IKSCOUTTHUISJACHTHOORN@GMAIL.COM

De tweede editie
Tijdens de lockdown en de vakantie brengen we scouting naar jou!
Vorige week heb je van ons een kerstpakketje gekregen, pak dat er ook nu maar weer snel bij! Voor
meerdere opdrachten zal je dingen uit het pakket nodig hebben. De volgende editie verschijnt
volgende week woensdag 6 januari. Ook dan ga je weer dingen uit het pakket gebruiken.
De opdrachten zijn per leeftijdsgroep verdeeld, maar voel je vrij om opdrachten van een andere
leeftijdsgroep te doen! We vinden het leuk als je een foto van het resultaat (en natuurlijk mag je er
zelf ook opstaan) opstuurt naar ikscoutthuisjachthoorn@gmail.com. De foto’s worden in de
eerstvolgende editie geplaatst. Vandaag tref je een aantal leuke inzendingen aan n.a.v. van de
opdrachten van vorige week. Achterin deze editie vind je ook de oplossingen van vorige week!
We kijken uit naar jullie creaties! Veel plezier.

Vuurwerk chocola
Normaal gesproken zie je met oud en nieuw altijd heel veel vuurwerk. 2020 zou 2020 niet zijn, als het
dit jaar anders zou gaan... Maar niet getreurd, in plaats van écht vuurwerk in de lucht, kan je zelf de
vuurwerk patronen op je chocola maken!
Benodigdheden:
•
•
•

•
•
•

1 reep witte chocola
1 reep melk/pure chocola
Versiering, bijvoorbeeld:
o M&M's
o Hagelslag
o Muisjes
o Sprinkels
Bakpapier
(Oven)schaal
Peper en zout

Recept:
1. Pak een steelpannetje en een grotere pan. Het steelpannetje moet in de grotere pan
kunnen hangen. Doe wat water in de grotere pan en hang het steelpannetje er
vervolgens boven. Het water mag niet de bodem van het steelpannetje raken!
2. Doe de witte chocola in het steelpannetje.
3. Verwarm het water in de grotere pan. Je zult zien dat de witte chocola langzaamaan
gaat smelten! Roer af en toe door totdat de chocola helemaal gesmolten is.
4. Pak een (oven)schaal en leg er een bakpapiertje in.
5. Giet de witte chocola in de schaal en laat het hard worden in de koelkast.
6. Smelt de pure/melk chocola op dezelfde manier als de witte chocola.
7. Giet de pure/melk chocola over de hard geworden witte chocola heen.
8. Strooi al je "vuurwerkversiering” over de bovenste laag heen, totdat jij hem mooi
vindt.
9. Zet het geheel daarna nog even in de koelkast totdat alles hard is.
10. Breek de chocola in stukken en eet smakelijk!

Kinderchampagne
Met oud en nieuw zie je je ouders vast proosten met een glas bubbels. Geen 18, geen druppel alcohol,
maar dat betekent niet dat jij niet kan proosten met je eigen glas bubbels. Maak zelf je alcoholvrije
champagne!

Benodigdheden:
•
•
•
•
•
•

Appelsap of druivensap
Bruisend water
Kraanwater
2 schoteltjes
Een mooi glas/leuke
beker
Sprinkels of suiker

Recept:

1. Doe een klein laagje water op een schoteltje. Op het andere schoteltje leg je wat
sprinkels of een beetje suiker.
2. Doe je glas op de kop (dus met het randje naar beneden) op het schoteltje met water.
3. Vervolgens zet je het glas (weer met het randje naar beneden) op het schoteltje met
suiker/sprinkels. Draai het glas indien nodig een klein beetje rond, totdat aan het hele
randje suiker/sprinkels zitten.
4. Zet het glas weer recht op. Vul het glas voor 3/4 met appelsap/druivensap.
5. De rest van het glas vul je met bruisend water.
6. Roer voorzichtig door en klaar is je kinderchampagne!

Ook oud en nieuw zit er dit jaar anders uit. Dat betekent niet dat je je hoeft te gaan vervelen! Voer op
oudejaarsdag zo snel mogelijk alle opdrachten uit. Hoe laat heb jij Bingo? Je kan dit natuurlijk ook
tegen iemand anders spelen. Degene die het snelst Bingo heeft, wint!

Zonneoven maken
Wist je dat je een oven kan maken door gebruik te maken van de warmte van de zon? Zelfs in de
winter geeft deze oven warmte om kleine snacks op te warmen!
Benodigdheden:
•
Pizzadoos
•
Zwart papier
•
Vershoudfolie
•
Aluminiumfolie

•
•
•
•

Schaar
Lijm of plakband
Stapeltje oude kranten
Zon

Volg deze 8 stappen. In het foto-stappenplan hieronder kun je precies zien hoe het moet.
1.
Verzamel alle benodigdheden en leg ze klaar.
2.
Zet de pizzadoos voor je neer met de opening naar je toe en knip een klep in de deksel (je
kunt dit ook met een stanleymes doen, maar vraag dan hulp van een volwassene). Laat de
klep aan één kant vastzitten en zorg dat je aan alle kanten een rand van 1 of 2 centimeter
overhoudt.
3.
Bedek de binnenkant van de klep netjes met aluminiumfolie. Het makkelijkste is om het folie
strak om het klepje heen te trekken en aan de achterkant vast te plakken met lijn of plakband.
Zorg dat er zo min mogelijk kreukels in het folie zitten.
4.
Maak het gat in de deksel luchtdicht. Dit doe je met het vershoudfolie. Zorg voor een dubbele
laag folie en plak/lijm het goed vast. Let op dat de doos nog wel open kan. Als je klaar bent,
heb je een raam waardoor je in de doos kunt kijken.
5.
Doe de deksel van de pizzadoos omhoog en bedek de bodem van de doos met zwart papier.
Dit is de bodem van je oven.
6.
Isoleer de doos met oude kranten. Rol hiervoor een paar pagina's uit de krant op en plak de
rolletjes dicht met plakband. Leg ze daarna aan de binnenkant van alle randen van de doos.
Plak ze op hun plaats met plakband. Let op dat de deksel nog wel dicht kan.
7.
Zet de oven buiten in de zon. Het beste moment hiervoor is als de zon hoog staat: tussen
11.00 en 15.00 uur. Zet de klep met aluminiumfolie zo open dat het zonlicht in de doos kaatst.
8.
Je oven is klaar voor gebruik! Leg iets lekkers in de oven (marshmallow, schijfje appel, brood
met kruidenboter, knakworstjes) - deksel dicht - afwachten - & smullen uit eigen oven :)
Stap 1: Verzamel alle benodigdheden

Stap 2: Knip een klep in de deksel

Stap 3: Doe aluminiumfolie om het klepje
heen

Stap 4: Maak de deksel dicht met
vershoudfolie

Stap 5: Bedek de bodem met zwart papier

Stap 6: Isoleer de doos met kranten

Stap 7: Zet de oven in de zon

Stap 8: Stop er iets lekkers in & wachten
maar!

Veel succes en plezier met knutselen! Laten jullie zien of het gelukt is? Stuur je foto’s naar
ikscoutthuisjachthoorn@gmail.com

Knopen
Neem het witte touw uit het kerstpakket en oefen de volgende basisknopen:
Mastworp
Als je echt eens wilt gaan pionieren dan gebruik je naast touw natuurlijk ook
piopalen. De knoop die je dan toch echt nodig hebt, is de mastworp! Een
mastworp is een knoop waarmee je een touw aan een paal (of aan de mast)
kan maken. Met deze knoop begin je ook als je een sjorring wilt maken.
Hoe maak je deze knoop? Zie ook deze link
1. Draai het uiteinde van het touw om de piopaal (in dit geval een
deegroller, als het maar rond is, een fles kan bijvoorbeeld ook) heen.
2. Het uiteinde vormt nu een kruis over de rest van het touw heen.
3. Haal het uiteinde nogmaals om de
piopaal heen.
4. Steek het uiteinde vervolgens onder het
touw door, je kruist nu dus voor de tweede
keer.
5. Trek beide uiteinden aan.
Dievenknoop
De dievenknoop is een knoop, een variant op de platte knoop. Bij de platte knoop komt de spanning
te staan op de recht tegenover elkaar gelegen einden, bij de dievenknoop op de schuin tegenover
elkaar gelegen einden.

Platte Knoop

Dievenknoop

Het verhaal gaat dat de dievenknoop met name door zeelieden gebruikt werd om hun plunjezak met
eigendommen af te sluiten. De uiteinden van de lijnen werden verstopt, zodat niet gezien kon
worden dat er een dievenknoop in lag. Wanneer de zak vervolgens met een platte knoop erin
aangetroffen werd, wist men dat er iemand in zijn spullen geweest was.

Spoorzoeken
Welke sporen kun je tegenkomen in het bos? Let maar eens goed op als je op pad gaat.

Beverbadge Rozemarijn

Vorige week hebben jullie flink je best gedaan met de
eerste opdracht, hartelijk dank voor jullie hulp! Ik hoop
dat jullie ook deze week mij kunnen helpen! Hiernaast één
van de inzendingen van de vorige opdracht, van Ayla
Jans.

Opdracht week 2
Deze week leren de bevers dat de tafeldekken ook erg belangrijk is voor een goede maaltijd. Je kan
de tafel heel gezellig dekken met mooie placemats. Daarom heeft Rozemarijn jullie hulp nodig. Ze
heeft alleen hele saaie, witte placemats. Kunnen de bevers deze opvrolijken?

Via deze link is een mooie kleurplaat te vinden. Deze mogen de bevers gaan
inkleuren en hier een mooie placemat van maken.
Ze mogen kleuren, knippen, plakken. Als ze tevreden zijn dan is de placemat af.
Bewaar deze goed, in de komende weken gaan we een maaltijd verzorgen. Een
mooie placemat komt dan goed van pas!
Om de badge te verdienen is het belangrijk dat van alle opdrachten foto’s worden verzonden naar de
beverleiding. De deadline voor alle opdrachten is zaterdag 23 januari 2021.
Foto’s van de bevers van de ochtendkolonie mogen gemaild worden naar ochtendkolonie@sw3lbp.nl
Foto’s van de bevers van de middagkolonie mogen gemaild worden naar middagkolonie@sw3lbp.nl

Minipionieren met cocktailprikkers en winegums
Stanley Stekker drinkt een kopje thee bij Fleur en Keet Kleur. Op de
tafel staat een bakje met snoep, onder andere winegums. Er staat ook
een bakje met kaasblokjes en een cocktailprikkers. Stanley eet wat kaasblokjes. Hij kijkt van de
cocktailprikkers naar de winegums, pakt een paar winegums en cocktailprikkers. Hij steekt een
cocktailprikker in een winegum en nog een en dan weer een winegum. En zo gaat hij door. Er ontstaat
een figuur. "Wat leuk", zegt Keet. Ze gaat ook figuren maken. "Dit is leuk om te doen, als Stuiter er
is".
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Benodigd: 25 cocktailprikkers en 11 winegums
Gebruik winegums om 5 cocktailprikkers met elkaar te verbinden,
deze vijfhoek wordt de basis.
Gebruik 2 cocktailprikkers en 1 winegum, om een driehoek te
maken op één zijde van de basis.
Herhaal dit rondom de hele basis, totdat je 5 driehoeken hebt.
Gebruik cocktailprikkers om de winegums aan de bovenkant van
de driehoeken met elkaar te verbinden, hoeveel driehoeken heb
je nu?
Steek 1 cocktailprikker in iedere bovenste winegum.
Gebruik de laatste winegum om de cocktailprikkers met elkaar te
verbinden.

Tijd voor een experimentje: wat gebeurt er als je een basis maakt van zes zijdes in plaats van vijf?
Wat gebeurt er als je vierkanten in plaats van driehoeken in de top bouwt? Kies één van de variaties
uit, bedenk wat er gaat gebeuren en test het uit.
Constructie weetje: Ingenieurs gebruiken vaak driehoeken wanneer zij gebouwen ontwerpen. Merkte
je dat de koepel van je bouwwerk uit veel driehoeken wordt samengesteld? Dat is omdat de
driehoeken stabiele vormen zijn. Dat betekent dat zij niet gemakkelijk buigen, verdraaien, of instorten
wanneer je erop duwt. Een vierkant is niet zo stabiel als een driehoek. Test het. Maak een vierkant
en een driehoek uit cocktailprikkers en winegums. Druk één hoek neer van elke vorm. Vergelijk het,
welke draait, verbuigt of stort gemakkelijker in dan de ander?

Welpen vaardigheidsinsigne ‘Samen’
Vorige week stond de opdracht in het teken van ”denk aan
een ander”. Hieronder enkele foto’s van de inzendingen
(Ellen en Guido) super gedaan! Heb je de eerste opdracht nog niet gedaan of ingezonden? Je hebt
nog tot zaterdag 23 januari!

Opdracht 2: Regels en afspraken
Om goed samen te kunnen leven, zijn regels of afspraken nodig. Maak een lijstje van welke regels
of afspraken jullie het meest belangrijk vinden voor jezelf. Schrijf daarbij vijf regels op waarvan je
vindt dat iets niet mag (verbodsregel) en vijf regels op waarvan je vindt dat iedereen dat wel moet
doen (gebodsregel). Op dit moment zijn er extra veel regels tegen het coronavirus. Maak een lijstje
van 3 coronaregels waar jij veel te maken mee hebt. Maak foto’s van de lijstjes.
De deadline voor alle opdrachten is zaterdag 23 januari 2021. Foto’s van de Welpen van de
Sioniehorde, Shantihorde en Mowglihorde mogen gemaild worden naar
ikscoutthuisjachthoorn@gmail.com. Vergeet niet je naam, het opdrachtnummer en de naam van de
welpenhorde te vermelden.
Let op! Vorige editie stond er helaas een verkeerd email adres vermeld.

Pionieren met dropveters
Bij Scouting knopen we wel eens en dit doen we vaak met sjortouwen. Stevige touwen waar je
pionierpalen aan vast kan maken, om handige of gave constructies te maken. Tijdens deze activiteit
pakken we het iets simpeler en vooral lekkerder aan, maar niet per sé minder uitdagend! De twist is
namelijk dat dit natuurlijk ook met heerlijke drop kan!
Maak een 3-poot sjorring en let erop dat deze op de juiste manier gemaakt wordt, zie de uitleg
hieronder. Met drop is het allemaal net even wat kleiner en prieliger, dus het zal misschien iets
minder "correct" lukken, maar lukt het wel om een stevige knoop te maken? Wie lukt het het beste?
Met de achtvormige sjorring kun je 3 of 4 palen verbinden. Deze palen vormen samen met elkaar
een 3- of 4-poot. Dit is erg makkelijk om een stevig torentje te maken.
Hoe maak je deze sjorring?

5.
6.
7.

8.

1. Benodigd: 3 satéprikkers en een dropveter.
2. Voordat je begint te knopen leg je eerst de
satéprikkers allemaal naast elkaar met de punt
‘naar onder’ en zorgt ervoor dat ze aan de
bovenkant gelijkliggen.
3. Maak een mastworp op één van de buitenste
satéprikkers (satéprikker 1).
4. Haal dan de dropveter vervolgens
afwisselend over en onder de satéprikkers door.
(net zoals bij vlechten)
Doe dit 3 keer.
Leg dan 3 keer een woeling tussen de satéprikkers in: eerst tussen satéprikker 1 en 2, dan
tussen satéprikker 2 en 3.
Eindig met een mastworp om satéprikker 3, aan de andere kant van de knoop dan waar de
mastworp zit waarmee je begonnen bent. (dus als je mastworp waarmee je begonnen bent
onder zit, maak je de mastworp om de sjorring af te maken aan de bovenkant van de
satéprikkers.)
Zet de satéprikkers rechtop en trek ze uit elkaar. Gaat dit moeilijk? Goed zo, want dan zit de
knoop stevig! Draai vervolgens de middelste paal om een buitenste paal heen en steek deze
tussen de buitenste palen weer terug zodat de buitenste palen op de middelste paal rusten. Zo
staat de toren nog eens extra stevig.

Hiken in .......... Moskou en Taiwan! Of toch liever dichterbij huis?
Waarom in Nederland hiken als je met Google Street view de hele wereld over kan! Dat is precies
wat we gaan doen tijdens deze opkomst. We maken bij de hikes gebruik van de kruispunt route,
bolletje pijltje en strippenkaart. Weet je niet meer helemaal hoe het zat met deze route technieken?
Bekijk dan de volgende bestanden: Uitleg kruispunt route / bolletje pijltje of Uitleg strippenkaart
"Loop" de hike en stuur dan als bewijs een foto van jezelf bij het eindpunt naar je leiding om te
bewijzen dat je er echt bent geweest. Verder is er bij elke hike een opdracht, let dus goed op terwijl
je aan het "lopen" bent! In deze editie vind je twee hikes, volgende editie volgen er weer twee, maak
eerst de hike waar je mee bezig bent af voordat je aan de volgende begint.

"Loop" samen of ga de strijd aan!
Doe deze opkomst samen! "Loop" de hikes samen met je familie en vrienden, of maak er een
wedstrijd van. Ga met elkaar de strijd aan, wie heeft welke hike het snelst uitgelopen?

Moskou
Deze stad is erg groot, Moskou heeft namelijk meer dan 12,5
miljoen inwoners! De stad staat bekend om zijn uitgebreide
metrostations. Deze zien er namelijk uit als echte paleizen! Ze
spreken een Russisch en hebben ook een ander alfabet wat
betekent dat ze alle letters anders schrijven. Over de hele wereld
spreken en schrijven meer dan 250 miljoen mensen deze taal.
Dat is meer dan alle inwoners van Nederland, België, Duitsland,
Frankrijk en Spanje bij elkaar! De hike zal je door een deel van
de stad heen leiden maar er is nog veel meer te zien. Laat je
verbazen door alle kleurige gebouwen die in Moskou staan.
De opdracht
Tel het aantal zebrapaden waar je overheen gaat. Stuur dit antwoord, met foto van de eindlocatie,
naar de leiding. Wie is er als eerste en heeft het goed??
De route is hier te downloaden. Open dit bestand (pdf) en pak pen en papier erbij.
Klik hier en je komt in Google Street view uit op de startlocatie.

Taiwan
Na de stad zoeken we de natuur op! Waar kan dat beter dan in
Taiwan! De natuur in Taiwan is prachtig, het staat bekend om de
verschillende nationale parken, dit zijn grote natuurgebieden die
beschermd zijn. De volgende hike zal beginnen op een mooie
bergweg waar bijna niemand te zien is. Wat je niet zou
verwachten, er wonen namelijk 23 miljoen mensen op het eiland!
De opdracht is speciaal hiervoor uitgekozen! Hoeveel inwoners
kom jij tegen op de weg naar de eindlocatie?
De opdracht
Tel het aantal mensen dat je tegenkomt. Stuur dit antwoord, met foto van de eindlocatie, naar de
leiding. Wie is er als eerste en heeft het goed??
De route is hier te downloaden. Open dit bestand (pdf) en pak pen en papier erbij.
Klik hier en je komt in Google Street view uit op de startlocatie.

Oplossing
Stuur een screenshot van jouw eindlocaties en antwoorden van de opdrachten op naar
ikscoutthuisjachthoorn@gmail.com. Volgende week krijg je de antwoorden en twee nieuwe hikes.

Tips
Mocht je vastlopen tijdens de hike, probeer dan een of twee kruispunten vooruit te gaan om te zien
of de route klopt. Klopt het niet? Ga dan een paar kruispunten terug! Mocht je er helemaal niet meer
uitkomen vraag dan iemand om hulp, mocht je er echt niet uitkomen dan kan je natuurlijk ons ook
even mailen (ikscoutthuisjachthoorn@gmail.com).

Eigen hike maken
Toch liever dichterbij huis? Of ga je toch liever naar buiten? Nu
iedereen veel binnen zit is er niets gezonder om buiten een rondje
te lopen. Wat is nu leuker om voor je familie een eigen route te
bedenken. Inmiddels heb je twee voorbeelden gehad, nu is het
aan jou de taak een eigen route te maken. Ga als de uitdaging
aan om een speurtocht te maken voor je familie in je eigen
buurt/wijk.
Hoe maak je een (digitale) speurtocht in je eigen buurt/wijk?
Stap 1: zoek je eigen huis op via ScoutingTools of Google Maps
Stap 2: zoom in op je eigen buurt of wijk.
Stap 3: maak (samen met je ouders) een kaart en print deze uit. Met ScoutingTools kies je voor
een kaart met schaal 1:10.000, sleep het rode kader zodat jouw huis/wijk er in valt. En klik
dan op genereer kaart. Gebruik je Google Maps? Maak dan een printscreen.
Stap 4: maak een route op de kaart met een start en een finish.
Stap 5: loop de route.

Stap 6: maak aanwijzingen op de route (pijlen, blaadjes, of iets anders) zodat je familie de juiste weg
kunnen vinden.
Stap 7: maak een duidelijke finishlijn.
Stap 8: loop samen met je familie de speurtocht.

Tip
Je kunt natuurlijk ook jouw zelf gemaakte kompas gebruiken bij het maken van een route!
Is het jullie gelukt om een hike te maken? Heeft jouw familie de finish bereikt? Maak dan een leuke
foto en stuur deze op naar ikscoutthuisjachthoorn@gmail.com.

Elvira

Ellen

Hidde

Elf en Fee

Eigen escaperoom maken
Maak voor je broer(tje), zus(je) of hele familie een escaperoom in je eigen huis.
Stappenplan:
Stap 1: zoek een ruimte die dicht kan (bijvoorbeeld een slaapkamer of
schuur).
Stap 2: bedenk een thema en een spannend verhaal waarom de gevangene is opgesloten. Schrijf
dit op een briefje in de escaperoom.
Stap 3: bedenk hoelang de gevangene de tijd heeft om de escaperoom te halen.
Stap 4: bedenkt waarmee de gevangene uiteindelijk de escaperoom kan verlaten (bijvoorbeeld een
sleutel of codewoord).
Stap 5: maak meerdere puzzels, gebruik hier eventueel spullen voor uit je huis. Er zijn twee
mogelijkheden:
1. Elke uitkomst komt uit bij een andere puzzel.
2. Elke uitkomst heeft een deel van de eindoplossing.

Stap 6: regel een gevangene voor je escaperoom.
Stap 7: Sluit de gevangene op en start de tijd.
Stap 8: geef tijdens de escaperoom hints als dit nodig is.
Is het de gevangene gelukt? Maak een overwinningsfoto en stuur deze op naar
ikscoutthuisjachthoorn@gmail.com
Tip: kijk voor ideeën op het internet:
https://groepsspellen.nl/escape-room-spel-maken/
https://escaperoomdeventer.nl/bouw-je-eigen-escaperoom/
https://nl.pinterest.com/feestidee4you/escape-room-idee%C3%ABn/
https://www.skillsdojo.nl/wp-content/uploads/2018/06/Escape-room-Zombie-Attack-SkillsDojo.pdf
https://www.skillsdojo.nl/wp-content/uploads/2018/06/Escape-room-Bank-Beroofd-SkillsDojo.pdf
https://www.skillsdojo.nl/wp-content/uploads/2018/06/Escape-room-Account-Gehackt-SkillsDojo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LPH329PoYfE

Nonogram Puzzel
Hieronder vind je een nonogram puzzle. Het doel van de puzzel is om de cellen van het raster in te
vullen zodat deze overeenkomen met de aanwijzingen voor elke rij en kolom. Elke aanwijzing staat
voor een opeenvolging van aangrenzende cellen van dezelfde kleur. Elke opeenvolging van cellen
moet worden gescheiden door ten minste 1 lege ruimte.
Je kunt de nonograms uitprinten met dit bestand, of je kunt de nonogram digitaal invullen. Kunnen
jullie ontraffelen welke figuren er uitkomen?

Klik hier om de Nonogram digitaal in te vullen.

Oplossingen editie 23-12-202
Nonogram

Teken je kompasroute

Coordinaten Puzzel
Fijne Kerst

