IKSCOUTTHUISJACHTHOORN@GMAIL.COM

De vijfde editie
Een lustrum, de vijfde editie alweer! Als vanouds weer helemaal gevuld met voor ieder wat wils. Je
hoeft je zeker niet te vervelen. Wat dacht je van het bouwen van de Euromast, het oefenen van de
trompetsteek, tortillachips maken of de bomen in je straat ontdekken? Zo maar een greep uit de vele
activiteiten die je deze keer worden aangeboden. Lees maar gauw verder!
De volgende editie verschijnt volgende week woensdag 27 januari. Alle verschenen edities vind je
ook terug op onze website www.sw3lbp.nl.
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. Ook vandaag tref je een aantal leuke inzendingen aan n.a.v. van de
opdrachten van de afgelopen weken.
We kijken uit naar jullie creaties! Veel plezier!

Appelnachos
Het is alweer halverwege januari. Jij als echte scout houdt je natuurlijk
nog aan je goede voornemens, want een scout is niet alleen eerlijk,
vriendelijk, maar zet ook door! Als een van je goede voornemens
“gezond eten” was, word je vast blij van een gezond snackrecept. En
dat geven we je graag!

Benodigdheden:
•
•
•
•
•
•

1 appel
1 el pindakaas
Hagelslag of vlokken
Kaneel
Citroensap
Eventueel: kokosrasp, rozijnen

Recept:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Was de appel en haal het klokhuis eruit.
Snijd de appel in dunne plakjes.
Leg de plakjes op het bord zoals op het plaatje hierboven.
Sprenkel wat citroensap over de appelplakjes.
Doe wat kaneel naar smaak over de appelplakjes.
Gooi ook je overige ingrediënten (behalve de pindakaas) over de
appelplakjes heen.
Doe de pindakaas in een bakje en verwarm het kort in de magnetron totdat
het een beetje vloeibaar is.
Schenk de pindakaas over de appelplakjes heen.
Tadaaa, je appelnacho's zijn klaar!

Tortillachips
Oké, we snappen heel goed als appelnacho's niet voldoende is om aan je cravings tegemoet te
komen. Daarom kan je zelf ook tortillachips maken! Een stuk gezonder dan chips uit een zakkie, maar
toch heeuuuul lekker!

Ingrediënten:
•
•
•
•

4 volkorenwraps
Paprikapoeder
Peper en zout
2 eetlepels olijfolie

Recept:

Verwarm de oven op 180 graden.
Snijd de wraps in 8 driehoekjes.
Meng de olie met een snufje peper, zout en paprikapoeder.
Meng de driehoekjes door de olie met je handen tot ze helemaal bedekt zijn.
Je kan in plaats daarvan ook de driehoekjes insmeren met behulp van een
kwastje.
5. Verdeel ze over een bakplaat met bakpapier, overlap ze niet.
6. Bak de driehoekjes ca 10 minuten in de oven tot ze iets knapperig en licht
bruin zijn.
7. Laat ze afkoelen en serveer met een (zelfgemaakte) dip. Bijvoorbeeld de dip
van het recept op de volgende pagina! 😊
1.
2.
3.
4.

Guacemole
Bij je zelfgemaakte tortillachips wil je natuurlijk een
lekkere dip! En wat is er nou lekkerder dan
guacemole bij je chips?
Tip: luister tijdens het maken van deze dip het
volgende liedje:
https://www.youtube.com/watch?v=JNsKvZo6MDs

Ingrediënten:
•
•
•
•
•
•
•

1 rijpe avocado
1 tl limoensap
1 tomaat
½ sjalotje
1 teentje knoflook
Peper en zout
Eventueel: 1 tl koriander

Recept:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Snijd de avocado door de helft.
Haal met een lepel de pit uit de avocado en haal met al het vruchtvlees eruit.
Snijd het sjalotje en de knoflook fijn. Snijd de tomaat in kleine blokjes.
Meng in een blender het vruchtvlees van de avocado met 1 tl limoensap, een
half sjalotje en 1 teentje knoflook. Voeg ook je koriander toe als je daarvan
houdt.
Roer de tomatenblokjes erdoorheen.
Breng op smaak met meer limoensap, peper en een snufje zout totdat jij het
perfect vindt!
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Knikkerbaan maken van papier
Benodigdheden
•
•
•
•
•

knikker (uit het pakket)
Schaar
dik papier (geen karton), tip: je kunt hiervoor ook oude tijdschriften gebruiken!
lijm
liniaal of geodriehoek

Stappenplan

Stap 1: Verzamel de materialen.

Stap 2: Zet om de 3 cm een streepje en doe het
het zelfde aan de anderen kant. Als je dat
hebt gedaan dan verbind je ze zoals op de
foto hier boven

Stap 3: Knip mooi op de lijntjes, hoe beter op de Stap 4: Vouw de reepjes over de lengte
lijntjes hoe mooier je baan er gaat uit zien.
doormidden

Stap 5: Plak de reepjes aan elkaar met de lijm.
Kijk goed naar de foto's.

Stap 6: maak nu lijntjes voor de knikkerbaan
van 4 cm breed.

Stap 7: knip ze nu uit.

Stap 8: vouw de zijkanten ongeveer 1 cm van
de rand omhoog, en je hebt een baan.

Stap 9: Een bocht maak je door in 1 zijkant van de baan tot halverwege te knippen en
vervolgens het geheel weer aan elkaar te plakken in de gewenste vorm. Zie fotos
hierboven.

Stap 10: En zo krijg je een looping.

Stap 11: Uiteindelijk als je alles aan elkaar hebt geplakt dan kan je hem zelf nog groter
maken door er meer blokken aan te maken.
Stuur enkele foto’s of een video van jouw knikkerbaan in actie naar
ikscoutthuisjachthoorn@gmail.com.
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Zoek de verschillen…het zijn er maar vijf….de oplossing vind je komende
week op ons Facebook- , Instagram- en Twitterpagina.

Euromast
Komende zomer gaan we met z’n allen weer op
Groepszomerkamp. Dit keer gaan we (zoals je
waarschijnlijk inmiddels wel weet) naar het prachtige
Scoutcentrum Rotterdam! In Rotterdam staat de
hoogste uitkijktoren (die open is voor publiek) van heel
Nederland. Met 185 meter hoog niet weg te denken als
je aan Rotterdam denkt. Het duurt nog even voordat we
gaan, maar je kan alvast een stukje Rotterdam naar je
eigen huis halen!
Benodigdheden:
Knutselmateriaal, bijvoorbeeld:
o WC-rollen
o Plakband
o Schaar
o Papier
o Lijm
o Oud karton
Maak je eigen Euromast! We begrijpen dat je ouders er
niet blij van worden als je opeens een bouwwerk van
185 meter in je tuin gaat zetten… Alleen zo ver zal het
toch niet komen denken wij! Hoe hoog kan jij jouw toren
maken?
Stap 1: Kijk welke spullen je kunt gebruiken om een toren te maken. Je kan hiervoor van alles
gebruiken! Kijk bijvoorbeeld eens in de blauwe container en hergebruik wat karton en plunder de
knutselkast.
Stap 2: Zoek een goede plek om de toren te maken. Dit kan bijvoorbeeld een tuin of balkon zijn, maar
dat is misschien niet heel handig als het regent.
Stap 3: Bouw! Bedenk goed hoe je een stevige toren maakt, want alleen een stevige toren kan heel
hoog worden. Hoe hoog kom jij?
Stap 4: Foto! Een echte toerist maakt natuurlijk een selfie bij zo’n bezienswaardigheid als de
Euromast. Deel je jouw foto ook met ons (ikscoutthuisjachthoorn@gmail.com)?

Een echte bouwplaat van de Euromast!
Voor degenen die een stapje verder willen, zowel voor de jeugdleden als voor de ouders/verzorgers,
hebben we een echte bouwplaat van de Euromast kunnen regelen. Deze is wellicht best lastig, maar
zeker niet onmogelijk om te maken.
Mocht je zo’n bouwplaat willen ontvangen dan vragen we je om een mailtje naar
ikscoutthuisjachthoorn@gmail.com te sturen, het liefst voor 27 januari.
Hieronder de foto’s van de bouwplaat.
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1.
2.

Knopen
Neem het witte touw uit het welbekende pakket en oefen
onderstaande trompetsteek. We vinden het leuk wanneer je een
foto van het resultaat stuurt naar
ikscoutthuisjachthoorn@gmail.com.
De trompetsteek
De trompetsteek is een knoop die dient voor het inkorten van een
lijn.
De trompetsteek kan alleen gebruikt worden voor het inkorten van een lijn die continu onder
spanning staat. Wordt de spanning van de lijn afgehaald of varieert de spanning op de lijn dan zal
de steek losschieten. Het is te voorkomen door het lopende part door de lussen van de bundel te
steken.
De hier getoonde versie is de basis. In feite bestaat de steek uit een bundel touw, waar aan beide
einden een lus de bundel fixeert. De bundel kan van een zo groot aantal slagen worden gemaakt
als nodig is om het touw in te korten, als het einde maar wordt gefixeerd op de aangegeven manier.
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Beverbadge Bas Bos
Bas Bos is, net als Rozemarijn, één van de vele bewoners van het dorpje
Hotsjietonia. Bas bos is gek op de natuur en is een goede boswachter. Hij is
elke dag in het bos te vinden en weet alles van de natuur, planten en dieren.
Bas Bos vindt het heel leuk om anderen te leren over de natuur. Daarom wil hij de bevers graag
helpen met het ontdekken van de natuur en het buitenleven. Elke week gaan de bevers
opdrachten doen van Bas Bos. Hiervan maken ze vervolgens een leuke fotocollage en mailen
deze naar de beverleiding. Als de bevers elke week de opdrachten van Bas Bos uitvoeren,
verdienen ze de Bas Bos beverbadge voor op de scoutingblouse!
De bevers hebben GEEN onlinebijeenkomsten, maar mogen zelf de opdrachten uitvoeren per
week. Per week neemt Bas Bos de bevers mee op stap. Er staat een inleidend verhaaltje bij
iedere week, lees deze voor samen met de bever. In het rode blokje staat een uitleg van de
opdracht. Deze is speciaal voor de ouders/verzorgers. Hierin staan een korte toelichting op de
opdracht.
Opdracht week 1:
Bas Bos is heel erg benieuwd wat voor bomen er in jullie straat of buurt staan. Bas Bos heeft
een boekje samengesteld waarin hij plaatjes heeft gezet van een heleboel bomen zodat je de
verschillende bomen kan herkennen. Hoeveel verschillende bomen staan er in jouw straat?
De bevers kunnen met behulp van de plaatjes in Bijlage 1 de verschillende bomen
zoeken. Dit kan in hun eigen straat, maar kan natuurlijk ook door naar een bos te
gaan. Help de bevers bij het benoemen van de bomen en wijs de verschillen aan
tussen de diverse bomen.
Maak samen met je ouders foto’s van de bomen die je tegenkomt. Maak hier vervolgens een
collage van op de computer of print ze uit en plak ze op een groot vel papier. Je kan hier ook
blaadjes van de bomen bij plakken (deze raap je natuurlijk van de grond).
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 woensdag 17 februari 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

Welpen vaardigheidsinsigne ‘Weer’
“Jakkes, het regent alweer vandaag!”, zegt Bagheera die bij de Talaab-poel chagrijnig zit te kijken
hoe de vele regendruppels in het water vallen. “Het lijkt wel of het hier tegenwoordig elke dag regent!
Wanneer gaat de zon nu weer eens schijnen?” Bagheera houdt helemaal niet van regen. “Maar als
het nooit meer regent, dan valt de poel straks droog!”, zegt Malchi. Malchi heeft onderwater natuurlijk
niet zoveel last van de regen, en hij kan niet leven op het droge. Bagheera zegt: “Maar zo met die
regen ruik ik niets. Geef mij maar een zonnige dag met een beetje wind, zodat ik goed tegen de wind
in mijn prooi kan besluipen. Wanneer gaat dat weer gebeuren?” Mowgli en Shanti weten dat ze in
Haveli (het dorp) altijd een weerbericht hebben. “Zouden wij ook het weer kunnen voorspellen?”

Het insigne
Het insigne “Weer” valt onder het activiteitengebied Buitenleven. Bij dit
insigne leren de welpen verschillende seizoenen herkennen, maken hun
eigen weerinstrument en maken kennis met het sterrenstelsel. Maak de vier
opdrachten om het insigne te behalen.
De deadline voor alle opdrachten is woensdag 17 februari 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.

Opdracht 1: Weer meten
Maak een regenmeter en meet een week lang hoeveel water er is gevallen. Hieronder staan de
benodigdheden en een stappenplan hoe je een regenmeter kan maken en hoe je een regenmeter
gebruikt:
Benodigdheden:
• Plastic fles (1,5L)
• Een schaar
• Een liniaal, geodriehoek of meetlint

• Watervaste stift
• Isolatie-/duct tape
• Kleine steentjes (grind)

Stap 1:
Knip een doorzichtige plasticfles
door de helft.

Stap 2:
Bevestig een meetstrook of teken
meetstreepjes aan de zijkant van de fles met een
watervaste stift. Je kunt ook stukjes tape op de fles
plakken. Begin met de eerste streep op ongeveer 5
cm van de bodem.

Stap 3:
Leg in de bodem van de fles kleine
steentjes (grind). Zorg dat je onder de eerste streep
blijft. Vul de fles tot de eerste streep met water, en
tape de bovenkant van de fles vast.

Stap 4:
Zet de fles in de buitenlucht stevig
neer. Lees elke dag hoeveel water er in de halve
plastic fles zit. Schrijf de uitkomst op. Herhaal dit
elke dag een week lang.

Aan het eind van de week stuur je een foto van jouw regenmeter, en de uitkomst hoeveel regen er
elke dag gevallen is naar ikscoutthuisjachthoorn@gmail.com.
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Maak kennis met de jungle
Ga elke week thuis op avontuur in de
jungle! Leer de bewoners van de jungle
kennen! Elke week zal er een leuk
verhaaltje zijn die je lekker kan gaan
lezen. Na het lezen kan je lekker aan de slag
met de opdrachten die erbij horen. Veel plezier!

Week 1: “Hoe het begon”
Shanti was nieuwsgierig. De jongen stootte wel wat klanken uit aar het was zeker geen taal die ze
kende. Mowgli heette hij, als ze het goed begrepen had. Waar zou hij wonen? Het dichtstbijzijnde
dorp was aan de andere kant van de jungle. Een niemand waagde zich in de jungle. Dat was het
terrein van de roofdieren; de wolven, de beren en de panters.
Ze stond midden in het veld. Mowgli liep steeds een paar passen vooruit, bleef dan staan, wenkte
haar. Wat bedoelde hij? Wilde hij echt de jungle in? Hij leek totaal niet bang.
Haar nieuwsgierigheid won het van de angst. Als deze jongen haar per se iets wilde laten zien, dan
kon ze best naar de rand van de jungle. Ze hoefde niet ver te gaan, ze kon zorgen dat ze zo wee het
open veld in kon vluchten.
Maar toen ze daar aangekomen waren, wenkte Mowgli nog verder. Shanti aarzelde wel, maar volgde
hem toch. Hij zag er zo zorgeloos uit, alsof hij nog nooit een roofdier gezien had. Haar hart sloeg
over.
Ze waren tien meter het bos in en daar kwam een panter aanlopen. Zijn donkere vacht glansde en
zijn scherpe tanden flikkerden in een straal zonlicht die door de bomen viel.
Ze draaide zich om en wilde wegrennen. Maar het ging niet! Mowgli had haar pols gepakt. Hij zei iets
tegen de panter! Kende hij hun taal? De panter ging liggen, nagels ingetrokken, tanden bedekt.
Mowgli trok aan haar arm, ze moest wel mee!
Hij was sterk. Mowgli stond nu bij de panter en omhelsde hem! Daarna gebaarde hij haar dat zij aan
de beurt was. Shanti wist één ding zeker: het was uitgesloten dat ze dat durfde. Mowgli trok aan haar
hand, en bleef maar trekken, net zolang tot haar hand op het hoofd van de panter lag.

De panter duwde zijn hoofd iets omhoog, alsof hij van de aanraking genoot. ‘Bagheera,’ zei Mowgli.
Heette dat beest zo? ‘Shanti,’ zei ze onzeker. Ze keek van Mowgli naar de panter. En ineens, zonder
nadenken, legde ze haar armen om het dien heen, precies zoals ze Mowgli had zien doen.
Die klapte, en juichte, trok haar van Bagheera af en omhelsde haar. Shanti bedacht dat dit weleens
het begin kon zijn van veel meer verbazingwekkende avonturen.
Wist je dat …
•
•
•
•
•
•

… Bagheera een lieve en slimme panter is met zijn hart
op de juiste plaats?
… Bagheera behendig en moedig is?
… Bagheera alles in de gaten heeft?
… Bagheera vroeger bij de mensen heeft gewoond en
daardoor heel veel weet van de mensen?
… Bagheera de wolvenwelpen leer dat de mensen
invloed hebben op de natuur en het milieu?
… Bagheera zich heel gemakkelijk verplaatst door de jungle?

Opdracht 1: Jungle-alfabet
•

Schrijf een boodschap met dit jungle-alfabet naar een klasgenootje, buurjongetje of -meisje,
of scoutingvriendje of -vriendinnetje. Vergeet niet het Jungle-alfabet mee te geven, anders
wordt het lastig lezen.
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Opdracht 2: Wie ben ik?
Gezellig ’s avonds een spelletje doen met het hele gezin? Speel Wie ben ik? Maak ongeveer 20
kaartjes en schrijf daar woorden op. Deze woorden kunnen van alles zijn: dieren, dingen, mensen,
planten, etc. Stop alle kaarten in een bak. Elke speler krijgt een kaartje op zijn voorhoofd vastgemaakt
door iemand zonder dat de speler ziet wat op het kaartje staat. Als iedereen een kaartje heeft kan het
spel beginnen. Het doel is om te raden wat op je kaartje staat door om en om vragen aan de andere
spelers te stellen, het mogen alleen ja/nee-vragen zijn.

1 Uur in het donker
Tegenwoordig zitten we veel thuis en zie je telkens dezelfde ruimte. Op een gegeven moment ben je
daar ook wel klaar mee. Doe daarom eens al je lampen uit én de gordijnen dicht en probeer dan de
volgende opdrachten te doen!
Benodigdheden
• Timer/wekker
• Lijst met opdrachten. Tip: zorg dat je deze op je telefoon, een laptop of tablet hebt zodat je
de opdrachten kan lezen in het donker!
Uitleg
Het 1-uur-in-het-donker-spel duurt, zoals de naam al doet vermoeden, precies 1 uur. Doe alle lampen
uit en de gordijnen dicht, zodat je ruimte helemaal donker is. Stel dan je timer/wekker in. Je hebt dan
een uur de tijd om zo veel mogelijk punten te halen door opdrachten te doen. Hoeveel punten verdien
jij? Je kan dit alleen spelen, maar ook samen met je gezinsleden! Kijk dan wie de meeste punten
verdient binnen een uur.
Tip 1: turf op een papiertje hoeveel punten je hebt verdiend of vraag een gezinslid als “scheidsrechter”
om jouw punten bij te houden.
Tip 2: lees de opdrachten NIET van tevoren door. Het is dan extra uitdagend, omdat je niet weet
welke spullen je nodig hebt voor de opdrachten. En van uitdaging houden we als echte scouts
natuurlijk!
Opdrachten
• Doe zoveel mogelijk kleren aan – 1 punt voor elk kledingstuk
• (Zoek een gezinslid en) stel jezelf voor aan de hand van je portefeuille of sleutelbos – 5
punten
• Werk iemand tegen – 3 punten
• Draai rond je as – 1 punt
• Moedig iemand overdreven enthousiast aan – 3 punten
• Geef complimentjes aan al je gezinsleden – 3 punten
• Zing een kampvuurlied – 4 punten
• Maak een mastworp – 3 punten
• Strik je veters – 3 punten

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maak een selfie – 1 punt
Lak je nagels – 1 punt per gelakte nagel
Tel tot 60 seconden terwijl je op 1 been staat – 3 punten
Maak een piramide – 2 punten
Fotografeer een vlieg – 3 punten
Schenk een glas water in – 2 punten
Drink een glas water op zonder te knoeien – 2 punten
Was je handen – 2 punten
Ruim je kamer op – 4 punten
Maak een mummie – 6 punten
Doe een vis op het droge na – 2 punten
Doe je scoutfit aan een uit – 2 punten
Schrijf een gedicht van minstens 10 regels over scouting – 5 punten
Bedenk minimaal 5 manieren om je das als kledingstuk te dragen (anders dan om je nek
natuurlijk) - 4 punten
Maak een das van voedsel – 3 punten
Maak je eigen mondkapje – 5 punten
Doe een workout – 3 punten
Maak een regenboog met spullen uit je huis – 5 punten
Zet een tent op in je kamer – 10 punten
Rap de wet – 5 punten
Bereid iets te eten – 3 punten
Bouw een feestje in je kamer – 3 punten
Pionier een “keukentafel” (bijvoorbeeld met pennen of potloden) - 15 punten

Hoeveel punten kan jij in een uur verzamelen?!

Coördinaten puzzel
Samen of alleen aan de slag met jouw Scouting skills, in het bijzonder met kaartlezen. Je hebt
hiervoor de stafkaart van Apeldoorn en een kaarthoekmeter nodig (uit je kerstpakket).
Ga op zoek naar onderstaande coördinaten op de kaart. Elk coördinaat komt uit bij een letter, weet
jij alle letters te vinden? Kan jij lezen wat hier staat? Wellicht moet je nog wel wat puzzelen voordat
je het kunt lezen.
Mocht je niet zo goed meer weten hoe het bepalen van een coördinaat werkt, klik dan hier voor een
uitgebreide uitleg.
19250 / 47305
19496 / 46950
19240 / 46850
19510 / 47010
19334 / 47022
19560 / 47360
19785 / 46710
19630 / 46842
19626 / 47063blab

Wil je de kaart digitaal gebruiken?
Of opnieuw printen? Klik dan hier
voor het bestand.

Oplossingen editie 13-01-2021
Woordzoeker

Hiken in Groenland

Hiken in Sydney

