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Tom, Bart, Joey, Brian & Verena

Liske, Lucien, Nick, Fenna, Maud, Lucas F, Evi, 
Elles, Matthijs, Mike, Tico, Marijn, Tijn, Stijn, 

Terre, Noëlle, Jenna, Ruben, Chris, Max, Lucas 
V, Nicole, Jorn & Noud
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December is weer de laatste maand van het jaar, maar voor de 
scouts voelt het als of we nog maar net zijn begonnen. Met de 

verse patrouilles en de getrainde PL & APL's waren er weer leuke 
programma's. Van scouting-techniek tot sport en spel en ook nog 

een beetje klussen. We willen natuurlijk wel dat de klus leiding 
Bart en Tom opgevolgd kunnen worden door onze Scouts 

Zaterdag!

Deze special is weer geschreven door de scouts zelf, en dit 
blijven ze het komende jaar ook doen. Wat zijn ze lekker bezig, 

toch?!

Als leiding willen wij alle scouts bedanken voor de inzet met het 
'woestenbroodjes' verkopen! We hebben een heel mooi bedrag 

opgehaald voor het zomerkamp! Natuurlijk ook bedankt aan 
iedereen die de 'woestenbroodjes' hebben gekocht.

Wij wensen jullie allemaal een fijne kerst en een gelukkig nieuw 
jaar!

Groetjes,

Scouts Zaterdag Leiding

Introductie/stukje van de 
leiding!
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Zaterdag 4 12 21
De scouts hebben deze week verschillende 
kampvuurtechnieken geoefend. De 
beginners gingen een basis piramide-vuur 
maken en de oudere scouts een vierkant-
vuur. Het andere deel van de scouts gingen 
knopen: de platte-knoop, de kruisschoring, 
mastworp en vele anderen. Het andere 
groepje ging houthakken. De tip is om V'tjes 
te hakken en dat is het einde.

Geschreven door: De Zwaluwen
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Zaterdag 11 12 11
We begonnen de dag met openen. Hier 

hoorden we wat we gingen doen: we gingen 
een VOC-handelspel spelen. Hiervoor 

moesten we eerst van hout en touw een 
boot maken. Nadat we de boot hadden 
gemaakt kregen we de speluitleg. We 

moesten me de boot van pion naar pion 
verplaatsen en naar handelsposten gaan. Bij 

die handelsposten kon je spullen kopen en 
verkopen zoals hout, touw, porselein en 

edelstenen. Ook was het mogelijk om 
kanonskogels te kopen om de andere 

schepen af te maken en de buit te roven! 
Wie op het einde de meesten munten 

(bierdopjes) had won.

Geschreven door: De Haviken
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Vandaag waren we helemaal in het thema van kerst, dus 
hebben we kerstbomen gemaakt, die  waren helemaal van 
hout. We moesten zelf houten planken van pallets afhalen 
zodat we die erop konden maken. We hebben onze 
kerstbomen een soort van versierd en bij de ingang gezet 
van het clubgebouw. Ook zijn vandaag de 'woestebroodjes' 
uitgedeeld die we hebben verkocht. Deze gingen we dan 
rondbrengen bij de ouders, opa’s, oma's, tantes, ooms en 
ook buurtgenoten!

Geschreven door: De Reigers


