WELPEN

Negen installaties!

Eindelijk na weer een periode van geen fysieke
opkomsten konden wij op 27 februari 6 welpen en 3
bevers installeren. De kids hebben hier lang op moeten
wachten en eindelijk was het dan zover.
Hier werd dus een feestje van gemaakt met spelletjes
en wat lekkers.
In de opkomsten hierna kwamen de nieuw geïnstalleerde
kids dan ook trots in uniform naar de opkomsten.
- Knaagje

SCOUTS
Paasbrunch

Het was wel wat frisjes maar het zonnetje liet
het toe: lekker buiten brunchen voor Pasen!
Door een grappige Paaswedstrijd hadden
we ook heuze Paashazen bij de opkomst.
GEZELLIG!
Maar er werd aan de weg getimmerd. Twee
teams gingen op pad met verschillende
routetechnieken om eieren te vinden en twee
teams bleven op gebouw om met codes aan
de slag te gaan, om hun lopende team met
hints te ondersteunen. Communicatie is dus
hier heel belangrijk.
Tussentijdse pauzes om op elkaar te
moeten wachten, is ook een uitdaging, maar
uiteindelijk was het eerste team aanwezig.
Alle teams tesamen vormde een code die
leidde tot het openen van het slot aan de
kist gevuld met lekkere Paastraktaties Daar
hebben ze hard voor moeten werken.
Knap hoor!
-Diana

STAM

Paaseieren zoeken

De paashaas was dit jaar een beetje verstrooid.
Met alle corona maatregelen die overal
gelden, krijgt hij het niet meer bijgehouden.
Het is overal zo chaotisch verlopen, dat hij
vlak voor pasen nog eieren was kwijt geraakt.
Deze eieren had hij echter hard nodig, dus
had hij de hulp van de stam ingeschakeld om
de eieren te zoeken.
Omdat de eieren verspreid lagen over heel
Landgraaf en Eygelshoven, was zoeken met
auto’s het snelste. De stam was zeker bereid
om te helpen, maar ze moesten wel op tijd
thuis zijn vanwege de avondklok. Om 19.30u
kregen de stamleden de locaties van waar
de eieren ongeveer zouden moeten liggen.
Naarmate de avond verstreek, kwamen er
steeds meer herinneringen van de paashaas
boven, waardoor het zoeken steeds
makkelijker werd. Om 21.30u moest echter
iedereen weer richting huis, om op tijd thuis
te zijn.
Voor de stamleden die de meeste eieren
zou vinden, had de paashaas een verrassing
beloofd. Na veel speurwerk zijn Bas M en
Celine de gelukkige winnaars geworden van
2 reuze chocolade paaseieren.
Het was een gezellige avond en we zijn blij
dat we met zijn allen de paashaas hebben
kunnen helpen!!
- Kenny, Aimee & Wing Hohng

