Scoutiviteit nieuws
Zondag 16 september 2018
Trainingen en Het Gekke Hoedjesfeest
Gisteren hebben we de hele dag inspirerende, uitdagende en kennis
verbredende trainingen gevolgd. Er waren actieve trainingen, zoals het bouwen
van een trapperskamp en hoe we omgaan met snij- en hakgereedschap, maar
er waren ook verdiepingstrainingen waarbij er bijvoorbeeld werd ingegaan op
teamprocessen en probleemgedrag.
Na deze intensieve dag mochten we ons innerlijke jeugdlid weer naar boven
halen met voetballen in de bubbelballen, twister spelen met breaklights, kubbs
in het donker en grabbelden we in de grabbelton. Deze mooie spelavond werd
afgesloten met ‘Het Gekke Hoedjes Feest’! We waren aangenaam verrast om
al die maffe, gekke, bizarre hoedjes van iedereen te zien. Bij het kampvuur
werden er nieuwe vriendschappen gesloten en mooie verhalen uitgewisseld.
Het feest en het kampvuur waren een prachtige afsluiter van een prachtige dag.

Programma zondag
Na het heerlijke ontbijt (en koffie) vanochtend zijn we al weer druk met onze
trainingen. Ook vandaag gaan we ons verdiepen in spelkwaliteit, vormen van
leidinggeven en volgen we ons pad.
Helaas moeten we aan het einde van de trainingen weer afscheid nemen van
elkaar. In de kampvuurkuil sluiten we gezamenlijk af. Hier móét je gewoon bij
zijn, anders mis je een erg lekkere verrassing. Hierna kunnen we het kamp
gaan afbreken. Heb je leuke nieuwe mensen leren kennen? We hebben
visitekaartjes liggen waarop je je naam, telefoonnummer en e-mailadres kunt
schrijven met een persoonlijke boodschap. Vergeet niet om samen een
Scoutivi-selfie te maken!

Wist je dat...
… Er een Lost&Found is in de Infotent?
… De winnaars van de pubquiz op de eerste avond de Yellow Bellies (ofzo)
waren?
… Je een Scoutiviteitbeker kan inwisselen voor een Scoutiviteitbadge (of 1
muntje)?
… Er ook voor een muntje nog wat lekkers te eten te halen is bij de
huiskamertent?
… De kookstaf het hele weekend heeft staan afwassen?

Gisteren heeft het onverwacht
toch nog geregend! Gelukkig
duurde dit niet lang en konden
we gewoon verder met de
trainingen. Vannacht was het
weer wat koud en zijn het gras en
de tenten vochtig geworden.
Hopelijk krijgen we alles zo droog
mogelijk weer mee naar huis!
Vandaag: Het zonnetje schijnt,
de lucht is enigszins blauw en het
is droog. Het perfecte weer voor
trainingen dus.

