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LSW on tour, waar ga jij
naartoe?
Scouts zijn natuurlijk avontuurlijk en vandaag gingen ze de hele wereld over. Ploeg
70 ging onderweg van Oceanië naar Europa, waar de ploegen 17 en 100 al lang aan
het touren waren. Ook andere continenten
werden bezocht: ploegen 94 en 95 maakten
een avontuurlijke rondreis door Afrika en
langs de Big Five. Hiervoor moesten ze wel
het nodige papierwerk inleveren en puzzels
oplossen. De rijen voor het loket werden,
net als op Schiphol, alleen maar langer.

Na een lange reis rond de wereld en veel
papierwerk landen de scouts weer in Baarn.
Net op tijd voor deel twee van Waku Waku
en de finale van I Challenge you! Team
Pieter is klaar om het andere team finaal
te verslaan, ze hebben op alle gebieden
keihard gestudeerd en weten nu echt alles.
Maar Charlotte en haar team hebben ook
niet stilgezeten en aan de start kon het nog
alle kanten op.
In een spannende strijd scoort team Charlotte opnieuw de meeste punten en wint
haar team de quiz en de felbegeerde beker.
Pieter, A.K.A. Pie-Pie-Pow is verslagen.
Maar er was meer aan de hand: N1nja-boy
en Frederique zijn eindelijk op date gegaan!
Zoals met elke eerste date vonden ze het
ontzettend spannend, maar ze zijn nu echt
een stelletje. N1nja-Rique is een feit.

Polluitslag: aantal ontvangen
aanmoedigingsmails
We kregen stapels aanmoedigingsmails
voor jullie ontvangen en de vraag was:
hoeveel hebben we in totaal ontvangen?
Het antwoord: 639 mails! Ploeg 11 uit Denekamp ontving met 51 mails de meeste aanmoedigingen. Op de tweede plaats staat
ploeg 111 uit Beek met 33 mails.

Scouts uit Abcoude opnieuw
winnaar LSW

Totaal overdonderd springen de scouts op
en neer wanneer ze horen dat hun ploeg,
110 uit Abcoude, de LSW wint. Bijzonder
want de PL van de ploegen won ook in
2019 met zijn ploeg. Het geheim volgens de
ploeg: “goed voorbereiden, twee weken van
te voren en een stapje extra zetten: waarom
lopen als je ook kunt rennen?” Nu is het op
naar huis en een knalfeest!

