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Voordat de echte opkomsten van start gingen zijn de leden thuis ook met scouting 
bezig geweest. Zo heeft Esmee een toren in elkaar gepionierd (wel in het klein), heeft 
Jurre een minikamp in de tuin gehad, is Eeuw creatief geweest met zijn selfie en heeft 
de hele KBS met elkaar online een pubquiz gedaan! 

Geplaatst in de Harlinger Courant van 20 mei 
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De lockdownregels zijn versoepeld en dat 
betekent dat wij ook weer los mogen! Dat 
hebben we omarmd en we zijn direct aan de 
slag gegaan. Zo hebben de scouts weer 
buiten gepionierd, hebben de welpen geleerd 
hoe ze vuur moesten maken en is de KBS aan 
het voetballen en basketballen geslagen. In 
dit Roefke (eindelijk) weer verslagjes over 
onze activiteiten! 

 

 

De welpen waren er als eerst bij. De eerste opkomst nadat de boel op slot ging stond in het teken van samenkomen. 
Bij een gezellig kampvuurtje hebben de leden verteld wat ze thuis allemaal hadden gedaan. Vervolgens gingen ze 
lekker een potje Weerwolven, gevolgd door ouderwets Blikspuit! Daarna was, helaas, de eerste opkomst alweer 
voorbij.  

De tweede opkomst stond in het teken van vuur maken! In groepjes leerden de leden hoe ze hout moesten hakken, 
om dat vervolgens als echte scouts in de fik te zetten. Toen alle vuurtjes aangestoken waren was het tijd om nog 
even te Weerwolven tot het einde van de opkomst.  

 

Ook kon er meegedaan 
worden met Crazy75 op 
Facebook! De 75 dagen 
zijn voorbij, maar alle 
opdrachten zijn nog op 
onze pagina te vinden 
en er kan nog tot 20 juni 
meegedaan worden. 
Stuur dus allemaal jullie 
leukste foto’s en 
filmpjes in! 
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De KBS koos ervoor om op anderhalve meter te 
voetballen en te basketballen. Ondanks dat we allemaal 
natuurlijk bij scouting zitten omdat we voor geen meter 
kunnen voetballen, ging dat best goed! Het was vooral 
gezellig om elkaar weer te zien, na al die weken opkomst 
draaien op afstand. Al was dat ook wel heel erg leuk! 

De scouts zijn hun eerste opkomst in real life bezig geweest 
met pionieren. Thuis hebben ze al even geoefend met 

minipioniersetjes, maar nu was het tijd voor het echte werk! 
Gelukkig waren ze het nog niet verleerd. Het was best lastig 

voor de leiding om de knopen op anderhalve meter uit te 
leggen, maar gelukkig ging het allemaal goed!  

 



 

 

Nieuwsbrief Scouting Sint Michiel & Lioba 

Scouts zijn ook altijd maatschappelijk betrokken, en dat bleek 5 mei wel. 
Georganiseerd door Cor en Wietske van VET Hippe Frieten en in 
samenwerking met de Smulkar, BDS Harlingen, LEVO, Lamb Weston Meijer, 
de gemeente Harlingen en natuurlijk Scouting Sint Michiel en Lioba werden 
de bewoners en medewerkers van de Batting, de Spiker, de Parlevinker en 
de Herbergier op 5 mei getrakteerd op een welverdiend frietje! Onze eigen 
Jetze en Welmoed hielpen met bakken en scheppen, en de wethouders 
Paul Schoute en Hein Kuiken en onze eigen burgemeester kwamen ook 
even langs om te helpen. De bewoners vonden de frietjes erg lekker, dus 
mission accomplished! 

WIST U DAT... 

...we ’t Roefke voortaan altijd dubbeldik maken? 

…we dat doen omdat het ons eigenlijk wel bevalt? 

…we er zelfs al een paar nieuwe leden bij hebben? 

…we niet stil hebben gezeten tijdens de coronacrisis? 

…bij met name de oudere leden er toch wat kilo’s aan zijn 
gekomen de afgelopen maanden? 

…we weer flink zullen moeten sporten om deze 
coronakilo’s eraf te krijgen? 

…de leden die vorige maand geen insigne hebben 

gekregen deze alsnog krijgen? 

… Gerard zijn VWO diploma heeft gehaald? 

…de kinderen het leuk vinden dat scouting weer 
begonnen is? 

…wij vermoeden dat de ouders het nóg leuker vinden dat 
de kinderen weer naar scouting gaan? Kleurplaatje 

Jelmer’s Sudoku 


