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De derde editie  

 
Allereerst nog een gelukkig, gezond en scoutingrijk 2021! Over een half jaar hopen we op 
Groepszomerkamp naar Rotterdam te gaan. Hopelijk kan dat dan ook!  
 
We zitten nu nog in de lockdown, maar blijven scouting naar je toe brengen! 
 
Ook deze keer zal je voor meerdere opdrachten dingen uit het pakket, dat je voor de Kerstdagen hebt 

ontvangen, nodig hebben. De volgende editie verschijnt volgende week woensdag 13 januari.  

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 de afgelopen weken. Achter in deze editie vind je ook de oplossingen van vorige 

week! 

We kijken uit naar jullie creaties! Veel plezier.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Jorrick 

mailto:ikscoutthuisjachthoorn@gmail.com?subject=Mijn%20Resultaat!


 

 

 

 

Engeltjes te Paard 
Het echte scoutinghapje van kaas en spek boven het kampvuur kun je ook thuis maken. En dat is 

heel simpel: 

 

 

  

 

Recept: 

Pak de blokjes kaas in de plakjes spek, prik met satéprikker vast en verwarm op bbq, rooster 

of grillplaat tot de spek bruin wordt en de kaas begint te smelten. Echt heerlijk met een likje 

mosterd of een beetje ketchup/chilisaus. 

In plaats van kaas, kan je ook een ontpitte dadel of pruim gebruiken. Wij noemen het dan 
een ‘Duiveltje te paard’. 
 
Weet je trouwens wat ‘Een varkentje in een dekentje’ is? Dat vertellen we je de volgende 
keer! 
 
 

Benodigdheden: 

• Blokjes kaas 

• Plakjes ontbijtspek 

• Satéprikkers 



 

 

 

Kabouterbier 
Ondanks je goede voornemens, kan je natuurlijk wel gezellig én lekker proosten op het nieuwe jaar. 

Proost met je eigen (uiteraard alcoholvrije) kabouterbier! 

 

 

  

 

Recept: 

1. Leg enkele frambozen apart. 

2. Doe de melk, de yoghurt en de frambozen in een blender In plaats van een blender kan je 

ook een staafmixer en een mengbeker gebruiken.  

3. Mix het geheel 1 minuut op de hoogste stand.  

4. Schenk in glazen. 

5. Laat enkele framboosjes als kaboutermutsjes in het drankje dansen. 

6. Proost! 

Benodigdheden voor 2 

porties: 

• 250 ml koude melk 

• 100 ml frambozenyoghurt 

• 1 kopje bevroren of verse 

frambozen. 

• Hulpmiddelen: een blender 

of een staafmixer en 

mengbeker 



 

 

 

Bijdragen jeugdleden  



 

 

 

 

 

Spionnentraining   
Maak een parcours met (afplak)plakband 

of crêpepapier in je gang. Probeer door de 

gang te sluipen zonder een 

laserstraal(=plakband) aan te raken. 

Spannend!  



 

 

 

 
Bijdragen jeugdleden 

  



 

 

 

Windvaan maken 
Een windvaan wordt ook wel weerhaan genoemd, omdat het 
weer vaak omslaat als de wind van richting verandert. Ze zijn 
meestal vastgemaakt op het hoogste punt van een gebouw, 
zoals een kerktoren, waar de wind niet door andere objecten 
lager bij de grond wordt onderbroken. Je kunt een 
eenvoudige windvaan maken als onderdeel van een proefje, 
je kunt hem heel mooi versieren als je dat leuk vindt, of je 
kunt een permanent ontwerp maken van hout en dat boven 
op het dak of een hoog hek plaatsen. 
 
Benodigdheden uit het pakket: 
• Een rietje 
• Stevig papier 
• Een speld of naald 
• (Jouw zelfgemaakte) kompas 
• (Satéprikker) 
 
 

Overige benodigdheden: 
• Lijm 
• Een watervaste stift 
• Kleine kiezelsteentjes of zand 
• Een Schaar 
• Een potlood (of satéprikker uit pakket) 
• (Yoghurt)beker/plantenpot  

1. Knip een gleuf in beide uiteinden van een rietje.  
Neem een recht plastic rietje en knip met een schaar aan beide uiteinden een gleuf. Maak de 
gleufjes ongeveer 1 cm lang. Dit hoeft niet heel precies te zijn, dus als je geen liniaal hebt knip je 
gewoon een klein stukje, ongeveer zo lang als de nagel van je pink. Als je een rietje hebt met 
een knik erin, knip het gebogen deel dan af, en knip de gleufjes in het overgebleven rechte deel. 

2. Knip een driehoek en een vierkant uit dik papier. 
Gebruik het glimmende karton uit het pakket. Maak van de driehoek een wijde "pijl"-vorm, en hou 
het iets kleiner dan het vierkant. Als je een liniaal hebt, maak de driehoek dan ongeveer 5 cm 
lang en de zijden van het vierkant ongeveer 7 cm. Je kunt van het vierkant ook een andere vorm 
maken, als het maar groter is dan de driehoek. Je kunt er ook op tekenen, of stickers erop 
plakken als je dat leuk vindt. 

 
Stap 1: Knip een gleuf in beide uiteinden 

van een rietje. 
Stap 2: Knip een driehoek en een vierkant 

uit dik papier. 

  
 
  



 

 

 

3. Steek de papieren driehoek en het vierkant in de gleufjes van het rietje. 
Doe de driehoek aan de ene kant, zodat het de punt van een pijl wordt. Doe het vierkant in de 
andere gleuf. Als ze eruit glijden, doe er dan een beetje lijm tussen, en leg het op een stuk 
krantenpapier om het te laten drogen. Volg de instructies hieronder, dan is je windvaan droog 
tegen de tijd dat je hem gaat gebruiken. Leg een stuk krantenpapier of een andere onderlegger 
neer voordat je lijm gebruikt, anders kun je op de tafel knoeien. 

4. Vul een bakje met kleine steentjes. 
Neem een yoghurtbeker, een plastic drinkbeker, plantenpotje of een ander klein, plastic bakje dat 
nergens anders meer voor wordt gebruikt. Vul dit voor de helft met steentjes, zand of andere 
zware voorwerpen die de windvaan rechtop kunnen houden. Als je geen goed bakje kunt vinden, 
is een groot stuk speelklei ook goed. Steek de scherpe kant van een potlood in de klei, en ga 
dan verder met de stap die begint met "Maak het rietje vast...". 

5. Maak een deksel voor het bakje. 
Als het bakje al een deksel heeft, doe dat er dan stevig op. Anders kun je een deksel maken 
door een papieren bordje of een stukje karton op de opening van het bakje te plakken. Zorg dat 
de lijm droog is en dat het deksel goed vastzit voordat je verder gaat. 

6. Prik een potlood door de bodem van het bakje. 
Neem een potlood met een gummetje aan de achterkant. Draai het plastic bakje ondersteboven 
en maak een gat in de bodem. Vraag een volwassene om hulp als het niet lukt. Steek het 
potlood door dit gaatje, met de punt van het potlood omlaag, door de steentjes of het zand heen, 
zodat het goed vastzit. Doe wat lijm rondom het gaatje als het potlood nog steeds omvalt. 

 
Stap 3: Steek de papieren driehoek en het 

vierkant in de gleufjes van het rietje Stap 4: Vul een bakje met kleine steentjes. 

  

Stap 5: Maak een deksel voor het bakje. 
Stap 6: Prik een potlood door de bodem van het 

bakje. 

  



 

 

 

7. Maak het rietje vast aan het gummetje van het potlood. 
Neem een punaise of een speld. Steek die door het midden van het rietje en dan in het rubberen 
gummetje. Als het rietje niet kan draaien als je ertegen blaast, of als het aan een kant naar 
beneden zakt, steek het dan iets dichter bij het midden van het rietje, of knip een klein stukje van 
het papier af van de kant die naar beneden zakt. 

8. Gebruik een kompas om de richtingen op je windvaan te schrijven (optioneel).  
Als je een kompas hebt, zoek dan uit waar het noorden is. Schrijf "Noord" op die kant van je 
plastic bakje, of op het deksel aan die kant. Je kunt deze stap overslaan als je de richting van de 
wind niet hoeft te weten. Onthoud dat, als je het bakje verplaatst hebt, je het kompas opnieuw 
moet gebruiken om de "noordkant" in de juiste richting te zetten. Je kunt ook "oost", "zuid" en 
"west" op het bakje schrijven, met de klok mee als je ervan bovenaf opkijkt.  

9. Kijk hoe je windvaan draait. 
Neem de windvaan mee naar buiten, weg van muren of andere grote voorwerpen die de wind 
kunnen blokkeren. Als er wind staat, duwt die tegen het papieren vierkant, waardoor het rietje 
gaat draaien en de pijl gaat wijzen naar de kant waar de wind vandaan komt. Als de pijl naar het 
westen wijst, betekent dat dat het "westenwind" is, dus dan blaast de wind van west naar oost. 

 

Stap 5: Maak een deksel voor het bakje. 
Stap 6: Prik een potlood door de bodem van het 

bakje. 

  
Stap 7: Maak het rietje vast aan het gummetje 

van het potlood. 
Stap 8: Gebruik een kompas om de richtingen op je 

windvaan te schrijven 

  
  



 

 

 

Stap 9: Kijk hoe je windvaan draait Voorbeeld van een windwijzer 

  
 

We zijn weer benieuwd naar jullie mooie creaties!  

Stuur je fotos naar ikscoutthuisjachthoorn@gmail.com        

 
 

Een weetje:  

mailto:ikscoutthuisjachthoorn@gmail.com


 

 

 

Bijdragen jeugdleden 

  



 

 

 

 

 

 

Knopen 
Neem het witte touw uit het kerstpakket en oefen de volgende sjorring: 

Kruissjorring 

De kruissjorring wordt gebruikt om twee palen loodrecht ten opzichte van elkaar te bevestigen. Dat loodrecht 

mag je met een korrel zout nemen: de palen mogen best onder een hoek kleiner dan 90 graden staan. Soms 

is het beter om in dat geval een diagonaalsjorring te maken. 

Begin met een mastworp: deze maak je aan de paal vast waar straks de kracht op komt te staan. Afhankelijk 

van de mechanische druk maak je de mastworp boven- of onderaan. Voorbeeld: als je een bankje maakt, dan 

komen de krachten van de horizontale paal die de zitting vormt op de verticale paal die de "poot van het 

bankje" is. De mastworp maak je dan om de verticale paal aan de onderkant van de sjorring. In het plaatje 

hieronder komt de druk ook van boven, dus je legt de mastworp op de verticale paal onder. 

Vervolgens sla je het touw drie keer om de palen heen. 

Let op dat de slagen op de balk-met-mastworp naar 

buiten worden gelegd en op de andere balk naar binnen 

worden gelegd. Zo voorkom dat de touwen elkaar 

kruisen en de sjorring zwakker wordt. Zorg dat alles 

netjes tegen elkaar aanligt en trek elke slag goed aan. 

Vervolgens moet je gaan woelen. Je slaat het touw tussen de 

palen door om de slagen heen. Elke woeling trek je weer strak 

aan. Je maakt net zoveel woelingen als slagen, dus normaal 3 

keer. 

 
 

Tot slot het laatste loodje: een mastworp op de horizontale paal: 

 
 

 

  



 

 

 

Bijdragen jeugdleden 



 

 

 

Beverbadge Rozemarijn 
 

Wauw wat fijn dat jullie mij ook afgelopen week goed geholpen hebben! Erg leuk om jullie zo 

actief bezig te zien!   

Opdracht week 3 

Nu de bevers hebben geleerd welke kruiden Rozemarijn gebruikt en dat een mooie tafel een 
onderdeel is van een goede maaltijd kunnen we gaan beginnen aan het echte werk. Volgende 
week wil Rozemarijn een diner geven. Hier kan ze wel wat extra handjes bij gebruiken!   
 
Om een goed menu te kiezen is het belangrijk om te weten wat gezond is en wat ongezond is. 
Jullie mogen thuis in de kast speuren om te kijken of er wat gezonds te vinden is.  

Rozemarijn wil graag het hele gezin uitnodigen voor een verassingsdiner volgende week. 
Hiervoor moet natuurlijk een mooie uitnodiging gemaakt worden.  

 
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  

 

 

Ga samen op zoek naar verschillende voedingsmiddelen in de voorraad. Wat 

vinden jullie lekker en is dit gezond of gezond?  

De bevers mogen hierna zelf een tekening maken van wat ze het allerlekkerste 

eten vinden.  

Via deze link is een uitnodiging te vinden met een kleurplaat. De bevers mogen de 

uitnodiging inkleuren en schrijf samen de informatie op de uitnodiging.   

mailto:ochtendkolonie@sw3lbp.nl
mailto:middagkolonie@sw3lbp.nl
https://drive.google.com/file/d/1_BOigJvcSjSb15biDmHOSc5JNvP_sv5S/view?usp=sharing


 

 

 

 

Welpen vaardigheidsinsigne ‘Samen’ 
Vorige week stond de opdracht in het teken van ”regels 

en afspraken”. We hebben al een aantal inzendingen 

gehad en in deze #IkScoutThuis editie toegevoegd. Heb je de eerste opdracht(en) nog niet gedaan 

of ingezonden? Je hebt nog tot zaterdag 23 januari!       

Opdracht 3: multicultureel 

In Nederland wonen veel verschillende mensen, veel van hen komen ook uit een ander land. 

Sommigen van hen wonen hier al jaren. Door de vele verschillende mensen wordt Nederland ook 

wel eens een multiculturele samenleving genoemd. Multi betekent veel, dus eigenlijk wonen wij in 

een vele-culturen samenleving. Kies een bevolkingsgroep uit die in Nederland woont (bijvoorbeeld 

Turken, Marokkanen, Chinezen, Indonesiërs). Maak een collage over deze bevolkingsgroep. Wat is 

er zo bijzonder aan hun cultuur? Laat dat in plaatjes zien en maak een foto van deze collage. 

 

 

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.   

mailto:ikscoutthuisjachthoorn@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Schrijven” met fotos uit de buurt 
Het alfabet kom je overal tegen. In je schoolboeken, op verkeersborden langs de weg en op 

schilderijen. Maar als je goed kijkt zijn de letters van het alfabet overal om je heen. Zie maar op de 

foto’s hieronder die gemaakt zijn tijdens een ritje naar het recycleplein. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Kan je lezen wat er staat? Ga zelf lekker naar buiten en maak een eigen woord of zin met je zelf 

gevonden letters! Maak van elke letter een foto. Vraag vervolgens jouw familie, vrienden, mede-

scouts of ze jouw woord of zin kunnen lezen. Stuur het resultaat op naar 

ikscoutthuisjachthoorn@gmail.com. Wees creatief! 

 
 

  

mailto:ikscoutthuisjachthoorn@gmail.com


 

 

 

Mini pionieren keukentafel 

Wij gaan de keukentafel in het klein maken. Benodigd zijn: 
minimaal 10 satéprikkers, 15 platte staafjes en het groene 
touw. Deze spullen vind je terug in de dikke envelop die je 
ruim twee weken geleden hebt gekregen. 

Een keukentafel is een constructie gemaakt uit (houten)palen, 

touw en een stuk zeildoek. De constructie bestaat uit twee aan 

elkaar verbonden driepoten, met daartussen een tafelblad en 

twee banken.  

Ze kan, mits goed gemaakt, dezelfde functie vervullen als de keuken thuis. Je kunt er droog onder 

zitten aan de keukentafel, en natuurlijk kun je er koken en eten. Vaak wordt op kampen gebruik 

gemaakt van een keukentafel omdat deze gemakkelijk is op te zetten en kan worden gebouwd uit 

op het kampeerterrein aanwezige materialen.  

Om een keukentafel te bouwen worden twee sjorringen gebruikt: de kruissjorring (wordt uitgelegd in 
deze editie) voor de liggers van het tafelblad en voor de banken, en de 3-pootsjorring (is in de 
vorige editie uitgelegd onder het kopje ‘Welpen Pionieren met dropveters’) voor de twee driepoten. 

Zie ook de volgende Link 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=--4N-SgdoKQ


 

 

 

Ceasarcijfer 
Het Caesar cijfer, Caesarrotatie, of kortweg Rot. Het is vernoemd naar 

Julius Caesar, die het gebruikte om te communiceren met zijn soldaten. 

De versleuteling werkt door elke letter van de echte tekst te vervangen 

door een vooraf vastgestelde verschuiving. Bij Rot3 (een verschuiving 

van drie) wordt de letter A vervangen door de letter D. (Zie tabel) 

Caesar cijfer (Rot3) 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C 

 

In het pakketje dat je gekregen hebt, vind je een pagina met de 

geheimschrift opdracht. Knip de cirkels uit, plaats deze over 

elkaar heen en prik in het midden van de cirkels een splitpen 

door de cirkels heen. Met deze cirkels kan je het versleutelde 

bericht ontcijferen. We vertellen natuurlijk niet hoe groot de 

verschuiving is..... Kan jij er achter komen wat er staat? 

 

 

  



 

 

 

 

Oplossingen editie 30-12-2020

 

Hiken in.... Moskou Hiken in.... Taiwan 

  
 

Nonogram 



 

 

 


