gaaientroep
Ekerstroep
Pr. Margriettroep

(gemengd)
(jongens)
(meisjes)

15 tot 18 jaar

zaterdagochtend 09.30 - 12.30 uur
zaterdagmiddag 14.00 - 17.00 uur

roverscouts
vrijdagavond
vrijdagavond

(gemengd)
(gemengd)

7 tot 11 jaar

zaterdagochtend 09.30 - 12.00 uur
zaterdagmiddag 14.00 - 16.30 uur
zaterdagmiddag 14.00 - 16.30 uur

zaterdagochtend 09.30 - 12.00 uur
zaterdagmiddag 14.00 - 16.30 uur
zaterdagmiddag 14.00 - 16.30 uur

MEI

Ochtendkolonie
Middagkolonie

Afdeling 757
Afdeling 595

(gemengd)
(gemengd)

vanaf 18 jaar

20.30 - 23.00 uur
20.30 - 23.00 uur

HortaStam 1
(gemengd)
HortaStam 2 (23+) (gemengd)

groepsscoutshop

ledenadministratie

WebShop:
Ga naar GroepsScoutShop
op www.sw3lbp.nl

Bianca van den Hul-Wiltschut
Elsweg 28, 7311 GX Apeldoorn
055-5218300
ledenadministratie@sw3lbp.nl

Beheerder:
Gea Walraven
scoutshop@sw3lbp.nl
Meer informatie:
Ga naar www.sw3lbp.nl of
kijk in het informatieboekje, te
vinden in de Stamhut.
Of mail scoutshop@sw3lbp.nl
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meidenklets

#pr. margriettroep

Ook op scouting kunnen we niet aan hypes ontsnappen. Daarom heeft de
Prinses Margriettroep tijdens een opkomst slijm gemaakt. Het bleek moeilijker dan verwacht, maar de plakkerige resultaten mochten er zeker zijn! Lees
hier een stukje uit het logboek:
Heey meiden,
Vandaag zijn we als normaal begonnen met openen. Toen we het te
horen kregen wat we gingen doen,
ging iedereen gillen, want we gingen slijm maken. Iedereen kreeg
een potje lijm, waar maar de helft
van over bleef. Ook al ging het bij
sommigen wel goed. We moesten
er scheerschuim in doen, verf en
wasmiddel. En dan roeren maar!
Het zag eruit als kleine hersentjes.
Later ging het wel goed. Nou ja, bij

sommigen. Bij de personen waar
het wel goed ging hadden we een
hele lange bubbel van gemaakt. Het
slijm raakte later zelfs het plafond.
Alleen Veera ging er onderdoor en
het kwam in haar haren. Het laatste half uurtje gingen we nog levend stratego spelen. Ons groepje
was Jerrena, Ruby, Puck, Dorieke en
Inge. Niemand had gewonnen. Het
was weer een superleuke opkomst.
Jerrena en Dorieke
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beve#rbabbels
ochtendkolonie

De Bevers van de Ochtendkolonie hebben gekokkereld en niet alleen de Bevers hebben hun vingers afgelikt bij deze heerlijke hapjes. Er waren speciale
gasten uitgenodigd!
Hallo allemaal,
Wat fijn dat je er bent… 
We moesten weer flink aan de bak,
want Menno had voor ons een volledig culinair programma uitgewerkt.
Onze variant op 24Kitchen, oftewel:
24Bevers! In groepjes gingen de Bevers aan de slag met het maken van:
- Fruitsmoothies
- Eiersalade
- Sandwichrolletjes met kruidenkaas
en komkommer
- Wafels met poedersuiker
Natuurlijk wel met een eigen invulling van de Bevers. Want die sandwiches hoefden we toch niet op te
rollen? Stapelen is veel makkelijker!
En door de eiersalade gaat absoluut geen peper en zout. Ook aan
het begrip ‘een beetje poedersuiker’
gaven de Bevers hun eigen invulling, waardoor de wafels verdwenen
onder een steeds groter wordende
stapel suiker.
Tijd voor het moment suprême: alle
Bevers en hun ouders mochten komen proeven! Zo tegen lunchtijd
was iedereen flink uitgehongerd en
binnen de kortste keren was alles
opgegeten. “Lekker”, was het oordeel van de Bevers, “maar volgende
keer wat meer maken!”. Daar zegt
de leiding natuurlijk geen nee tegen.
Het was een smakelijke opkomst!
Groeten namens de Ochtendkolonieleiding,
Elina Hetebrij
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#afdeling 595

explosiegevaar

ach

Princess Pe

De Explorers van EA 595 scheuren door de bochten in wel heel bijzondere
outfits en oefenen als een ware Robin Hood!
Hooooi,
ik ga jullie vertellen over een opkomst van dit jaar.
Nu komt het: MARIO KART LIVE. Je
zult wel denken: live? Jazeker, we
gingen live.
We mochten zelf een character
(poppetje) uitkiezen en tot onze verbazing mochten we hem ook voor 3
uur lang zijn!
Daar moesten natuurlijk wel wat
verkleedkleren aan te pas komen
en op de verkleedzolder konden we
veel goede spullen vinden. Maar
er werden wel wat veranderingen
gemaakt: Peach was opeens 1,95
meter en Bowser was een vrouw én
roze!

Nu terug naar het spel. We werden
ingedeeld in twee teams, team rood
en team blauw. Binnen hadden we
Mariokart op de beamer en buiten
was er een parcours voor ons bedacht, waar we doorheen moesten
rennen. Om het een race-gevoel te
geven moesten het ook nog eens
met een zware autoband doen.
Onze conditie werd hier wel flink
mee getest. Uiteindelijk heb ik, wat
een verrassing, niks gewonnen.
Groetjes van de Explo’s, maar van
mij veel meer.
Shade

Een paar weken eerder, op 13 januari, hebben we ook een hele
leuke middag gehad: we hebben toen geoefend met boog- en
buksschieten. Dat ging met wisselend succes, maar de opkomst was
geslaagd! Gelukkig hebben we de
foto’s nog.
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#gaaientroep
De scouts van de Gaaientroep hebben met het koude weer de vogeltjes geholpen aan een zelfgemaakt onderdak! En weet jij al wat Carvenijn is? Nee?
De Gaaientroep legt het je graag uit!
Beste scouts,
De afgelopen 2 weken hebben de
scouts heel veel leuke dingen gedaan. Op 10 februari hebben we van
zelf afgemeten hout een vogelhuisje
gemaakt. Eerst moesten we planken
verdelen, afmeten en zagen. Daarna
moesten we dit in elkaar timmeren,
dit was nog best wel moeilijk, maar
het eindresultaat was uiteindelijk bij
de meesten erg goed gelukt.
Afgelopen week stond de opkomst
in het teken van Carnevijn en moesten we verkleed komen. Het was
een combinatie van carnaval en
Valentijn. We werden door Cupido
beschoten door pijltjes. Cupido
maakte koppeltjes en zodra je een
koppeltje was moest je met je koppel opdrachten uitvoeren. Maar de
Cupido was slecht en wilde je uit
elkaar halen dus die mocht jou tikken. Als je getikt werd moest je een
vraag beantwoorden en kreeg je
een handicap.
Al met al 2 geslaagde opkomsten!
Groetjes,
Noël
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geocaching
Als je op scouting zit dan ben je natuurlijk al
vaak in het bos of ergens anders buiten te vinden. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer leuke
activiteiten in de natuur te doen.
Schatzoeken (geocaching voor kinderen)
Kinderen vinden het maken van een wandeling
vaak saai, maar je kunt het spannender maken
door gericht ergens naar te zoeken. Over heel de
wereld zijn er miljoenen chaches verstopt, die je
door middel van een GPS of app op je telefoon
kunt zoeken. Er is nu ook een website opgericht
speciaal met caches voor kinderen. Zoek op de
website geocaching.com een cache bij jou in de
buurt en voer de coördinaten in op je telefoon.
De speurtocht begint nu naar het zoeken van de
schat! Sommige caches zijn makkelijk te vinden,
maar je kunt ook een cache uitkiezen waar de
kinderen eerst een puzzel moeten oplossen. Super leuk om met elkaar te doen!
bronnen:
klasvanjuflinda.nl
runwildmychild.com
geocaching.com
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#sioniehorde

Het kan weinig mensen ontgaan zijn; de Olympische Winterspelen waren
weer in volle gang. Terwijl Nederland met maar één sport toch vijfde stond
in de medaillespiegel, Sven Kramer de 10km niet haalde maar onbekende
Nederlandse namen goud wisten te pakken, was de leiding druk bezig om
een vergelijkbaar iets voor te bereiden voor de welpen van de Sionihorde.
Goed, de 10km hebben we weliswaar niet gedaan, dat zou misschien wat
onmenselijk zijn, maar we hebben van een aardig aantal andere disciplines
gesnoept.
In elk geval was het weer voldoende
koud om rustig van een Winterspelen te kunnen spreken. Nadat we
de landen hadden ingedeeld (met
onder meer landen als Griekenland,
IJsland, maar ook België), begonnen
we de Winterspelen met een schitterend onderdeel, het langlaufen. Elk
land moest met zijn voltallige team
op een paar ski’s gaan staan, en naar
de overkant van de baan zien te komen. Dat bleek lastiger dan gedacht,
al was dat alleen al omdat er geen
sneeuw lag.
Daarna was de biatlon aan de beurt.
De organisatie leerde van haar fouten, dus werd besloten de ski’s te la-

ten voor wat ze waren. De welpen
mochten het parcours rennend afleggen, waarna ze met tennisballen blokjes om moesten gooien. Het
aantal blokjes dat nog stond na drie
keer gooien, plus één, was het aantal rondjes dat het volgende teamlid
moest rennen. Het was pure chaos,
maar de welpen kregen het er wel
lekker warm van.
Als laatste onderdeel was er een
binnen-activiteit om lekker op te
warmen. Dit was de bobsleerace.
Bij gebrek aan echte bobslees waren
de welpen zelf maar een bobslee.
Kortom, het was een schitterende

kruiwagenrace met bijzonder spannende momenten. Bovendien was
het wel prettig dat het dus niet -3
graden was binnen en ledematen er
niet afvroren.
Na lang berekenen is de leiding van
de Winterspelen tot de conclusie
gekomen dat alle landen een wonderlijk goede prestatie hebben geleverd, maar dat Zweden toch echt de
beste prestatie heeft geleverd. Dit
team heeft dus onder luid applaus
gouden medailles in ontvangst genomen.
Grattis! (red. Dat betekent ‘gefeliciteerd’ in het Zweeds).
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zwijnen#gsewroet
tam ii

De ouwe luitjes van Stam 2 werden gerekruteerd door HOSA en deden een
oude-mensenquiz, die op het scherpst van de snede werd gespeeld. Hierbij
een kleine greep uit de prachtige avonturen van Stam 2.
Muziekspelshow
Deze opkomst speelden we het bekende TV spel: met het mes op tafel.
Of eigenlijk: met de messen op tafels, want we speelden het spel op
meerdere tafels tegelijk in 1 grote
versie van het spel.
We startte door het maken van tweetallen die samen zouden spelen. Per
tafel waren er drie tweetallen die het
tegen elkaar zouden opnemen. Na
vier ronden met muziek- en kennisvragen, en het bijbehorende bieden
& bluffen was er uiteindelijk per tafel één team met het meeste, en één
team met het minste geld.
De eerste, tweede en derde plekken
namen het daarna tegen elkaar op,
aan drie tafels in een finaleronde.
Tijdens de finaleronde speelden we
nog 3 ronden om uiteindelijk tot definitieve ranking te komen.
Astronomische speurtocht
Wat een geluk! Door onze kunde op
het gebied van navigatie en ons begrip van het relativiteitsprincipe zijn
wij door HOSA (Horta Space Agen-

cy) geselecteerd voor deelname aan
een ruimtemissie.

op en konden we ook daadwerkelijk sterren zien.

We verzamelden ons om 2030 uur
in het missiecontrolecentrum voor
de briefing. Hier kregen wij het dossier over de missie overhandigd, en
moesten we onze missie voorbereiden. Uit het dossier was met enig
gepuzzel een startlocatie van onze
reis langs de sterren, en een route
af te leiden.

Pubquiz
Deze avond stond in het teken van
de pub(punt)quiz. Robin, geroemd
en soms ten onrechte miskend om
zijn fantastische bruggetjes (aldus
Robin, red.) heeft er met een alles
omvattende quiz voor iedereen een
fantastische avond van weten te
maken.

We zouden starten vanaf de Wenumse Watermolen. De route die
we ter voet zouden afleggen, was
gegeven door een lijst met sterren
en een afstand. De bedoeling was
om steeds een bepaalde afstand
richting een bepaalde ster te lopen.
Dit kon door middel van onze kennis van het heelal, of door gebruik
te maken van een app.

De winnaars waren uiteindelijk
‘bilbo ergo sum’ en gingen met
de felbegeerde Puntmedailles naar
huis. Ze hebben het fantastisch gedaan. Ze hebben de meeste punten
gescoord door hun pokémon- en
muziekkennis, maar wisten dan bijvoorbeeld weer niet dat oehoe-ei
zo geschreven wordt. Kortom, niet
alleen een leuke, maar ook een leerzame avond!

We liepen een mooie wandeling
door de bossen en velden rond Wenum Wiesel. Het eerste deel van de
route was het behoorlijk bewolkt,
ankelijk
waardoor we volledig afhankelijk
rde het
waren van de app. Later klaarde

Wroetjes namens Stam 2,
Robin
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jongenspraat
#ekerstroep

De scouts van de Ekerstroep zijn in het midden van nergens beland. Ze hebben ook weer veel geleerd, van pannenkoeken tot verband. Volg hier hun
avonturen!
Afgelopen periode is er weer veel
gebeurd, maar gelukkig hebben we
daar de Jachthoorn voor! Zoals gebruikelijk hebben we het afgelopen
seizoen afgesloten in stijl, en wel on
ice, bij het Loo! Of zoals José zou
zeggen, on the terras met warme
chocomelk. Verschil moet er soms
wezen... Gelukkig is onze Spanjaard
weer uit zijn winterslaap ontont

storm een boom op je heeft laten
vallen.
Het meest bijzondere was misschien
wel de dropping. De scouts werden
op vrijdagavond in het donker in
the middle of nowhere gedropt en
moesten zien te vinden hoe ze, met
de hele ploeg samen, weer thuis
mo
moesten
komen. Dat dit niet
de hele avond even goed lukte maakte niet uit, het was
er gezellig! Kort daarna zijn
erg
w met routetechnieken aan
we
d slag gegaan (bij daglicht
de
d keer).
dit
K
Komend
seizoen ligt er
w
weer
veel in het verschiet:
een weekendkamp, de
(voorbereiding voor de)
RSW, een avontuur naar
onze oosterburen en we
gaan zelfs uittesten hoe
goed de scouts het zouden doen bij Expeditie Robin(loos).

waakt
waakt. Daarnaast is Rick
door de keuring heen, en we hebben goed nieuws, want hij mag blijven!

Met een stevige linker namens de
leiding van de Ekerstroep,
Robin

De scouts zijn dit seizoen met allerlei verschillende, maar zeker even
belangrijke dingen bezig geweest.
Zo ga je lekker aan de slag om met
z´n allen om een bouwwerk te pionieren, leer je de volgende opkomst
hoe je het plafond moet behangen
met pannenkoeken en ga je aan de
slag met pleisters, verband en één
één twee (112) om dit vervolgens
op elkaar toe te passen nadat de
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jungleavontuur
#shantiehorde

De ShantiEgyptenaren hebben zich kostelijk vermaakt tijdens een spelletjesdag! En gek genoeg hoort daar ook ‘pesten’ bij?

Beste Lezers,
Een tijdje terug hebben wij een erg
leuke spellenopkomst gehad, waar
wij jullie graag wat over willen vertellen!
Bij deze opkomst was het de bedoeling dat je verschillende spellen ging
doen. Je begon bij 1 spel. Wanneer
er een heel hard alarm ging dan
moest je doorschuiven naar het volgende spel, en dan moest je na een
korte uitleg van de leiding verder
gaan waar de ander gebleven was.
De ander die zit op dezelfde kleur
kruk, en zo weet je waar jij verder
moet gaan. Zo ga je als je op een
paarse kruk zit, bij de volgende tafel met een nieuw spel, weer op een
paarse kruk zitten!
Zo hadden wij verschillende leuke
spellen. Bij scrabble werden de
mooiste woorden verzonnen. Hiernaast hadden wij nog Pim Pam Pet.

Hierbij moet je verschillende woorden raden, met een letter die op
een ronddraaiende schotel staat,
wanneer je deze stopt met draaien.
(Bedenk maar eens een fruitsoort
met een H…). Natuurlijk deden we
tijdens de pauze ook zoals elke opkomst het spel ‘maak een zo hoog
mogelijke toren van bekers’. Wie de
bekertoren laat omvallen moet afwassen! Omdat de Shanti’s wel van
een uitdaging houden werd het dit
keer geen gewone toren maar een
regenboogtoren.
Ook werd er flink gepest! Of nee,
nee niet zo! Pesten is ook een spel!
Hierbij hebben verschillende kaarten verschillende eigenschappen
waarmee je het elkaar moeilijk kan
maken om je doel te bereiken, en
dat is om al je kaarten kwijt te raken.
Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je 2
kaarten juist moet pakken of dat de
volgorde waarin je speelt omdraait.

En dan heb je nog Rollit, dit is een
lastig spel waarbij je om de beurt
een gekleurde bal mag neerleggen,
en moet proberen om zoveel mogelijk van je eigen kleur te krijgen.
Ook was er deze middag een grote
favoriet bij veel van onze meiden:
Sesame. Bij dit spel moest je in de
rol van een Egyptenaar kruipen en
de code kraken van een grote schat.
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jungleavontuur
#mowglihorde

De Mowgli’s zijn van alle markten thuis. Ze hebben flink moeten zoeken
naar vermiste personeelsleden, maar zijn ook wetenschappers en architecten geweest.
Yalahiiii,
De mowgli’s hebben de afgelopen
tijd weer allemaal leuke dingen gedaan. Het begon allemaal toen het
personeel van een bedrijf kwijt was.
Dus gingen wij opzoeken wie dit
waren en waar ze werkten. Met de
gevonden kaart gingen wij door de
wijk lopen en kwamen we ze stuk
voor stuk tegen. Bij iedere persoon
moesten we een spelletje doen,
waarmee we de naam van de persoon kregen en ook een letter. Met
al deze letters konden we het woord
‘hotel’ maken, de plaats waar ze allemaal werkten.

Toen hebben we nog onze eigen
hutten gebouwd. Het was een strijd
tussen onze nesten, waarbij we alleen touwen en zeilen tot onze beschikking hadden. Nest groen heeft
voornamelijk met takken gewerkt
terwijl nest rood meer zeilen en
touw gebruikt heeft. Allemaal hele
leuke opkomsten dus!
Namens de mowglihorde,
Chil

Ook zijn we echte wetenschappers
geweest omdat we hebben allemaal
proefjes gedaan. Stroom die uit een
citroen kwam, bekers die aan een
ballon bleven hangen en ook hebben we gekeken wat er gebeurt als
je zout met haargel mengt. Ook
hebben we met baking soda en
azijn nog een vulkaan gebouwd. Allemaal zeer interessant en ook nog
eens leerzaam.

17
APRIL 2018

e
j
t
a
a
l
p
k
zoe
Zoek de panda tussen de stormtroopers
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bever#babbels
MIDDAGkolonie

Heb je een wondje aan je vinger? Ga dan snel naar de Bevers van de Mid-

blijven door goed mee te dansen,
dagkolonie, want zij weten alles over pleisters en eerste hulp bij ongelukken. lekker mee te zingen, of je eigen talent naar boven laten komen. Met
Maar ook als je creatief bezig wilt zijn of het een beetje koud hebt, kan je
een knutsel en een leuke afsluiting
bij de Bevers terecht.
zeker een geslaagde opkomst.
Hallo bevers,
We zijn na de vakantie goed begonnen met 3 leerzame opkomsten. De
eerste ging over EHBO. We hebben
geleerd hoe we iemand moeten vervoeren op een brancard, en over de
inhoud van een verbandtrommel.
De week erna hebben we geleerd
hoe je kleuren kan mengen om
prachtige kunstwerken te maken.

We hebben een vuurtje gestookt en
heerlijke broodjes gebakken. Daarbij
hebben we over verschillende soorten takken geleerd en hoe je een
vuur aan moet maken of juist het
vuurtje moet doven als je klaar bent
met broodjes bakken. Daarna was
het tijd voor een talentenjacht. Omdat het koud begon te worden, kon
iedereen deze week lekker warm

Daarna was het alweer tijd om iets
te leren. Een opkomst vol met proefjes met verbluffende resultaten. Met
water, vuur en ballonnen deden we
de coolste dingen.
Met was een goed begin van dit
halfjaar, maar we zijn nog lang niet
klaar!
De leiding van de Middagkolonie

kroon knutselen
Bord-kroon
Prinsessenkronen en tiara’s in overvloed, maar het is nog niet zo makkelijk om aan een (betaalbare) koningskroon te komen. Met deze
kroon van papier kunnen zij zeker
als een echte prins of koning rondlopen. Van een papieren bord snij je
de bovenkant tot aan de vouwlijn in
8 gelijke delen. Deze delen vouw je
naar boven. Aan de bovenzijde van
de driehoekjes lijm je mooie kralen...
en je kroon is af. Eventueel is het
mogelijk om de kroon nog te versieren met stickers of stiften.

Diadeem-kroon
Alles wat je nodig hebt voor het
knutselen van deze kroon is een diadeem, een bekertje, een stukje vrolijk papier en wat kleine pompons,
knoopjes of siersteentjes.
Meet het papier af op het formaat
van het bekertje en plak het eromheen. Nu teken je met een potlood
de driehoeken op de bovenkant van
de beker en je knipt deze uit. Dit
worden de punten van het kroontje.
Hierna knip je in de onderkant van
het bekertje en bevestig je het bekertje over de diadeem. Je kunt dit
met lijm vastmaken. Nu maak je de
pompons aan de punten vast en is je
kroontje klaar!
Bronnen:
http://suuskinderfeestjes.nl
http://creakelder.blogspot.nl
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De EA 757 moest voor dag en dauw
opstaan en stond bibberend langs
de kant staan, maar wel voor een
goed doel: een zakcentje verdienen
voor een zomerkamp naar het buitenland!

explosiegevaar
#afdeling 757

Hallo allemaal,
Op zondag 4 februari hielpen we samen met de EA595
mee bij de Midwintermarathon. Door hieraan mee te
doen verdienen we geld voor ons ZOKA 2018 te Wiltz,
Luxemburg.
De dag begon vroeg. Iedereen werd om 07:30 uur
al verwacht op de Punt. Nadat iedereen er was rond
07:45 uur gingen we lopend naar de Start/Finish aan
de Loolaan. Daar stonden de eerste klusjes op ons te
wachten. De dranghekken bij de Start/Finish moesten
bekleed worden met reclamebanners, de bewegwijzering moest klaargezet worden rondom de start/finish
en er moesten vlaggen van landen gehesen worden in
masten bij de Naald, bij Orpheus en bij de Grote Kerk.
Het was koud buiten, en het begon op een gegeven
moment ook nog te sneeuwen. Hierdoor werden veel
banners ondergesneeuwd en konden we van de vlaggen boven in de mast niet meer zien of ze goed hingen.
Maar na zo’n anderhalf uur waren alle klussen geklaard.

Nadat we een uurtje in de basis hebben opgewarmd,
was het tijd om naar onze drinkpost te gaan aan de
Wildernislaan. Hier moesten we thee en water uitdelen aan de lopers van de 16 en 8 km. Maar voordat de
lopers eraan kwamen, moesten we nog wel even het
drinken klaarzetten. De EA 595 deed het water en wij
de thee. De thee moest nog gemaakt worden. Dit deden een paar van ons door veel theezakjes in een panty
te stoppen en deze door het hete water in de gamelle
heen te roeren. Tegelijkertijd zette de andere van ons
alle bekertjes in de houders waar even later de thee in
kwam. Zodra de renners van de 16 km bij de Start/Finish begonnen te rennen begonnen wij met inschenken
van de thee. De eerste renner was er al na 20 minuten.
Helaas voor de laatste renner: de thee was toen al helemaal koud. Het was gewoon water met een smaakje.
Nadat de laatste renners ons had gepasseerd, was het
tijd om al die gebruikte en platgestampte bekertjes op
te ruimen. Voordat de 8 zou starten hadden we daar
nog zo’n 3 uur de tijd voor. Nadat we de bekertjes en
andere bende hadden opgeruimd, kon het lange wachten weer beginnen. We konden de thee nog niet inschenken, omdat het dan te koud zou worden, dus er
was even niks te doen.
Om 15:00 uur zouden de 7 tot 8 duizend 8-kilometerrenners beginnen. Dat was voor ons het teken om
de thee weer in de schenken. Na ongeveer 45 minuten
was de grootste groep renners wel geweest en met de
wetenschap dat de spullen vrijwel gelijk opgehaald werden, begonnen een paar ons alvast de meeste bekertjes op te ruimen. Nadat de laatste renner was geweest,
moesten we snel alle overige thee weggooien en de bekertjes opstapelen zodat ook de houders mee konden.
Nadat we klaar waren op de Wildernislaan, nog even
snel naar het Helicon om daar het een en ander op te
ruimen en dan snel naar de basis voor ETEN!!! Na een
lekker hapje eten, de rondvliegende frietjes opruimen
en dan lekker naar huis.
Het was een koud maar vooral een leuk event om aan
mee te helpen. Ik kijk nu al uit naar de volgende keer.
Tot de volgende keer!!!
Groetjes de EA757

21

