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Hallo allemaal,
Dit is alweer de laatste Beelaerdier van 2005 en de laatste Beelaerdier van deze redactie. Volgend jaar zit er een vers team van redactie leden die er vast een spetterende Beelaerdier van kunnen maken. Vanaf deze plaats willen we iedereen bedanken voor hun hulp om de Beelaerdier te maken. Doordat de jeugdleden of de leiding iets aan ons vertellen, kunnen wij weer een verhaaltje schrijven over een speltak. 
Natuurlijk fijne feestdagen en een uitdagend 2006!
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Welkomstwoord van de voorzitter
Het einde van 2005 is niet zomaar een eind van een jaar, het is het einde van ons jubileumjaar. De laatste activiteit voor de jeugdleden was de kerstbrunch, en deze brunch was zeker anders dan die van vorige jaren.Begonnen we dit jaar op het plein voor het gemeentehuis en kon iedereen nog even in sneltreinvaart de geschiedenis van de groep meemaken. Voor de oudere leden en voor de regiogroepen was er een fantastisch feest georganiseerd.De reünie die we op 1 oktober gehouden hebben was een ook groot succes. Vele oud leden troffen elkaar weer en konden met elkaar (sterke) verhalenophalen. Natuurlijk was voor het merendeel van de bezoekers de eerste keer dat ze in ons nieuwe groepshuis kwamen en ze keken hun ogen uit.
Bij de officiële opening werd tevens een bronzen waarderingsteken vanScouting Nederland uitgereikt aan onze scheidende stichtingsvoorzitter Ed Heule, en tegelijkertijd werd Helmi van Helden als nieuwbakkenstichtingsvoorzitter geïntroduceerd.
Natuurlijk bedanken we ook alle andere mensen die het afgelopen jaar hun inzet hebben gegeven, of het nu achter of voor de schermen geweest is. Ouders, opa's, oma's, ex-leden,enz: allemaal heel veel dank voor alles wat in 2005 is gepresteerd!!!! En mogen we in 2006 weer een beroep op jullie doen?Maar laten we zeker ook niet vergeten al het werk dat door de leiding, delustrumcommissie en andere leden van de groep is verzet, het lijkt zonormaal, maar het aantal uren dat door deze mensen in hetscoutingwerk voor jullie kinderen wordt gestoken is enorm! En mede door hun inzet en enthousiasme is ook in 2005 het ledental weer gestegen.Goed, rest mij verder nog iedereen een goede kerst en jaarwisseling tewensen. En dan zien we elkaar weer in 2006!

Fop Mooyaart
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Bevers
Hallo lieve bevers,
Ik, tante Pompedom, schrijf dit stukje voor Lange Doener. Eigenlijk schrijft hij altijd in de Beelaerdier, maar hij is nu weg. Weten jullie nog waar naar toe? Lange Doener is naar onze vriend Freddy Slee in Lapland. Ze gaan samen het kerstfeest vieren. Lange Doener heeft al Rendieren gezien, kijk maar naar de foto die hij heeft gemaakt!

Met de bever crea-dag hebben we allemaal leuke sinterklaas knutsels gemaakt. We waren daar met wel 70 bevers en hebben gezellige dingen voor je huis gemaakt! Zoals een kraag voor zwarte piet, een bananen stoomboot (met grote dank aan de vader van Sanne!), een schoen gemaakt, geschminkt, pakjes voor door de schoorsteen gemaakt en nog veel meer.
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Natuurlijk is Sinterklaas met twee pieten nog even bij ons langs geweest. We hebben liedjes gezongen en Sinterklaas heeft van alles over ons verteld wat hij had opgeschreven in het grote rode boek. Verder heeft hij voor ons een chocoladeletter meegenomen. Ook had de Sint een kado voor alle bevers: een Prullenbak! Ik heb trouwens nog een briefje gekregen van Sinterklaas, willen jullie het eens lezen?
Beste tante Pompedom,
Sinterklaas heeft vaak naar de bevers gekeken,En weet je wat is gebleken.Dat jij tante pompedom,Iets hebt gedaan zo oliedom!!!Met de bevers ging je koekjes maken,Maar van die koekjes moesten de bevers braken.Zwart waren de koekjes helemaal,En in de keuken klonk het rooksignaal.Tante Pompedom zo gaat dat toch niet,Je lijkt wel een grote kluns piet!Ga maar iets gezelligs voor de bevers doen,Dan krijg je van ze een zoen.Maak van de nieuwe prullebak,Een super toffe bever-afval-bak.Misschien vinden de bevers je zo weer cool,En wordt het weer een gezellige boel.
Groetjes van Sinterklaas
Ik hoop dat ik Sinterklaas niet heb teleurgesteld en dat de prullenbak erg leuk is geworden. Misschien vinden jullie me ook weer zo een gezellige tante Pompedom.

Groetjes van tante Pompedom.



Pagina 5

Puppies
Jallahi!
De puppies hebben een druk programma achter rug, een aantal bijzonder opkomsten waren:

• De bouwspeeltuin: dit is een speeltuin in Rotterdam waar je van alles kan bouwen met hout, spijkers en hamers. Wij hebben natuurlijk hutten gemaakt en die waren erg mooi geworden. Daarnaast was er ook een verkeerstuin. Daar kon je met skelters rijden zoals echte auto’s dat ook zouden doen.
• Bandarlog programma: Mowgli was ontvoerd door de Bandarlog apen. We hadden zijn t-shirt gevonden wat nog naar zijn deodorant rook. We zijn het deo-geur spoor gevolgd en gelukkig konden wij Mowgli toen redden van deze ondeugende dieren. Mowgli vertelde ons dat die apen ook wel eens leuke apenstreken uitvoerde. We zijn daarom maar een middag bij de Bandarlog apen blijven spelen.
• Ook hebben we een krantenartikel gevonden waaruit bleek dat er een gevaarlijke zwarte panter was ontsnapt uit een dierentuin. De directeur zette alles op alles om deze zwarte panter weer te vinden. Wij wilde hem wel helpen en zijn op zoek gegaan naar de zwarte panter. Al snel bleek dat de zwarte panter Bagheera was, maar wij wisten ook wel dat Bagheera niet in de dierentuin hoort. Na enig denkwerk ontdekte we dat de directeur van de dierentuin een illegale zwarte panter handelaar te zijn. Gelukkig hebben wij Bagheera gevonden voordat deze gemene man hem had gevonden. Met Bagheera hebben we toen nog wat ruik, voel, proef en kijk spelletjes gedaan. Daarna is Bagheera snel het oerwoud in gedoken.
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• Met sinterklaas hebben we de pieten nog even een helpende hand geboden. Het bleek namelijk dat een heleboel pieten de griephadden gekregen. Gelukkig zijn we allemaal nu gediplomeerde pieten zodat we de sint kunnen helpen met het verdelen van de pakjes.

NadenkertjeVrijwilligers worden niet betaald omdat ze niets waard zijn ,maar omdat ze onbetaalbaar zijn !!
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Esta’s
Hoi Esta’s
Op 19 november zijn we met zijn allen de Biesbosch in getrokken. Dit was de gebruikel i jke ruigeBiesbosch tocht. Ons doel: was op al onze kleren blubber verzamelen! Dat is zeker gelukt tijdens het lopen door het wilde bos met alle omgewaaide bomen. Een poosje erna hebben we ook een herfstdoos gemaakt, daarin zaten allemaal herfst attributen zoals bladeren, kastanjes en paddestoelen.

Ook hebben we drie kinderen geïnstalleerd: Laura ,  B lanca  en  Melanie, welkom bij de Esta’s!
Daarnaast hebben we afgelopen tijd het hele Esta’s thema verhaal geluisterd. Op een bandje staat het hele verhaal over Deng, Hilde en Jeroen. We hebben ook telkens spelletjes gedaan over de kok, koningin en de zeerover.

Met Sinterklaas hebben we allemaal thema spelletjes over Sinterklaas gedaan, bijvoorbeeld  een vreetrace, stoomboot bouwen en het rippelstippelspel (waar Esro reuze goed in is!)
Kortom genoeg leuke dingen gedaan en in het nieuwe jaar gaan we nog leukere dingen doen. Tot in het land van Esta!De leiding.
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Welpen
Welkom bij de Waigoenga horde!
Afgelopenwekenhebben wij de Jungle weer verkend, bekeken en zelfs wataangepast. We hebben namelijk een welpen tuin gemaakt. Deze tuin is achter het clubhuis en vanuit het welpen lokaal kunnen wij hem goed in de gaten houden. Iedereen heeft wel iets van thuis meegenomen om in de tuin te zetten of te planten. Nu staan er viooltjes, een buxus, coniferen en heel veel bloembollen. We hebben ook een waigoengavijver gemaakt en hopen dat daar kikkers en salamanders in komen.

We hebben in oktober een programma samen met Rowans gedraaid. Zij wisten namelijk dat Shere Khan uit de Jungle was ontsnapt. De Rowans moesten hem gaan vangen, wat niet erg makkelijk is want het is natuurlijk een erg gevaarlijk dier. Daarom hebben de Rowans gevraagd of wij ze wilden helpen. Na een beetje zoeken hebben we hem gevonden in het park en hem te pakken genomen.
Staan jullie kaarsen mooi op de tafel?

Tot de volgende keer,Kaa en Steven.
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Vanuit de Stichting……….
Zoal in de vorige Beelaerdier al aangekondigd ben ik tijdens de laatste stichtingsvergadering gekozen tot voorzitter van de stichting. Hiermeevolg ik Dhr Heule op die zich vele jaren  voor de scouting heeft ingezet. Tijdens de reünieavond heeft hij hiervoor de bronzen waarderingspeld ontvangen. Ook vanaf deze plaats willen wij Dhr Heule hartelijk bedanken voor zijn inzet !
Wellicht dat sommige ouders en leden niet helemaal op de hoogte zijn van de functie van de stichting. Daarom hierbij een korte uitlegDe scouting heeft 2 besturen. Het groepsbestuur en  een stichtingsbestuur.
Het groepsbestuur word geleid door Fop Mooyaart. Zij hebben deverantwoording voor de opkomsten, de kampen en alle verder activiteiten rondom de scouts. Ook hebben zij de contacten met de ouders.Het stichtingsbestuur heeft de verantwoording voor het gebouw en de financiën. Hierbij denken we aan onderhoud,schoonmaak, contacten met gemeente en brandweer sponsoring enz. Ook zorgen wij voor de verhuur van ons clubhuis.
Twee keer per jaar komen groepsbestuur en Stichtingsbestuur samen.Tijdens deze vergadering worden mensen gekozen en worden alle lopende zaken besproken Een verslag van de laatste vergadering vind U in deze beelaerdier. Het dagelijks bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende mensen : 1. Helmi van Helden-Kraima, voorzitter2. Martin Kleinjan, secretaris3. Andre Timmerman, penningmeester4. Jaqueline Lucas, verhuur clubhuis5. Sander Bremmer, groepslid6. Rene van Hengel, groepslid

Pagina 10

U begrijpt dat het Stichtingsbestuur altijd op zoek is naar sponsors en vrijwilligers die willen helpen bij schoonmaak en onderhoud. Dus heeft U een idee,U kunt altijd bellen !!
Vriendelijke groetHelmi van Helden-Kraima

Voor het coördineren van het onderhoud van het clubhuis zoeken wij: 
Handige Handen m/v

Vind u het leuk om het gebouw, waar uw kind iedere zaterdag een heerlijke middag heeft, in goede staat te houden: Dan is dit uw kans!!!
Voor meer info of aanmelden:Helmi van Helden-Kraima (stichtingsvoorzitter)0180-611970privé@kraimatextiel.nl
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Stichtingsvergadering 28 september 2005
Verslag van de laatst gehouden stichtingsvergadering waarbij groepsbestuur en dagelijks bestuur stichting samen vergaderen.
Helmi van Helden-Kraima word na stemming gekozen tot voorzitter. Jacqueline Lucas word tot dagelijks bestuurlid gekozen. Zij zal de verhuur gaan regelen.
Momenteel mag er in opdracht van de brandweer niet in het scoutinggebouw worden geslapen. Fop Mooyaart en Helmi van Helden zullen hierover verder in gesprek gaan met de gemeente en IBZ (een orgaan wat de regels omtrent brandveiligheid vaststelt).
Er zijn vergaande plannen voor een skatepark naast het scouting terrein. Er word een brief naar de gemeente gestuurd met voorstellen om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. Ook zal er een gesprek met de beleidsmedewerker en de wethouder worden aangevraagd.
De verhuurtarieven worden vastgesteld en goedgekeurd. Het gebouw kan voor een dagdeel of avond worden gehuurd. Slapen is momenteel niet mogelijk. De prijs per dagdeel (ochtend,middag,avond) is 60 euro. Inlichtingen Jacqueline Lucas (rlucas@versatel.nl)
De begroting voor 2006 word besproken en goedgekeurd.
Vanuit de groepsraad word verslag gedaan van de lustrumactiviteiten,de zomerkampen en de invulling van de diverse leidingen.
Tijdens de rondvraag komt o.a. de zorg voor het vinden van vrijwilligers voor onderhoud en schoonmaak te sprake.
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Verkenners
De verkenners hebben dit keer zelf een aantalstukjes gemaakt, die wij ongecensureerd geplaatst hebben.
Van de valken:Wij hebben de afgelopen vier weken heel veel lol gehad. We hebben sinterklaas gevierd en een hike gehad. Ook hebben we een opkomst gehad waar we de hike hebben voorbereid. De hike lopenwas heel erg gezellig. We liepen vanaf een uur of 1 en zijn om ongeveer 17.10 uur weer op het clubhuis gekomen. De leiding had onze mobiels afgepakt zodat we elkaar niet meer konden bellen (de leiding is dus wel slim) vanaf de laatste post, aan 2de Barendrechtse weg, moesten we gokken hoe lang we erover deden naar het clubhuis. Wij gokte 30 minuten, nou we hebben ons rot gelopen. Maar hoe dan ook het was keigaaf. De opkomst erna hebben we sinterklaas gevierd, het was heel gezellig en er waren mooie surprises gemaakt.

De ValkenP.S. tijdens de hike zijn we kangoeroes tegengekomen, volgens Marthe waren het enorme konijnen.
Van de Kievieten:Op de 26ste hadden we een Hike. Het ging over het paard van Sinterklaas dat was weggelopen. Wij moesten hem zoeken. Eerst kregen we een kruispunten route. We kwamen achter de Shell uit. Daarna kregen we een strippenkaart en kwamen we uit bij de 
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Ziedewijksedijk. Vervolgens kregen we een kaartje en toen ging het fout … We gingen langs de Maas en kwamen bij het Walburg burg college uit. Toen gingen we naar links, maar we moesten rechtdoor. We kwamen  bij de Shell uit. Toen we daar al lang waren belde Steven en die zei: “Jullie zitten verkeerd”. De week erna kregen we te horen dat de Valken hadden gewonnen.
Sint en Piet kwamen bij ons langs en dat wat wel grappig. Een van de Pieten deed een quiz, maar 1 van de vragen wist niemand te beantwoorden. Voor de rest was het heel leuk. Er waren vieze surprises en wat minder vieze. 2 surprises leken nog ergens op (bijv. mobiele telefoon), de rest was een kartonnen doos of een buis met smurrie. We kregen een chocolade letter en een taaitaai pop. Een van de taaitaai poppen viel op de grond en Josh at hem gewoon op haha.
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Rowans
Verteld door Marco, Jan en Peter
De rowans hebben een techniek middag georganiseerd. Hierbij waren allemaal technische vragen, ingewikkelde vragen en iets leuks solderen. Gelukkig konden de rowans nog net een naambordje solderen en deze hangt nu boven het lokaal.

Ook is er een Game cube – X box – Controller – Lan – Party gehouden. Hierbij hebben we de spelletjes Halo, Resident evil en Mario cart dubble dash gespeeld. Duidelijk was dat Jan vreselijk heeft verloren met Halo.
Ook wilden de rowans gaan klimmen in de klimhal, maar door interne problemen (organisatie!!!) ging dat niet door. Toen zijn ze gaan bowlen waarb i j  Koen  en  Jan  hebben  gewonnen.
De rowans hebben ook afscheid genomen van Naill. Ze hebben voor hem gekookt en een etiquette middag georganiseerd (waren die etiquette nou voor Naill of voor derowans zelf?). Aan Naill hebben ze gepaste kadootjes gegeven: een fotolijstje, een luchtje en een kadobon
Als laatste weten de rowans te vertellen dat ze een Fobato hebben gehouden. De Fobato is een foto battle trofee. Het doel was om een zo leuk mogelijke foto te maken van een rood vierkant voorwerp. Wie er heeft gewonnen was voor ons (de redactie) niet meer duidelijk…
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Vrijetijdshoekje
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Mathomstam
Sammenvatting van een druk kwartaal.
Hallo allemaal,
Ook dit kwartaal heeft de mathom stam weer bepaaldniet stil gezeten, de door ons ondernomen activiteiten liepen uiteen van Geocachen en paintball tot het padvindersspel en een stevig partijtje golf. “Geocachen” is eigenlijk niet veel anders dan schatzoeken voor gevorderden, gewapend met een paar coördinaten en een GPS vertrokken we op onze zoektocht naar “De schat”. We hebben die avond bijzonder veel van de Zuid-Hollandse stranden gezien maar helaas zal een andere schatgraver ons voor geweest zijn en heeft hij/zij niet voor ons overgelaten om te vinden en moesten we ons tevreden stellen met een frisse neus een minipicknick op het strand en een spoedcursus sterrenkijken gegeven door broeder Remco.Omdat wij als mathom stam vinden dat we ons in alle standen en rangen van onze samenleving moeten mengen hadden we besloten om eens te gaan golfen, omdat er echter maar weinig broeders een geruite broek en een hete aardappel in hun keel hebben we gekozen voor een aanpak die wat meer op ons niveau lag namelijkB(r)OERENGOLF. Deze variant wordt gespeeld op een weiland(inclusief de normale bewoners en hun uitwerpselen) het doel van het spel is echter niet anders dan bij een normaal spelletje golf alleen zijn de middelen dan wel weer wat 
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anders iedere speler krijgt een klomp op een bezemsteel en moet daar mee een minivoetbal in een gat in de groend zien te krijgen.Omdat golf door de meeste broeders golf toch wel een klein beetje gezien werd als een te kleine uitdaging zijn we na het golfen laagvliegend op de step de omgeving gaan verkennen, tijdens dit alles werden we steeds 

gevolgd door iemand die dacht dat hij een roze konijn was.Omdat we ook in de weken na het boeren golf en het steppen steeds maar weer dit levensgevaarlijke roze konijn tegen beleven komen hebben we besloten onder leiding van broeder kolonel Koen ons zelf te wapenen en een poging te doen het dier onschadelijk te maken. Waarschijnlijk is het dier zo geschrokken van onze vervaarlijke uitstraling dat we hem de hele avond niet meer gezien hebben. Om na deze avond in camokleding en loopgraven ons emotioneel evenwicht in balans te brengen staat binnenkort een bezoek aan de winter efteling gepland.
Groeten en tot volgend jaar De Mathomstam
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Achter de schermen
Nu al bijna twee jaar lang is een van de dingen die onze groep doet om aan extra inkomen te komen het ophalen of beter gezegd de mogelijkheid tot inleveren bieden van lege batterijen.Het is misschien niet iets waar je veel van zou verwachten maar naast het feit dat het inleveren van een lege batterij  bijzonder goed is voor het milieu als je het vergelijkt met bijvoorbeeld in de vuilnisbak gooien(verbranden), blijkt het ook nog eens een leuk zakcentje op te leveren. Per kilo ingeleverde batterijen krijgen we namelijk 1 punt en die mogen we dan weer besteden bij de scoutshop of we mogen er dingen voor kiezen uit een speciaal waardepunten boekje. Tot nu toe heeft onze groep bijna !500 kilo batterijen opgehaald Dit vertegenwoordigd een waarde  van  € 300,-  aan waardebonnen voor de scoutshop. Hiervan kunnen b.v. weer touwen, bijlen of insignes gekocht worden. Dus informeer ook eens bij familie of vriendjes of zij nog lege batterijen hebben liggen want zelfs de kleinste batterij weegt mee. Nog even een paarpuntjes voor de goede orde

Welke batterijen wel en niet?

Wel:

• Batterijen voor huishoudelijk gebruik (staafbatterijen,knoopcellen, batterijenpacks) die lichter zijn dan 1 kilo
Niet:

• Verroeste, kapotte en lekke batterijen
• Auto-accu’s en gelijksoortige typen
• Volle batterijen
• Batterijen zwaarder dan 1 kilo
• Batterijen die niet door het gat in de inzamelton passen
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Grijze Wolven
Verrassingsweekendje
Op 11 november werden de deelnemers van het verrassingsweekendje verwacht op station Lombardijen. Bestemming onbekend. Om 7:20 waren vijf van de 10 deelnemers er. De anderen bleken opdracht te hadden gekregen twee uur later te verzamelden…?! Op Rotterdam Centraal werd duidelijk dat de reis per Thalys naar Parijs ging. 

Het hele weekend stond in het thema van de ‘Da Vinci Code’. In de trein w e r d  h e t  v e r h a a l  ingeleid. De conservator van het Louvre was dienacht vermoord en de p o l i t i e  h a d  o n s  gevraagd naar  het  Louvre te komen. De 
conservator  was door  het  b e v e i l i g i n g s h e k  h e e n  neergeschoten. In zijn laatste 20 levensminuten had hij met een UV-stift vragen geschreven op de Mona Lisa…
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Drie uur later waren wij in Parijs. Na het inchecken in het hotel gingen we i n  h e t  p a r k  v o o r  h e t  L o u v r epicknicken. Toen ook de tweede groep bij het Louvre was, gingen we naar binnen.  Aan de hand van de vragen van de conservator gingen we op zoek naar de antwoorden bij de Niké, de Venus van Milo, de Mona Lisa, het vlot van de Medusa, de hermafrodiet, de paarden van Marly en de Pyramide Inversée.
De oude meridiaan van Parijs wordt aangegeven door 135 bronzen schijfjes die in een volkomen rechte lijn zijn ingebed in trottoirs, binnenplaatsen en straten, dwars door Parijs. Deze meridiaan loopt door het Louvre en in het Louvre liggen ook een paar schijfjes. Op één van deze s c h i j f j e s  v o n d e n  w e  e e n  s e t j e  puzzelstukjes...
Om zes uur ging het Louvre dicht. Wij zijn toen naar het Quartier Latin gewandeld. Daar werden we in een Egyptisch restaurant naar binnen gelokt. Na het eten gingen we naar Trocodero voor een mooi uitzicht op de Eifeltoren. We eindigden deze verrassende dag in een Engelse Pub, naast het hotel. 
De volgende morgen gingen we fietsen huren. Per fiets vervolgden we de speurtocht door Parijs. Uit de antwoorden van het Louvre bleek dat we naar de Saint Sulpice kerk moesten. In de kerk ligt een smalle koperen strook ‘La rose ligne’ dwars over de vloer tot aan een kolossaleEgyptische obelisk. Aan de voet van de obelisk vonden we weer puzzelstukjes.
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Vervolgens kregen we een bericht dat een verdachte albino man in monnikspij was gesignaleerd in le Jardin du Luxembourg. Snel dus per fiets ernaartoe. 
Ook in Le Jardin (waar je volgens MK én de politie niet mag fietsen) gingen we weer op zoek naar de schijfjes van de Meridiaan… Plotseling vonden we een zakje met moordwapen, puzzelstukjes en een verwijzing naar de Priorij van Sion… Onder andere Leonardo da Vinci en Vict orHugo waren grootmeester van de Priorij. De priorij bewaart ‘de heilige graal’ op een plaats die staat aangegeven op ‘de sluitsteen’. Wellicht heeft de vermoorde conservator van het Louvre ons met de aanwijzingen in het Louvre en de puzzelstukjes op het spoor gezet naar de sluitsteen …
Om bij te komen van de schrik gingen we eerst koffie drinken. Vervolgens bleek uit de aanwijzingen dat we naar de begraafplaats van Victor Hugo moesten, in het mysterieuze Pantheon… Dus per fiets de berg op naar het Panthéon.

In het Panthéon liggen de graven en gedenktekens van belangrijke Franse burgers. En de Slinger van Foucault 
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hangt in het Panthéon. Wij gingen op zoek naar, en vonden bij de crypte van V ictor Hugo,  weer n ieuwe puzzelstukjes!  V ictor Hugo is beroemd van  z i j n  b o e k  ‘ D e  klokkenluider van de Notre-Dame’.Het was wel duidelijk dat we dus naar de Notre Dame moesten. Maar eerst gingen we Pizza eten, want het was lunchtijd!
Voor de Notre Dame was het aardig druk, maar we konden toch al snel naar binnen. Op het plein v o o r  d e  N o t r e -Dame l i gt  het  nu lpunt  waarvandaan alle afstanden in Frankrijk worden gemeten, het Point Zéro. Daar vonden we de laatste set puzzelstukjes…
De speurtocht zat er voor vandaag op. Saskia wilde nog heel graag naar de Disney-winkel op de Champs-Elysee. Per fiets waren we er snel. Terwijl Saskia in de bomvolle winkel aan het shoppen was, fietsten wij met gevaar voor eigen leven een rondje om de Arc de Triomph! Inmiddels was het hoogste tijd om terug naar de fietsverhuurder te gaan. Via een mooie Wim-routekwamen we om 17:30 aan. Toen snel de Engelse Pub in voor een biertje en om te puzzelen!Alle verzamelde puzzelstukjes konden nu in elkaar gezet worden… Het bleek de Mona Lisa te zijn. Door de Sfumato schildertechniek een moeilijke puzzel! Maar het lukte. Op de achterkant stond een coördinaat van een geocache. Het was tijd geworden voor een heerlijk diner. Op tien minuten wandelen lag het restaurant ‘L’Industrie’. Daar hebben met een heerlijk diner de dag afgesloten.
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Zondagochtend vertrokken we naar de virtuele geocache. In de metro was het erg lastig navigeren, omdat er geen satellietbereik is. Maar door goed kaartleeswerk kwamen we precies goed uit het metrostelsel.
De geocache bleek de fakkel van het Vrijheidsbeeld te zijn, aan de oevervan de Seine. Die fakkel staat precies boven de plek waar Prinses Diana is verongelukt. Aan de overkant van de Seine doken wij de riolen van Parijs in. Dit was het laatste spoor naar de ‘sluitsteen’. 

Via de riolen konden de leden van de Priorij namelijk overal in Parijs opduiken… o.a. in het Panthéon… We kregen een geurige rondleiding. De gids was ‘oké’. Vlak bij de uitgang vonden we een doosje met daarin ‘de sluitsteen’…!!!
We hadden nog ruim een uur over, dus gingen we nog even bij de Eifeltoren kijken. Altijd leuk om te zien. Naast de Eifeltoren aten we een lekkere crèpe. Toen was het weer tijd om naar Gare du Nord en naar huis te gaan. 
Wat staat er allemaal verder nog te gebeuren? We gaan met Oud & Nieuw naar een huisje dichtbij Monschau. Daar gaan we flink knallen met vuurwerk en champagne! Wat ons verder te wachten staat in het nieuwe jaar? Tja, dat weten we nog niet.
Mvg,Martin


