IKSCOUTTHUISJACHTHOORN@GMAIL.COM

De zesde editie
Sinds dat we met de #IkScoutThuis Jachthoorn begonnen zijn, worden we bedolven onder de foto’s
en zelfs filmpjes. Erg leuk en vooral blijven doorgaan! We plaatsen er zoveel mogelijk. Ook deze
editie bevat weer heel veel pagina’s met mooie inzendingen. Voel je overigens niet verplicht om foto’s
te sturen, we vinden het al mooi wanneer de opdrachten je ook deze keer weer zullen aanspreken en
je helpen de lockdown door te komen. Succes komende week!
De volgende editie verschijnt volgende week woensdag 3 februari. 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. 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!

Bladerdeeg gebakjes
Afgelopen zaterdag heeft de Gaaientroep haar bak kunsten getoond tijdens een live bak opkomst.
Kijk voor de resultaten op de volgende pagina! Wil jij ook de sterren van de hemel bakken? Volg dan
onderstaand recept:

Benodigdheden:
• 1 Plakje diepvries bladerdeeg (per gebakje)
• Vruchtenjam (vijg is lekker, maar iedere andere soort werkt ook! Kijk
vooral wat je al hebt staan.)
• Pecan- of walnoten
• Voor een diervriendelijke variant: plantaardige kwark (bijv. Alpro).
Voor een dierlijke variant: monchou of andere roomkaas.
• Voor bestrijken: een scheutje (plantaardige) melk of een ei.

Recept:
1. Haal de bladerdeegplakken uit de diepvries. Laat de plakjes ontdooien en leg ze met de plakkerige
kant boven (d.w.z. met het velletje boven).
2. Voorverwarm de oven op de temperatuur die op de verpakking van het bladerdeeg aangegeven
staat (tussen 200 en 220 graden).
3. Je kunt de pecan- of walnoten even roosteren in een pan (maar pas op dat ze niet verbranden!),
maar dat hoeft niet. Het is wel handig om ze een beetje fijnhakken met een mes, of even met de
hand te breken.
4. Snijdt de hoekjes van het bladerdeeg weg zodat je de vorm zoals hierboven krijgt.
5. Snijdt de bladerdeegplakjes in zoals aangegeven met de stippellijntjes. Laat de snedes dus op tijd
ophouden zodat je een strook overhoudt die je kunt beleggen!
6. Smeer een laag kwark/monchou op de niet-ingesneden strook van de bladerdeegplakjes.
7. Smeer een laag jam hierop.
8. Bestrooi met wat gehakte noten.
9. Nu komt het leukste: het vlechten. Begin bovenaan (boven zoals in het plaatje) en vouw de linkse
en rechtse flapjes om en om naar binnen en onderen toe. Doe dit steeds een 'verdieping' verder
naar onderen. Zo krijg je uiteindelijk iets wat op een vlechtstructuur lijkt. Misschien moet je de vooren achterkant iets naar binnen vouwen om te voorkomen dat je vulling gaat lekken.
10. Als je dit met alle flapjes die in de oven gaan hebt gedaan, kun je ze bestrijken met wat (plantaardige)
melk of ei.
11. Je kunt eventueel de flapjes nog afmaken met een drupje siroop of honing en daarop nog wat nootjes
als je over hebt!
12. Dan rest nu slechts het bakken. Schuif de flapjes op een bakplaat en schuif ze in de oven. Hoe lang
ze moeten hangt een beetje af van je oven, houd ze dus goed in de gaten! Waarschijnlijk moeten ze
tussen de 15 en 20 minuten bakken.

Resultaten bakopkomst Gaaientroep

Borrelplank
De avondklok is inmiddels ingegaan, wat betekent dat iedereen
(uitzonderingen daargelaten) vanaf 21:00 binnen zit. Om het
extra gezellig te maken, kan je een keer een lekkere,
zelfgemaakte borrelplank op tafel zetten!
Wij zijn wel benieuwd wie de mooiste borrelplank kan
maken! Deel je een foto van jouw borrelplank met ons?
Je kan natuurlijk zelf kiezen wat je er allemaal op doet.
Hieronder hebben we twee recepten voor heerlijke dips! Kijk
voor een ultieme borrel ook eens in de vorige edities van de
#ikscoutthuis Jachthoorn, want daar staan ook heeeeerlijke
hapjes in voor bij je borrelplank!

Wat kan er op de borrelplank?
•
•
•
•

Benodigdheden voor de Knoflooksaus:
•
•
•

•
•
•

Kaas
Worst
Stokbrood
Olijven

3 el (Griekse) yoghurt
3 tenen knoflook
Peper en zout

Komkommer
Tomaatjes
Etc......

Benodigdheden voor de Kruidenboter:
•
•
•
•
•

125 gr roomboter
Bosje bieslook
Bosje peterselie
2 tenen knoflook
Peper en zout

Recept:

Recept:

Stap 1: Snijd 3 tenen knoflook fijn.

Stap 1: Haal de roomboter een halfuur van
tevoren uit de koelkast, zodat hij op
kamertemperatuur is.

Stap 2: Doe de yoghurt in een bakje en voeg de
fijngesneden knoflook toe.
Stap 3: Voeg ook wat peper en zout toe naar
smaak en roer goed. Zet de saus dan weg in de
koelkast.

Tip: maak een avond van tevoren, zodat de
smaken goed intrekken!

Stap 2: Snijd de bieslook, peterselie en knoflook
fijn.
Stap 3: Voeg de kruiden, knoflook en wat peper
en zout toe aan de boter en meng het goed.
Tip: gebruik een vork om de kruiden en knoflook
als het ware door de boter te “prakken”.

Bever Matthias Scout Thuis:

Bijdragen jeugdleden

1. Ruiken, kijken, proeven
Koffie is direct duidelijk, zout en suiker zijn niet te onders
juist wel)

Beverbadge Bas Bos
Opdracht week 2:
Met de gevonden bladeren, eikels, dennenappels etc. kunnen we deze week gaan knutselen!
Bas Bos is heel goed met natuur, maar is niet zo creatief. Daarom heeft hij deze week Keet
Kleur om hulp gevraagd! Keet is heel creatief en heeft een paar ideeën bedacht voor
verschillende natuur knutsels.

De bevers kunnen natuurlijk ook opnieuw het bos in gaan om nog meer dingen
te zoeken (aangezien we zoveel binnen zitten in deze tijd).
Onderstaande ideeën zijn voorbeelden om te knutselen. Op google of Pinterest
zijn natuurlijk nog veel meer leuke ideeën te vinden die de bevers ook kunnen
doen!

Je kan bijvoorbeeld dieren maken van herfstbladeren, eikels en beukennootjes.

Of stempelen met blaadjes en verf.

Of verven op blaadjes.

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

Bijdragen jeugdleden

Welpen vaardigheidsinsigne ‘Weer’
Vorige week heb je een regenmeter gemaakt. Maar kun je ook
voorspellen wanneer het gaat regenen?
Proefje 1: regen aflezen aan een dennenappel
Als je geen radio of tv hebt om naar het weer te kijken, kan je een
dennenappel gebruiken om te kijken of het gaat regenen. Als de
schubben van de dennenappel zich sluiten, gaat het regenen. Als de
schubben opengaan, dan kunnen de zaden eruit vallen, en blijft het droog.
Zoek een dennenappel, leg deze buiten neer, en houd een week lang bij
wat voor weer het was. Kijk elke dag naar de dennenappel, die je buiten
bewaard. Zijn de schubben open of dicht?
Proefje 2: maak je eigen regenboog!
Methode 1:
1. Pak een CD. Maak de CD schoon, de CD mag
niet stoffig zijn.
2. Leg de CD op een vlakke ondergrond, met het
label naar beneden, onder een lamp of voor een
raam.
3. Kijk naar de CD om een regenboog te zien.
4. Hou de CD tussen je vingers en beweeg de CD
om de kleuren te zien bewegen.
Methode 2:
1. Doe een spiegeltje in een vol glas water.
2. De kamer moet donker zijn en witte muren
hebben.
3. Schijn met een zaklamp in het water, beweeg het
totdat je een regenboog op de muur ziet.

Bijdragen jeugdleden

1.
2.
3.

Knopen
Opschieten is een knoop die bij het schiemannen of pionieren veel gebruikt wordt. Meestal zodra een
touw gebruikt wordt en deze weer bij het magazijn ingeleverd moet worden. De knoop waarmee je
een touw of lijn opschiet wordt ook wel opschieter genoemd.
Opschieten
Touw opschieten gebruik je om het touw netjes op te rollen, zo kun je de touwen netjes opbergen en
zo krijgen de touwen een langere levensduur.
Hoe schiet je het touw op?
1. Pak het touw bij de uiteinden.
2. Maak lussen van dezelfde lengte tot je nog ongeveer 50 cm over
hebt.
3. Rol de laatste 50cm om de bos heen.
4. Haal het laatste stukje door de bovenste lus.
5. Je hebt nu een mooi opgeslagen touw.

Weet je het nog?
Voor een herhaling van de achtknoop, de mastworp, de platte knoop en de paalsteek hebben we
nog een leuk filmpje gevonden, zie link

Bijdragen jeugdleden

Welp Joachim Scoutthuis:

1. Een kaart maken en versturen

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!
Vrienden
‘Shanti,’ zei het meisje. Zou dat haar naam zijn? ‘Mowgli,’ antwoorde hij op de gok. Ze stak haar vrije
hand uit. Mowgli raakte hem voorzichtig aan, greep ernaar met zijn beide handen en bekeek de hand.
Het meisje begon te schaterlachen. Verlegen lachte Mowgli terug. Had hij misschien iets verkeerd
gedaan? Snel liet hij Shanti’s hand los.
Het meisje zei iets onverstaanbaars. Ze wees naar het dorp. Mowgli knikte. Daar kwam ze natuurlijk
vandaan. Mowgli wees naar de Jungle. Daar kwam hij vandaan!
Mowgli kende allen talen van de dieren in de jungle. Maar de taal van dit meisje kende hij niet. Hij
grijnsde en keek haar aan. Ze konden niets zeggen. Maar het meisje keek tenminste wel terug.
Mowgli liep naar een boom en zette zijn hand ertegenaan. ‘Boom,’ zei het meisje. Het klonk Mowgli
vreemd in de oren. Maar hij zou het onthouden. Vliegensvlug klom hij in de boom. Shanti klapte in
haar handen; ze vond het zeker knap. Hij kwam er weer uit.
Voorzichtig pakte hij haar hand, en wees haar de beste plek op de onderste tak. Nu moest ze haar
voet dwars op de stam zetten. Hij deed haar voor. ‘Klimmen!’ zei het meisje. ‘Klimmen,’ herhaalde
Mowgli aarzelend. Als zij hem de taal van de mensen leerde, leerde hij haar wel
klimmen.Net op tijd
Baloe zat klaar en de beer had gezelschap gekregen van Oe, de schildpad. Shanti
slikte. Als het nu niet lukte, zou het een behoorlijke afgang zijn. Ze zou Baloe laten
zien dat ze snel genoeg in een boom kon klimmen. Dan mochten Mowgli en zij
alleen op pad. Als er een dier zou proberen hen te verwonden, konden ze vluchten
in een boom.
‘Die boom,’ wees Baloe. Nu werd Shanti helemaal zenuwachtig. De laagste tak
aan de boom zat veel te hoog. ‘Wanneer kan ik beginnen?’ vroeg Shanti. Ze moest

wat tijd zien te rekken. Ze had geen idee hoe ze die boom in moest
komen! Ze keek Mowgli even aan. Die mocht niets zeggen. Ze zag
dat hij naar beneden keek en bij zijn buik iets deed met zijn hand.
‘Nu,’ zei Baloe rustig. Shanti wist dat ze nu snel moest zijn. Was ze te
langzaam, dan zou Baloe het te gevaarlijk vinden om ze met z’n
tweeën te laten gaan. Weer zat Mowgli iets te doen met zijn hand, ter
hoogte van zijn navel. Shanti deed hem na, zonder erbij na te denken.
Toen voelde ze het. Het touw!
Razendsnel knoopte ze het los, slingerde het over de onderste tak. Ze zette haar voeten tegen de
stam, liet zich achterovervallen en klom zo omhoog. ‘Dat was maar net op tijd,’ zei Baloe toen ze
veilig op de tak zat.
Wist je dat …
• … Baloe een grote beer is?
• … Baloe het leuk vindt om te koken samen met de welpen?
• … Baloe graag op het kampvuurtje kookt?
• … Baloe gezond en fit blijven belangrijk vindt en dat het nodig is om in de
jungle te kunnen overleven?
• … Baloe tijdens de installatie samen met de welpen zorgt voor wat te eten
en te drinken?
• … Baloe samen met welpen uitzoekt welke bomen en planten er zijn?
• … Baloe het belangrijk vindt dat iedereen zich aan de junglewet houdt?
• … Baloe het leuk vindt om eigen muziekinstrumenten en liedjes te maken?
• … Baloe eten maakt uit verschillende landen?
• … Baloe een wijze leermeester is die graag wetten en regels over de jungle uitlegt?
Wist je dat …
• … Oe een rustige schildpad is die wikt en weegt tot ze tot een besluit komt?
• … Oe de welpen leert hoe ze rustig kunnen blijven en hoe hun ademhaling
werkt?
• … Oe voordat hij op pad gaat goed bedenkt wat ze nodig heeft?
• … Oe de welpen leert over de prachtige landschappen die op de wereld
bestaan?

Opdracht 1: Maak je eigen vriendenboekje
Shanti en Mowgli hebben elkaar leren kennen in de jungle en
staan aan het begin van een goede vriendschap. Wie zijn jouw
beste (scouting)vrienden of (scouting)vriendinnen? Maak je
eigen jungle-vriendenboekje!
1. Pak zoveel leeg wit A4-papier als vriendjes of
vriendinnetjes je in je boekje wilt laten schrijven.
2. Schrijf in het midden van het papier een paar vragen die
in een vriendenboekje staan. Denk aan:
• Hoe heet ik?
• Hoe oud ben ik?
• Waar ken ik je van?
• In welke groep/nest zit ik?
3. Versier de rest van het papier met mooie jungle
versieringen van bijvoorbeeld jungle-figuren.
4. Niet of plak de papieren aan elkaar tot een echt
vriendenboekje.
5. Laat nu je vriendjes of vriendinnetjes in het
vriendenboekje schrijven.
6. Tadaa je hebt een zelfgemaakte jungle-vriendenboekje!
Opdracht 2: Kleurplaat Baloe en Oe
Terwijl Baloe graag onder een boom in de jungle zit, is Oe graag in de omgeving van water. Kan jij
Baloe en Oe een mooie omgeving geven op de tekeningen?

Klik hier voor de kleurplaat van Baloe

Klik hier voor de kleurplaat van Oe

Opdracht 3: Onderwaterwereld
In de onderwaterwereld van Oe is veel bijzonder leven. Veel leven kan je met het blote oog niet zien.
Met een onderwaterkijker kan je veel meer zien. Een onderwaterkijker is makkelijk te maken in 4
stappen:
Ga nu lekker naar buiten op zoek naar een sloot, vijver of meertje en ga op zoek naar bijzonder
onderwaterleven!

Vervolg Cryptografie
Je hebt in editie #3 van de IkScoutThuis Jachthoorn kennis gemaakt met de ROT13-versleuteling,
ook wel Caesarcijfer genoemd. Testje: jrrg wvw abt jng uvre fgnng?
Er zijn veel meer manieren om te voorkomen dat een ongewenste ontvanger de berichten zomaar
kan lezen. De technieken van tegenwoordig zijn zo slim, dat je ze uit je hoofd niet meer kunt kraken.
ROT13 is echter wel weer het andere uiterste: als je eenmaal de rotatie kent, is het wel erg
eenvoudig om te decoderen.
Een stuk moeilijker is het al, wanneer je niet alleen een rotatie afspreekt met de ontvanger, maar
ook een sleutelwoord: de letters van het sleutelwoord zet je vooraan je geroteerde alfabet, daarna
komt de rest pas.
A

B C D E

F G H

S

L

C D

E U

T

I

J

K

L M N O P Q R S

F G H

I

J

T

U V W X

K M N O P Q R V W X

Y

Z

Y

Z

A

B

In bovenstaande tabel hebben we als sleutelwoord ‘Sleutel’ gekozen. Toch ontbreken er enkele
letters van dat woord. Ga na waarom. Ook hebben we een rotatie van 2 ingesteld, de overige letters
van het alfabet zijn dus ook nog twee plaatsen opgeschoven.
Door het sleutelwoord wordt de rotatie wat grilliger; niet elke letter zit meer even ver van de
tegenhanger af. Zo is het ‘verschil’ tussen D en G 2 letters, maar het verschil tussen G en I slechts
één letter.
De volgende tekst is versleuteld met ROT5 en sleutelwoord “Scouting”. Kun jij het ontcijferen?
Jb kzpy fby xlbzyblcqqwa piyzzwlhjk qqk igfybwiip jb wqyiyhbyinbl tbyybp. Tq sqqwkqm jb
pqe nbybw aip qpebpqab eixybp mbblbtbp!

Je kunt het sleutelwoord natuurlijk ook achteraan je rotatietabel zetten. Zo voorkom je nog beter
dan ongenode gasten meelezen!
Ccx fcg wm rmn iymgnmybcctl scq xgssms czlthhvms, cp wm xgsn svmn rmn mmtinm
acctxczms ahs mms ymnnmt vs mms bcctl, zhht rmn nbmmlm acctxczms xvmfms (vs Ikcgni
fcg wm lhs KCGNI hyi iymgnmy smzms).
Ook zou je het sleutelwoord nog kunnen omdraaien, of je kunt niet het eerste voorkomen van een
letter in een woord, maar het tweede voorkomen kiezen (in Scouts zou je dan COUTS als sleutel
nemen).
Kun je het sleutelwoord afleiden uit de volgende informatie?
Ontsleutelde tekst: Knappe ex-yogi bracht quizmaster van de wijs
Versleutelde tekst: Fiammd dx-yjlc vqaobs ptczharsdq uai nd wcer
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

Tip: Gebruik de tabel hierboven.
We hebben nog meer manieren van versleutelen! Probeer eens een boodschap in kolommen te
schrijven (een letter in een kolom):

Heb je een slimme manier om te zorgen dat je boodschap versleuteld wordt?

Z

Oplossingen editie 20-01-2021
Coördinaten puzzel
De letters die je kon verzamelen waren een Anagram! De oplossing die we zochten was Avondklok

