De bevertjes hebben in juni ook van het mooie
weer genoten tijdens de opkomsten en daarbij kan
een lekker ijsje natuurlijk niet ontbreken. Ter
afsluiting hebben ook zij een gezellige barbecue
gehad waarbij ze zelf broodjes hebben gebakken!

De welpen begonnen juni met een opkomst waarbij ze creatief op zoek moesten naar
oplossingen. Ze moesten namelijk een ei van 4 meter hoogte laten vallen, en zorgen dat die
heel zou blijven. Op zoek naar een goede bepakking dus! De leden kregen een uur om een
zo goed mogelijke constructie te maken met alles wat ze konden vinden en toen ze klaar
waren was het dan zo ver: het ei moest naar beneden gegooid worden! Dat is altijd nog wel
even spannend, en een aantal eieren heeft de val ook niet overleefd. Maar een aantal
constructies was wel stevig genoeg om het ei te beschermen! Na de opkomst nog
even ’t enige echte Roefke lezen en toen was de opkomst ook alweer voorbij!

De laatste opkomst van het scoutingjaar stond in het
tegen van eten. Eerst werd er leuk Hollandsche Leeuw
gespeeld, en daarna bij het kampvuur een heerlijk
broodje hamburger gegeten. Een superleuke laatste
opkomst van het jaar!
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Stap 1
1 bal: Je neemt één bal in je linker- of rechterhand. Je gooit
hem steeds in een boog van de ene naar de andere hand.
Stap 2
2 ballen : Je neemt in allebei je handen een bal. Gooi eerst bal 1
in een boog naar de andere hand, wanneer deze bal
halverwege is gooi je bal 2 naar je andere hand. Bal 1 moet je
vangen, bal 2 mag je laten vallen. Één bal is nummer 1 en die
gooi je ook steeds als eerste, ongeacht in welke hand deze ligt.
Stap 3
2 ballen Net als stap 2, alleen nu vang je allebei de ballen. Je
gooit steeds dezelfde bal als eerste, de ballen lijken dus heen
en weer te gaan.
Stap 4
3 ballen: Je neemt twee ballen in je goede hand en de overgebleven bal in je andere hand. Eerst gooi je
bal 1 (uit de hand met twee ballen) dan bal 2 en dan bal 3. Bal 1 en 2 moeten worden gevangen. Bal 3 mag
vallen. Hierna moet je er alleen nog voor zorgen dat je door gooit en zo min mogelijk je ballen laat vallen.

De scouts gingen de strijd met elkaar aan met de scoutgames! De scoutgames bestond uit spellen waarbij
de echte scoutingskills getest werden. Zo moesten de scouts zo snel mogelijk een verfrommeld zeil netjes
opvouwen, gingen ze speerwerpen met een gigantisch potlood en speelden ze Hollandsche Leeuw op
afstand. Hoe dan? Nou, met waterpistolen! Het was namelijk erg warm, dus een beetje verkoeling was
wel welkom!
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Aan het einde van het scoutingjaar hebben we twee keer
Jongerenwerk Harlingen op bezoek gehad! Eerst kregen we jonge
mantelzorgers op bezoek, om ze een lekker dagje uit te geven. Er
werden eerst waterspelletjes gespeeld, want het was warm! Er
was een heuse buikschuifbaan gerealiseerd en iedereen mocht zo ver mogelijk
proberen te komen. Het was wel glibberen na de tijd, want de buikschuifbaan was
natuurlijk extra glad gemaakt met groene zeep. Daarna hebben we lekker broodjes
gebakken boven het kampvuur, die daarna met een lekker worstje erin en een patatje
ernaast opgepeuzeld werden!

Een paar weken later kregen we wederom het jongerenwerk op bezoek! Deze keer om
samen met jongeren van 12-23 jaar Weerwolven te spelen! Het was even wat aftasten,
maar binnen no time zat iedereen er lekker in, werden er complotjes gesmeed en werd er
vuil gespeeld. Na drie potjes was het dan toch echt tijd om te stoppen en ging iedereen

WIST U DAT...
...…Scouting

St Michiel en Lioba nu ook een
Instagrampagina heeft?
…je ons kunt volgen op @scoutingharlingen ?
…dit Roefke eigenlijk veel te laat is?
…dat komt omdat de redactie iets te weinig tijd had de
afgelopen weken?
…wij jullie deze editie toch niet wilden onthouden?

…er tegelijk met deze editie ook een speciale
zomerkampeditie gemaakt wordt?
…je deze maand dus twee keer zoveel leesplezier hebt?
…de opkomsten weer door mogen gaan?
…en deze dus na de zomervakantie weer beginnen?
…het Start en Overvlieg spel wel doorgaat dit jaar?
…dit helemaal coronaproof gebeurt?
…het Start en Overvliegspel 5 september is?
…er na de vakantie nieuwe scoutsleiding bij komt?
…dezelfde toppers elke maand dit topblad in elkaar
zetten?
…zij dat met veel plezier doen?
…we een spetterend nieuw scoutingjaar tegemoet gaan?
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Scouting St Michiel & Lioba mee met de tijd!
Een Facebookpagina hadden we al, maar wisten
jullie dat onze scoutinggroep nu ook een
Instagrampagina heeft? Volg ons op
@scoutingharlingen om op de hoogte te blijven
van onze gave opkomsten!

Deflin’s puzzel

Jubileum
Pionieren
Natuur
Tent
Tdok
Kamp

Vuur
Uniform
Weerwolven
Kwallebal
Scout
Bevers

Welpen
RSA
KBS
BOB
Scouting
Kampvuur

Zomerkamp
Samen
Spel
Buiten
Leiding
Leden

