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Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd ziet dit Roefke er anders uit dan je van ons gewend bent. Omdat er geen 
opkomsten en activiteiten waren in april hebben we ook geen mooie verhalen te vertellen vanuit de groepen en kunnen we 
vooralsnog niet vooruitkijken naar leuke activiteiten die nog komen. Dat is ook een beetje deprimerend, want de ene na de 
andere activiteit wordt afgelast. Wij hopen heel snel weer mooie verhalen te kunnen vertellen over alle leuke dingen die we 
samen doen. Voor nu is het even niet anders. We hebben dit Roefke volgestopt met leuke puzzels en activiteiten voor thuis. Heb 
je nog ideeën voor het volgende Roefke? Laat het ons weten via onze Facebookpagina of via Whatsapp! 

Ook voor alle fans die niet lid zijn van scouting hebben we wat bedacht, namelijk ‘Crazy ‘75’. Een online spel gebaseerd op het 

opdrachtenspel ‘Crazy88’ waarbij je 88 opdrachten en vragen krijgt die je binnen een bepaalde tijd moet beantwoorden. Voor 

onze online versie komt er elke dag een opdracht of vraag op onze facebookpagina te staan. Voor elke goed 

uitgevoerde opdracht of goed beantwoorde vraag krijg je een punt. Heb je aan het einde van het spel de 

meeste punten? Dan maak je kans op een leuke prijs!  
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5 mei was het Bevrijdingsdag in Nederland, maar wat betekent vrijheid? Wanneer 
ben je vrij? Wat wens jij de wereld toe?  Het duif staat voor veel mensen symbool 

voor vrijheid. Vogels kunnen overal heen, ze vliegen over grenzen heen.  

Schrijf een mooie vredesboodschap op de duif of vraag papa of mama om te helpen. 
Daarna mag de duif versierd worden. De vogel heeft een voor- én achterkant.   

Als de duif versierd is mogen jullie er een mooie foto van maken en deze naar de 
leiding sturen. Dan maken we er met z’n allen een mooie vredesduif compilatie van! 
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Dit heb je nodig 
- 1 kop zout 
- 3 koppen bloem (geen zelfrijzende bloem) 
- 1 kop water 
- een eetlepel olie (aardnoot, maïs of olijf) 
- een grote, stevige kom 
 
Zo maak je het 
- Meng het water en het zout in de grote kom. 
- Voeg beetje bij beetje bloem toe en kneed het deeg met je (schone) handen. 
- Giet een eetlepel olie op het deeg en kneed alles goed samen. 
- Als het geheel te korrelig en droog is, voeg dan nog enkele druppels water toe. Als het deeg te 
nat is, voeg dan een heel klein beetje bloem toe. 
 
Drogen 
De droogtijd hangt af van de dikte van het deeg. Bak 1 tot 3 uur in een oven van 100° of laat je 
knutselwerkjes een dag drogen op de verwarming. 
 
Verven 
Als het deeg hard is kun je het ook nog verven. 

Er zit een kikker tussen de 

blaadjes. Zie jij hem?  

Laat een droge boon een uur of acht, 
weken in een schaaltje met water. Leg 
onderin het plastic mapje een laagje 
watten of keuken/wc papier. Leg de 
bonen hierop en giet er een beetje water 
bij. Vervolgens plak je het mapje met de 
open kant aan de bovenkant met 
plakband tegen een raam. Het mapje niet 
dicht maken, want dan kun je af en toe 
nog water bijvullen. Vanaf half mei kun je 
jouw bonenplantje buiten in de volle 
grond zetten, bijvoorbeeld in je moestuin. 
Rond juni kan je de peulen van de bruine 
bonen plukken en ze lekker opeten. Of 
droog de bonen en stop ze later in een 
nieuw broeikasje. Hoe snel zie jij 
resultaat? Deel foto's van jouw plantje 
met #groenomtedoen en #ikscoutthuis. 
 
Wat heb je nodig? 
- Plastic mapje 
- Droge bruine bonen (niet uit blik) 
- Watten of keuken/wc papier 
- Plakband 
- Water 
- Schoteltje 
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In de rechter bovenhoek (een ruitje uit de beide hoeken) zet je een kruisje. Dat is je startpunt. Daarna lees je stap voor stap de 
opdrachten. Bij 1 staat 2W, d.w.z. 2 ruitjes naar het westen, daar zet je een dikke punt, dat is je volgende startpunt. Bij 2 staat 3 
naar het westen, dus 3 ruitjes naar het westen, dikke punt en zo ga je door tot je bij het einde bent. Wanneer je dan de punten 
met elkaar verbindt, krijg je een woord. Soms kom je twee keer bij hetzelfde punt, maar dat is ook de bedoeling. Benieuwd of je 
het juiste woord hebt “gelopen”. 

Een fijne tocht! 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

Helaas gaan door het coronavirus veel jubileumactiviteiten niet 

door. Om de Harlingers toch te laten weten dat we 75 jaar 

bestaan dit jaar willen we een compilatie van selfies van de 

leden in de Harlinger Courant laten plaatsen. Daarvoor hebben 

we jullie hulp nodig! Stuur je selfie naar 

welmoed_1993@hotmail.com of app ‘m naar 06-22733507. Hij 

mag zo creatief zijn als je  ‘m zelf wilt maken! 


