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Contouren nieuwe Kampvuur kuil
zichtbaar, NLdoet groot succes!
Al geruime tijd, reeds voor “NLdoet”, zijn enkele fantastische vrijwilligers
van start gegaan met de voorbereidingen van een geheel nieuwe kampvuur
kuil. Als we het hebben over voorbereidingen moet men denken aan bomen
rooien, grond bouwrijp maken, beton storten, enz. Graafmachine en tractor
bleken tijdens de werkzaamheden niet te ontbreken. Op 16 maart jl. is er een
begin gemaakt met het metselwerk. De eerste steen in gelegd! Hierdoor is
voor een ieder goed te zien hoe e.e.a. moet gaan worden, met andere
woorden: de contouren zijn al zichtbaar. Naast het harde werk aan de
nieuwbouw van de kampvuurkuil zijn er tijdens Nldoet veel meer grote en
kleine klussen aangepakt: de dakgoten zijn weer schoon net als trouwens de
gehele blokhut van binnen en buiten, lokalen zijn uitgemest en opgeruimd. Er
is zelfs een glijbaan geplaatst op de beverbult, ook hebben we nu weer een
echte fietsenstalling op het terrein.

Alle vrijwilligers bedankt!!

“Schoonmaakrooster” waar je niet omheen kunt

Onze Blokhut wordt elk weekeinde intensief gebruikt. Na de opkomst(en) moet er,
naast het opruimen van gebruikte spullen, worden schoongemaakt. Denk hierbij aan
afwassen, toiletten fris en fruitig maken, mat uitkloppen, gang vegen en evt. dweilen.
Hiernaast vindt er ook een schoonmaak plaats op een doordeweekse dag door de
Speltakleiding, Stichting of Bestuur. Dit gaat per toebeurt en is vastgelegd in een
schoonmaakrooster. Of dit rooster altijd wel goed wordt nageleefd kan niet worden
bewezen. Een niet “waterdicht” rooster dus. Vanaf heden beschikken we over een
(ander soort) schoonmaakrooster dat weliswaar ook niet waterdicht is, maar waar men
niet omheen kan.

Ingenieurs in spé

Tja, nog maar 10 jaar oud en je bent al in
staat om stevige constructies te
bedenken. Dit hebben een aantal
kinderen binnen de wolvenspeltak
bewezen tijdens de opkomst van 9 maart
jl. De kinderen kregen een opdracht om
binnen hun roedel een toren te bouwen
van saté prikkers. De toren moest stevig
zijn en geheel zelfstandig rechtop kunnen
staan. Vraag was welke roedel de
hoogste toren kon bouwen. De vier
roedels gingen fanatiek aan de slag. Het
bleek al snel dat men een veel hogere
toren kon bouwen indien men zou gaan
samenwerken. Hierdoor werden er geen
vier maar twee torens gebouwd. Na ruim
een uur bouwen moest men stoppen.
Beide torens bleken stabiel genoeg om
rechtop te staan. Hoewel één toren de
hoogste bleek te zijn, kon er niet
gesproken worden over winnaars of
verliezers. Nee, wel over geniale
bouwwerken ontworpen en gebouwd
door jeugdige ingenieurs.
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Compliment van Nooittevree werkt averechts
Akela Altijd Vrolijk vindt haar uiterlijk erg belangrijk. Ze ziet er daarom altijd erg
verzorgt uit en haar kleding is “om door een ringetje” te halen. Omdat ook zij een
dagje ouder wordt heeft ze zo hier en daar een rimpeltje en een grijs haartje erbij
gekregen. De meeste vrouwen vinden dit niet zo leuk, zo ook Akela Altijd Vrolijk.
“Ik wordt wel steeds grijzer, heb meer rimpels in mijn gezicht gekregen en mijn bibs
is ook niet meer van het formaat toen we trouwden” zei Altijd Vrolijk tegen haar
man Nooittevree. “Met het ouder worden ontstaan er langzaam enkele kleine
gebreken”. Ze verwachte hierop een reactie van haar man dat het allemaal wel
meeviel en ze er nog geweldig uit zag. In plaats hiervan reageerde Nooittevree
zonder blikken of blozen met de woorden:

“Er is tenminste niets met je ogen aan de hand”.

