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Lang, heel lang geleden (we spreken nu over de 
tijd dat 90% van de huidige leiding nog jeugdlid 
was), kende onze fijne Scouting nog een clubblad: 
de Schakel. Dit was het blaadje van onszelf waar 
we alles in kwijt konden over Scouting, maar 
waarmee iedereen ook op de hoogte bleef van 
wat voor leuke dingen alle andere speltakken 
aan het doen waren. Helaas is er in de loop van 
de tijd een einde gekomen aan het produceren 
van dit periodieke verzamelwerk en kennen we 
heden ten dage enkel nog de jaarlijkse speciale 
uitgave van dit clubblad: de Kampkrant.

Maar niet getreurd! 

Anno 2015 is er eindelijk verandering gekomen 
in dit gemis! Een nieuwe groep enthousiaste 
individuen zal zich er met veel plezier mee 
bezig gaan houden om ons ooit zo geliefde 
clubblaadje een nieuwe leven in te blazen. Het 
eerste resultaat  van dit wilde plan heeft u nu in 
uw handen. Hopelijk bent u er nu, na het lezen 
van luttele regeltjes tekst, al net zo enthousiast 
over geworden als wij dat zijn!

Met vier uitgaven per jaar in de planning (drie 
normale edities en de kampkrant) is iedereen 
straks weer op de hoogte van alles wat er op 
heel Scouting speelt, zowel binnen de eigen 
speltak als daarbuiten. Niet alleen kunnen 
de kinderen weer al hun leuke verhalen over 
draaiavonden, weekenden en andere activiteiten 
kwijt, maar ook worden er vanaf heden leuke 
acties georganiseerd om de betrokkenheid bij 
het blaadje (en natuurlijk ons gehele clubbie) 
nog groter te maken. Alles staat nog in de 
kinderschoenen en input is altijd welkom, dus 
meld je vooral bij ons als je een goed idee als 
aanvulling op de inhoud hebt!

Wij hopen dat u veel plezier zult beleven bij het 
lezen van de hernieuwde trots die Scouting Oost 
1 rijk is!

De redactie 10 Een kijkje in de Welpenkeuken
Wie zijn ze, wat doen ze?

8 Het jaar is weer begonnen!
Ook bij de Kabouters

7 Vergeet ons niet!
Namens de Bevers

5 De redactie stelt zich voor
Zij maken dit blad voor u

6 Belangrijke zaken
Aankondiging Zomerkamp en puzzel

4 Agenda
Aankomende activiteiten
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Na een pauze van enkele jaren zijn er gelukkig 
mensen opgestaan die ons clubblad nieuw leven 
in blazen. Ik hoop dat het clubblad vanaf nu weer 
een vaste waarde wordt van onze club. Hulde 
aan de redactie!
Huub Somers (groepsbegeleider), Dave Goemans 
(secretaris), Ruud van Eijk (penningmeester) en 
ik (voorzitter) vormen het groepsbestuur. Met 
veel plezier berichten wij u het reilen en zeilen 
van Scouting Oost 1. Met 114 jeugdleden en 27 
stafleden is Scouting Oost 1 de grootste scouting 
van Amsterdam. Trots kijken wij naar al deze 
kinderen die wekelijks leuke activiteiten doen, 
weekenden weggaan, dansen op de disco en 
als summum natuurlijk op zomerkamp gaan.  
Nog trotser kijken wij naar al onze vrijwilligers, 
die zich hard inzetten om dit alles mogelijk te 
maken. Wij gaan er voor dat Scouting Oost 1 nog 
lang de grootste scouting van de stad blijft.
Zo aan het einde van het jaar kunnen we de 
balans opmaken. Terugkijken is altijd lastig, 
maar als we eens hardop denken kunnen we van 
het afgelopen jaar zeggen dat we in ledenaantal 
zijn gestegen, dat we weer een fantastisch 
zomerkamp beleefd hebben, dat er weer ruim 
1000 porties poffertjes op koningsdag verkocht 
zijn, dat onze leden ruim 1200 loten van de 
clubactie verkocht hebben en dat er op de 
open dag 200 kinderen op bezoek waren. Ook 
zijn we al op de locatie van zomerkamp 2016 
geweest. Buiten wat puntjes die erbij horen, zult 
u begrijpen dat wij dik tevreden zijn.
Middels dit stukje wil ik graag alle stafleden 
bedanken voor hun inzet! Ook bedank ik graag 
alle vrijwilligers, ouders en sponsoren. Na 
de kerstvakantie is de batterij hopelijk weer 
helemaal volgeladen en breekt voor we het 
weten de zomervakantie alweer aan. Ik kijk nu 
al uit naar de volgende editie van ons clubblad. 

Ik wens iedereen fijne feestdagen en een 
fantastisch 2016 toe!

Rik de Baat
Voorzitter Scouting Oost 1

14Verslag van de Gidsen
Creativiteit, gezelligheid, zoetigheid

16Begin van het verkennerjaar
Haaj haaj, de Verkenners zijn hierrr!

18De Explorers
Van alle markten thuis

20Interview met twee leden en leiding
Een minuutje met...

22Poëzie
Begin van einde, of einde van begin

23Bedenk de nieuwe naam van dit blad!
Prijsvraag
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19
januari Nieuwjaarsdiner

Kabouters en Welpen
Datum onder voorbehoud!

9
januari Welpenweekend

Datum onder voorbehoud!

27
januari Nico jarig (41)

Exploleiding

27
februari Stafdiner

Bonnetje RIk25
februari Susan jarig (24)

Gidsen- en beverleiding

18
februari Menno jarig (18)

Welpen- en beverleiding

19
januari Marijn jarig (26)

Verkennerleiding

10
januari Nieuwjaarsreceptie

Inclusief uitreiking Schouderklop

4
januari Verjaardag Coen (27)

Verkennerleiding3
januari Einde kerstvakantie

De speltakken gaan weer draaien!

19
december Begin kerstvakantie

Er wordt twee weken niet gedraaid!

17
december Kerstdiner

Explo’s

19
december Kerstontbijt

Bevers

16
december Kerstdiner

Gidsen

Hieronder vind je alle aankomende activiteiten die van belang zijn voor de leden en de staf. Nou kan 
het natuurlijk zijn dat dit overzicht nog ietsje verandert tussen het moment dat deze editie uitkomt 
en het moment dat de volgende uitkomt. Wil je zeker zijn van het meest actuele overzicht? Kijk dan 
op www.scoutingoost1.nl/agenda, dan weet je zeker dat je niets mist!
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De redactie stelt zich voor

Joey Asser
Joey is 21 jaar en studeert Civiele Techniek aan de TU Delft. Hij is 
inmiddels 4,5 jaar leiding en draait momenteel bij de Welpen. Buiten 
het studeren, scouting en de treinreis op en neer naar Amsterdam op 
dinsdagavond, schaatst hij heel veel. Zelf is hij actief als shorttracker op 
nationaal niveau, maar ook op de langebaan probeert hij als trainer om 
andere mensen beter te maken en naar de top te loodsen.

Esther Dekker
Esther is 20 jaar en studeert Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan 

de Hogeschool van Amsterdam. Ze is nu twee jaar leiding en draait 
momenteel bij de Verkenners. Naast scouting is ze vooral druk bezig 

met de genoemde  studie, haar stage, met haar vrienden afspreken en 
vooral ook veel series kijken.

Bart Hoeksel
Bart is 22 jaar en werkt bij Royale International in Amsterdam. Hij is 
nu twee jaar leiding en draait samen met Joey bij de Welpen. Hij zit 
zelf vanaf zijn vijfde jaar op scouting en is dus begonnen bij de Bevers. 
Naast scouting besteedt hij het grootste deel van zijn tijd op de bank. 
Gewoon tv kijken, een spelletje spelen of een goeie film kan hij altijd 
waarderen!

Nienke de Man
Nienke is 23 jaar en werkt bij de Backoffice van de KPN in Amsterdam. 
Ze draait nu voor het vijfde jaar als leiding en momenteel bij de Gidsen. 

In het dagelijks leven werkt ze voornamelijk, daarnaast vindt ze het leuk 
om met vrienden een drankje te drinken en lekker te kletsen. Bijna elke 
zondag is ze bij haar moeder te vinden, dan wordt er met het hele gezin 

(van acht in totaal!) samen gegeten.

Voor u ligt de eerste editie van het nieuwe clubblad. Na heel veel jaar geen clubblad te hebben 
gehad leek het ons leuk om de draad weer op te pakken. De vraag die nu misschien bij u opkomst 
is: wie zijn jullie eigenlijk? Wij zijn dus de nieuwe redactie. Wij zijn:

Clubblad SO1 - dec 2015
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Ver weg maar ook zo dichtbij! Nu de reisgids voor de zomer van 2016 op de keukentafel ligt, is het 
wellicht handig om te weten dat Scouting Oost 1 van 16 juli t/m 23 juli 2016 op Zomerkamp gaat! 
We gaan er stiekem vanuit dat alle leden mee gaan! Raad jij waar de karavaan dit jaar naartoe 
gaat? Hieronder vast een kleine hint. Alle oplossingen kunnen per mail worden ingestuurd naar 
zomerkamp@scoutingoost1.nl.

Kun jij de enige weg van de start naar de finish in het doolhof hieronder vinden? Heel veel succes!
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Zomerkamp 2016: Prijsvraag

Puzzel: doolhof

Ingang Uitgang
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Vergeet ons niet!
Omdat ze niet mee op kamp gaan, willen ze 
nog wel eens vergeten worden. Eigenlijk weet 
niemand goed wat ze WEL doen (behalve 
misschien wat ex-beverleiding). Gelukkig is 
daar een makkelijk antwoord op: lol maken! Op 
zaterdag ochtend komt er een dozijn kinderen 
bijeen om als Cowboys en Indianen te vechten, 
als Piraat de zee te veroveren of met met een 
paspoort op reis naar verre landen te gaan. Op 
de foto’s is te zien hoe de Bevers wolkenkrabbers 
hebben gemaakt toen we in Amerika waren. 
Natuurlijk stellen we ons reisje naar Italië een 
weekje uit omdat er iemand uit Spanje langs 
komt, want ook dat hoort er natuurlijk bij.

Groetjes!
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begonnen! Hier volgen twee verslagjes van wat 
ze aan het begin van dit jaar hebben gedaan.

Kabouterweekend
Op 16 en 17 oktober zijn de Kabouters op 
weekend geweest. Eenmaal in het gebouwtje 
kwam er plotseling rook onder een deur vandaan! 
Toen we heel voorzichtig de deur hadden 
opengemaakt, bleek er een soort laboratorium 
achter te zitten.
Er stond een tafel met enkele maatbekers erop 
en meerdere ingrediënten met ingewikkelde 
namen die niemand van ons konden uitspreken. 
Er lag een briefje met een experiment erop om te 
testen welke ingrediënten samen voor de beste 
bellenblaas zorgden. Dit hebben wij natuurlijk 
gelijk gedaan! ‘s Avonds op onze luchtbedden 
(bijna de helft van de meiden in een onesie) 
hebben wij de film Flubber gekeken.
De volgende dag zijn we naar Nemo geweest, 
waar we ons vermaakt hebben met verschillende 
proefjes. Toen we klaar waren met levensgrote 
bellen maken, testen hoe vingerafdrukken 
eruit zien, regenwater zuiveren en nog heel erg 
veel meer zijn we weer terug gegaan naar het 
scoutinggebouw. Daar hebben we nog, met 
behulp van kleurstof, en een hele hele hele 
hoop glitters een lavalamp gemaakt! Toen zat 
het er alweer op, moe en onder de glitters werd 
iedereen weer opgehaald. Moeten we snel weer 
een keertje doen!

Het jaar is weer begonnen!
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Sinterklaas
Inmiddels is het traditie dat er, als die lieve 
Sinterklaas weer in het land is met alle Pieten, 
ook even gestopt wordt bij de Kabouters. Ook dit 
jaar stuurde Sinterklaas er twee bij ons langs. 
Wij waren net bezig in een wedstrijdje trefbal 
toen er hard op de deur gebonsd werd! 
Iedereen viel stil... En bleef stil toen de Pieten 
binnen kwamen. De Kabouters vonden het eerst 
erg spannend, maar gelukkig heeft de leiding 
wat trucjes om het ijs te breken. 
Vervolgens zijn wij wat spelletjes gaan 
doen samen met de Pieten, het begon met 
pepernotentikkertje waarbij als je getikt was Piet 
een pepernoot in jouw mond moest leggen zodat 
jij weer vrij was. Daarna hebben wij nog de staf 
van Sinterklaas, cadeautjes en pepernoten naar 
de overkant gesmokkeld zonder dat de bewaking 
dat mocht merken. Heel erg spannend! Wij sloten 
de avond af met een vorm van cluedo waarbij wij 
door middel van vragen beantwoorden erachter 
konden komen wat er gestolen was, wie dat 
had gedaan en waarvandaan het gestolen 
was. Misselijk van de pepernoten zwaaiden wij 
uiteindelijk de Pieten weer uit. Tot volgend jaar!

Clubblad SO1 - dec 2015
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jaar, dat zijn de Welpen. Een grote groep, maar 
daardoor juist leuk voor grote actieve spellen. 
In samenwerking ontdekken zij wat de natuur 
en scouting allemaal te bieden hebben. Elk 
kind is natuurlijk uniek en heeft dus individuele 
talenten, door deze te combineren zorgen wij 
ervoor dat we onze spellen, tochten en andere 
activiteiten uitvoeren door ieders talent samen 
te voegen. Wij doen, zo lang het weer een 
beetje meewerkt, graag ons programma buiten 
en vinden het totaal niet erg om lekker vies te 
worden. In dit stukje krijgt u een kijkje in de 
keuken van de Welpen, aan de hand van een 
beknopt overzicht van wat we sinds het begin 
van het seizoen hebben gedaan.

Begin van het seizoen
Aan het begin van het jaar is de samenstelling van 
de groep een beetje door elkaar gehusseld.  Er zijn 
nieuwe leden bij gekomen, maar ook kinderen 
van de Bevers naar de Welpen overgevlogen, 
alsook van de Welpen naar de Verkenners. 
Overvliegen is elk jaar weer een fenomeen op 
zich, waarbij nieuwe Welpen moeten proberen 
in de kring (die door de  blijvende kinderen 
wordt gevormd) te komen en nieuwe Verkenners 
moeten proberen uit diezelfde kring te komen. 
Eén grote chaos, maar wel een leuke chaos!
Ook het leidingteam is van samenstelling 
veranderd. Dit jaar zullen we draaien met 
Bart, Jade, Menno, Mickey en Joey. Nu is het 
natuurlijk wel zo dat je als leiding een beetje 
ontgroend moet worden als je nieuw bent. Het 
kan bijvoorbeeld zomaar gebeuren dat er vanuit 
het niets ineens een hele hoop Welpen bovenop 
je ligt…

Apenkooi
De leiding is vaak bezig om het scoutingterrein om 
te bouwen tot een klimfestijn voor de kinderen. 
Zo hebben wij aan het begin van het jaar een 
apenkooi gebouwd voor de Welpen (en, zo bleek 
achteraf, ook voor alle andere speltakken en 
de open dag). Ook hebben we een paar weken 
geleden een geheel Sinterklaas-klimparcours, 
inclusief daken, in elkaar gedraaid: daarop 
konden we pietengymmen met de kinderen. Dit 
soort activiteiten levert altijd mooie foto’s op!

Een kijkje in de Welpenkeuken
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Achterliggend doel
De leiding vindt het belangrijk om de kinderen 
uit te dagen en ervoor te zorgen dat hun sociale 
kring en hun comfortzone vergroot wordt. Dat 
doen we met activiteiten die je alleen op scouting 
tegenkomt (zoals de dingen die hierboven 
zijn genoemd), maar ook met traditionele 
spellen, waarbij de kinderen ook altijd met vol 
enthousiasme meedoen. Het mooie aan een 
groep kinderen van verschillende leeftijden is 
dat de oudere kinderen, wanneer een wat jonger 
kind het even niet snapt, gelijk het probleem 
aangrijpen en zelf een extra uitleg geven aan 
het jongere kind. Daarnaast is de leiding ook 
altijd paraat om dat extra zetje te geven richting 
zelfstandigheid.

Hoe zit een draaiavond in elkaar?
Elke draaiavond beginnen we gelijk actief en 
in principe trekken wij dit vaak door tot het 
einde van de avond. Wij proberen de kinderen 

lekker uit te putten op een speelse en vaak ook 
educatieve manier. De spellen die wij spelen, 
variërend van levend stratego tot een apenkooi-
estafette, zorgen voor deze uitputting. Gelukkig 
zorgt de leiding voor de benodigde veiligheid, 
zodat dit allemaal zo vlekkeloos mogelijk 
verloopt (naast de kleren dan). Wij sluiten de 
avond altijd gezamenlijk in de kring af om nog 
een afsluitende yell over het terrein te brullen als 
echte jonge leeuwen. Die yell luidt altijd als volgt:

“Yell Yell Yell, vandaag deden wij het … spel. 
Appel, peer banaan, de welpen staan vooraan!”
 
Uitgeput maar vol met gedachten over de heerlijke 
avond die ze hebben gehad, verlaten de welpjes 
met de ouders het terrein. Een prachtig aanzicht 
voor de vrijwillige leiding, die de kinderen, 
vervuld van geluk, nog half schreeuwend, hun 
ouders zien benaderen om alles te vertellen wat 
ze die avond hebben meegemaakt.

Clubblad SO1 - dec 2015
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Op
kamp zal ik

weer eens van mij
laten horen!

#grappenengrollen
@SO1kamp2016

Groet, de Geheime
Ridder

Ik
wil graag

mijn excuses 
aanbieden aan 
eenieder die het 

aangaat...
Zo niet, kijk 
maar effe!

Haaaaj!
Wat fijn dat
de deur naar

een mooie kerst
geopend is!

xx Jorn

Wij wensen
iedereen veel geluk

en liefde in ‘t nieuwe
jaar! Dat we maar 

weer een mooi scouting-
jaar mogen beleven!

Huub, Dave
en Rik
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We wish 
you a (Jurn’s) 
special night!

xxx
de Verkenners

Lieve
allemaal,

Laten we in 2016 
weer iets meer “SO1 
together” zijn, want 

we zijn toch zo’n 
leuke club!!
xx Sanne en

Marijn

Ik wens met
mijn hele hart dat

er naast het 
zomerkamp nog een 

extra groepsspel 
plaatsvindt met alle 

speltakken!
Kusjes, je baby,

Menno

Clubblad SO1 - dec 2015
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Gidsenweekend 
Zaterdag 3 oktober verzamelden we om 10:30 
op de Kruislaan om meteen te beginnen met 
appelflappen bakken! Nadat de appelflapjes 
heerlijk gebakken waren, gingen we naar 
onze buren VROG om te springen en salto’s te 
maken! Daarna de fiets op om een tocht van 
twee uur te rijden! En waar kwamen uit? De 
waterscouting van Naarden! We gingen eten 
inkopen en zelf koken boven het kampvuur! 
Daarna een spannende lichtjestocht door een 
strook met een paar bomen en een waarzegster.  
We hebben ook nog even geleerd te smokkelen 
maar daar vertellen we maar niet al te veel over... 
Wat we wel kunnen zeggen is dat we, nadat we 
‘s ochtends pannenkoeken hadden gebakken, 
een groot gezamenlijk teambuildingspel hebben 
gespeeld! De rest van het jaar kunnen we dus 
op elkaar bouwen en vertrouwen. Kortom: een 
weekend om nooit te vergeten! 
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de start van het seizoen! Hieronder volgt wat zal 
allemaal al hebben gedaan.

Start van het seizoen
Na het kamp van 2015 zijn wij begonnen aan het 
nieuwe scoutingjaar met onze nieuwste gidsen: 
Phie, Ida, Tilly, Ben (Luna) en Floor. De eerste 
avond hebben we met zelf bedachte vragen 
gespeeddatet, zo zijn we meteen van alles over 
elkaar te weten gekomen. De week erop hebben 
we een parcours afgelegd waarbij we elkaar goed 
moesten vertrouwen: over het pionierbouwsel 
dat voor de Welpen was gemaakt, moesten wij 
elkaar geblinddoekt leiden. Zorg ervoor dat je 
niet valt! Omdat de nieuwe (en sommige oude) 
gidsen nog niet konden pionieren, hebben we 
twee avonden geoefend met driepoten maken. 

Allerzielen op de Nieuwe Ooster  
Op 28 oktober gingen we naar de Nieuwe 
Oosterbegraafplaats. Daar was een avond ter ere 
van Allerzielen. We bekeken prachtige lichtjes 
en eerden onze verloren geliefden. Er waren 
mensen die gedichten voorlazen, drijvende 
kaarsjes, heel veel olielampen, een brievenbus 
naar de hemel, vliegende paraplu’s en warme 
chocolademelk. 

Creativiteit, zoetigheid en gezelligheid
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Kettingreactie
Wat ze bij Nemo kunnen, kunnen wij beter! 
Althans, dat dachten we. Al samenwerkend 
gingen de gidsen een kettingreactie creëren. Het 
oefenen ging super goed maar bij de “officiële 
uitvoering” was het een iets minder groot succes. 

Keukenprinsessen 
Iets waar de gidsen wel heel goed in zijn, 
is koken en bakken. Op de avond van Sint 
Maarten – die natuurlijk in het teken staat van 
zoetigheid – gingen we twee smakelijke recepten 
uitproberen. Voor over de heerlijke brownies van 
Hanneke hebben de gidsen een ‘rocky road’ 
gemaakt: een gesmolten chocoladepasta met 
stukjes marshmallow, Maltesers en Twix. Een 
ander groepje heeft het in de tussentijd voor 
elkaar gekregen om de goddelijkste – en meest 
vullende – karamelbrokken ooit te maken. 
Toevallig kwam die avond Annelieke ook nog eens 
met een zelfgebakken appelcake aanzetten. We 
wisten niet dat een gids zoveel suiker op één 
avond kon eten… 

Het Rad van Scouting 
Op een donkere avond hebben we het Rad van 
Fortuijn, maar dan van Scouting gespeeld. Het 
was een soort Zweeds renspel waarbij ieder getal 
op het rad een opdracht of quizvraag inhield. 
Alles natuurlijk in het thema van scouting: de 
leden, de leiding en het bestuur. 

Gidsentijdschrift 
Net zoals vorig jaar hebben de gidsen weer een 
super leuk tijdschrift in elkaar gezet. Hierin staan 
onder andere een quiz, de nieuwste tips voor 
nagellak, een girlfriend-test, yoga-oefeningen 
en een smoelenboek. Mocht u dit clubblad uit 
hebben gelezen en nog meer willen weten over 
de gidsen, vraag dan naar het tijdschrift bij de 
gidsenleiding! 

Gidsenprogramma’s 
Buiten de leiding hebben ook de gidsen 
programma’s bedacht. Zelfbedachte spellen; A-B 
merken testen en een variatie op de  nachtwacht  
passeerden de revue. We wachten met smart 
op de programma’s van de gidsen die nog niet 
geweest zijn. 

Clubblad SO1 - dec 2015
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de laatste tijd allemaal hebben gedaan… Hierbij 
een paar verslagjes.

Verkennerweekend
Op 21 en 22 november zijn wij een weekend 
weg gegaan met de Verkenners. We hebben een 
heeeele laaange tocht gelopen: wel 15 kilometer 
lang door Amsterdam, met verschillende posten 
waar de verschillende teams elkaar en de leiding 
weer tegenkwamen. Dit was een hele speciale 
tocht, omdat alles via social media verliep. We 
mochten dus voor deze keer onze mobieltjes 
meenemen, als we op bepaalde punten een 
selfi e maakten kregen we een nieuwe aanwijzing 
om naar het volgende punt te gaan.

Na de tocht kwamen we aan op Prinseneiland, 
waar de leiding eigenlijk nog een mooie plek 
wilde vinden om de tenten op te zetten, maar 
Johnny en Esther hadden een beter idee: Kunnen 
we niet een leegstaand pand kraken? We zagen 
een leegstaand huis dat werd gerenoveerd en 
na een ferme trap van Faysel ging de deur open 
en hebben wij dit pand voor een nacht bezet! 
Hier overnachten was wel erg spannend (vooral 
door de enge handafdruk), maar we hoefden 
gelukkig niet meer in tentjes te slapen in die 
kou! Die avond hebben we door alle regen geen 
buitenspel meer gedaan, maar hebben we Jurn’s 
Special Night uit de kast getoverd; altijd leuk! ’s 
Nachts was het héééééééél koud, maar hebben 
we door de meegenomen verhuisdekens toch 
nog lekker geslapen.

De volgende dag hebben we na het ontbijt een 
soort Levend Cluedospel door de buurt gedaan, 
dat was superleuk. Daarna hebben we de bus 
ingeladen en zijn we in groepjes met het openbaar 
vervoer en onze voeten terug naar Oost gegaan, 
waar we een lekker warm patatje hebben 
gegeten. Wat hebben wij lekker geslapen, en 
waarschijnlijk heeft ook eerst heerlijk gedoucht 
bij thuiskomst, want daar waren we wel aan toe 
na een weekend zonder water, in het stof en in 
de kou. Maar wat was het een topweekend!!

Haaaaaj haaaaaaj, de Verkenners zijn hierrr!

Bedankt!
Wij willen namens de Verkenners en de 
leiding  Peters & Van der Vloodt Makelaardij 
heel hartelijk bedanken; dankzij hen hebben 
we helemaal gratis in het geweldige pand 
op Prinseneiland kunnen overnachten. Een 
eervolle en dankbare vermelding in deze 
clubkrant vinden wij wel het minste wat we 
kunnen doen:
Peters & Van der Vloodt; dank jullie wel voor 
deze unieke ervaring voor de kinderen en de 
leiding!!
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Sinterklaas
Dinsdag 1 december kwamen alle Verkenners 
met cadeautjes en al op de Kruislaan, klaar 
om het spannende ruilspel te doen. Gijs had 
een mooi spel voorbereid, met verschillende 
rondes, waarbij het steeds spannender werd 
wie met welk cadeautje zou eindigen! Er waren 
veel verschillende cadeautjes: sommige waren 
heel duidelijk wat er in zat, maar sommige ook 
helemaal niet: een grote verrassing! Zo was er 
ook een heeeeele grote doos als cadeau, die 
natuurlijk meteen werd gepakt door Guus toen 
hij als eerste een cadeautje van de stapel mocht 
pakken in het spel. Daar had hij al snel spijt 
van, want daarna werd pas de regel verteld dat 
de gepakte cadeautjes de hele tijd op schoot 
gehouden moeten worden, en niet neergelegd/
gezet mochten worden! Na een hoop lol, liedjes, 
heel veel snoepgoed, en heel veel geruil eindigde 
iedereen met een cadeautje. De ene Verkenner 
was iets blijer dan de ander: De cadeautjes 
varieerden namelijk van chocoladeletters, tot 
een prinsessenkroontje met stafje, en van 
tampons tot een balletjesschietende koe. En 
wat er nou in die hele grote doos zat? Een klein 
pakje glitterstiften, waar Thijs na lang uitpakken 
uiteindelijk mee naar huis ging.

Draaiavond
De draaiavond daarna hebben we wat échte 
scoutingspellen gedaan: krantenmeppertje 
(waarbij iedereen bang is voor Gijs), 
moordenaartje (waarbij niemand blijkt te kunnen 
knipogen), trefbal (waarbij iedereen zich probeert 
te verstoppen) en vuurplaat (waarbij iedereen 
met rode polsen eindigt).  Laatst hadden we 
nog een wedstrijd gedaan welk groepje de 
langstdurende knikkerbaan kon bouwen, en 
hebben we een spannend smokkelspel in het 
Frankendaelpark gedaan. Ook hebben we en 
stand-up comedy-avond gehad, en hebben we 
natuurlijk uitgebreid Sinterklaas gevierd.

Clubblad SO1 - dec 2015
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Van alle markten thuis
Wereldprogramma
Een paar weken geleden hadden wij een 
wereldprogramma. Aan de hand van verschillende 
actieve spellen, maar ook minder actieve spellen 
zijn we de wereld rond gegaan. Zo hadden wij 
een kangoeroerace in Australië, maar ook een 
bierproeverij in Duitsland. De kangoeroerace 
ging natuurlijk gepaard met obstakels waar 
je met iemand op je rug overheen en omheen 
moest. De bierproeverij was gewoon een succes, 
omdat het alleen al de naam bierproeverij had.  
We reisden zelfs af naar New York waar we de 
wolkenkrabbers een nieuw leven gaven aan de 
hand van blokken en andere benodigdheden.

Bouwen
Natuurlijk bouwen we niet alleen met blokken, 
maar ook met pionierpalen. Dit is wel alweer 
een hele tijd geleden, maar dit kan er toch niet 
aan ontbreken! Een goed voorbeeld hiervan 
is hetgeen wat wij op ons afgelopen weekend 
in elkaar hebben gezet: een jacuzzi! Gemaakt 
van pionierpalen, zeil en een hoop water. Warm 
water, wel te verstaan!

Natuurlijk kunnen de Explo’s niet ontbreken in 
het nieuwe clubblad. Bij deze ons stukje over 
ons!

Voor iedereen die ons niet kent, zullen we onszelf 
even voorstellen. Wij zijn de oudste speltak 
op Scouting. Wij zijn verschillende jongens en 
meisjes van 15 tot en met 17 á 18 jaar oud. 
Iedere donderdagavond komen wij naar Scouting 
voor weer een gezellige draaiavond. We zijn op 
dit moment met 15 Explo’s, waaronder Nico en 
Sanne, onze begeleiding!
 
Nu komt natuurlijk de volgende vraag: wat 
doen wij eigenlijk op zo’n draaiavond? Nee, we 
knutselen inderdaad (meestal) niet meer en we 
doen (helaas) ook geen blikkietrap meer, maar 
we doen wel een heleboel andere dingen! Op 
een draaiavond zorgen we altijd dat twee of drie 
van ons een programma in elkaar knutselen. Dit 
kan een quiz zijn of juist iets superactiefs of zelfs 
beide. Om dit wat inzichtelijker te maken zullen 
we in het vervolg van dit stukne even een paar 
voorbeelden noemen.
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Soms doen we ook wel eens minder creatieve 
dingen. Af en toe moeten we op een donderdag 
folders rondbrengen, maar dat betekent wel weer 
een goede inkomstenbron voor ons weekend in 
de Ardennen en natuurlijk niet te vergeten voor 
het zomerkamp! 

Zo zie je maar weer, de Explo’s zijn van alle 
markten thuis! 

Andere dingen
Gelukkig worden er nog veel meer creatieve 
dingen gedaan. Zo hebben we een aantal weken 
onze eigen fakkels gemaakt! Ook hebben wij het 
Explohok (de porto) weer eens opgeknapt, zodat 
we wekelijks in dit gebouw onze draaiavond 
kunnen houden. Aan de muren die je op de foto 
hierboven kunt zien is nu duidelijk te zien dat dit 
in elk geval komend jaar ons stekje is!

Clubblad SO1 - dec 2015
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In de rubriek ‘Een minuutje met’ worden verschillende mensen die betrokken zijn bij Scouting Oost 1 
geïnterviewd. Denk hierbij aan leden, leiding, vrijwilligers, enzovoort. Deze mensen doen een boekje 
open over wie ze zijn, wat ze naast Scouting nog meer doen en allerlei andere dingen. Zo kan 
iedereen iedereen die betrokken is bij de vereniging eens een beetje beter leren kennen, want niet 
iedereen ziet immers iedere week iedereen.

Naam: Ties van Gelder
Leeftijd: 9 jaar
Lid sinds: 2014
Speltak: Welpen
Lievelingskleur: Rood
Toekomstig beroep: Onbekend

Hoe ben je op scouting gekomen?
Ik heb een vriendje genaamd Kay waar ik mee op hockey, 
judo en op school zit. Kay leek het leuk om mij een keertje 
mee te nemen naar scouting en ik vond dat zo leuk dat ik er 
nog steeds op zit.

Wat vind je het leukste aan scouting?
Ik ben nog nooit mee op kamp geweest, want vorig jaar was 
ik in Amerika. Volgend jaar ga ik wel mee en dan ga ik daarna 
naar Kenia. Zelf vond ik het leukste om op weekend te gaan. 

Wil je verder nog iets kwijt?
Nee, niet echt.

Naam: Daan Woldring
Leeftijd: 14 jaar
Lid sinds: 2006

Speltak: Verkenners
Lievelingskleur: Blauw

Toekomstig beroep: Anesthesist

Hoe ben je op scouting gekomen?
Toen ik vijf jaar oud was, deed ik een ochtend mee en ik vond 

dat erg leuk. Ik heb toen besloten om op scouting te gaan.

Wat vind je het leukste aan scouting?
De veelzijdigheid. Je doet allerlei leuke dingen zoals 

blikkietrap, bulldog, smokkelspellen, levend stratego, en nog 
heel veel andere leuke, originele activiteiten.

Wil je verder nog iets kwijt?
Ik wil graag de groeten doen aan mijn moeder, ik ben eeuwig 

dankbaar dat je me op scouting hebben gezet. Dankjewel 
Marijn,Johnny Senior, Esther, Coen, Gijs en Jorn voor de vele 

leuke jaren!
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Naam: Sanne Winchester
Leeftijd: 24 jaar
Lid sinds: 2006
Speltak: Explo’s, Sooscommissie
Lievelingskleur: Scoutingrood!
Toekomstig beroep: Psycholoog

Hoe ben je op scouting gekomen?
Marijn, waarmee ik regelmatig in het zwembad te vinden was, 
ging flyeren voor de open dag. Zij heeft mij toen overgehaald 
om te helpen, toen ontmoette ik een gekke leiding: Rik. 
Samen haalden ze mij over om mee te gaan op een weekend 
naar Terschelling, toen was ik verkocht! Wat een draaiavond 
was? Geen idee! Maar scouting was echt superleuk!

Wat vind je het leukste aan scouting?
Een tocht lopen in het donker, superbang zijn en dan achteraf 
supertrots zijn dat je dat overleefd hebt. En je gewoon toch 
een echte scout voelen omdat je dingen in het donker doet.

Wil je verder nog iets kwijt?
Ik vind het tof dat er weer een clubblad is! Hoewel ik de oude 
nooit heb meegemaakt, kijk ik uit naar de nieuwe en wens 
ik iedereen vast veel leesplezier! En een fijne kerst. En een 
gelukkig nieuwjaar. En vrede op aarde. 

Naam: Jan Garritzen
Leeftijd: 19 jaar
Lid sinds: 2001

Speltak: Kabouters, Materiaalman
Lievelingskleur: Blauw

Toekomstig beroep: Leraar Frans

Hoe ben je op scouting gekomen?
Toen m’n moeder en Lucien samen waren ben ik op scouting 

gegaan omdat ze dachten dat ik dat vast wel leuk zou vinden!

Wat vind je het leukste aan scouting?
Lastig te noemen! Net als de vraag: ‘Wat doe je nou eigenlijk 

op scouting?’. Toch denk ik dat alle activiteiten die je door het 
jaar heen organiseert en de groep waarmee je dat doet het 

heel leuk maken. Ook vind ik de sfeer die er hangt op de club 
wel een fijne. Uiteraard is er wel eens gedoe, maar uiteindelijk 

hebben we allemaal hetzelfde doel voor ogen.

Wil je verder nog iets kwijt?
Ja, ik ben toch wel trots op de leiding! In het begin werd ik 

met tegenzin en moeite op de hoogte gehouden van het 
materiaalgebruik (de voorhamer slaapt er nog slecht van), 

maar nu merk ik dat iedereen het door heeft en er aan denkt.  

Clubblad SO1 - dec 2015
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Ook aan het begin van dit jaar,

stonden alle vrijwilligers van Scouting Oost 1 weer klaar.

Vol met nieuwe ideeën voor elke speltak,

waar het aan originaliteit zeker niet ontbrak.

Op Koningsdag stonden ze weer poffertjes te bakken,

om weer wat centjes voor de club mee te pakken.

In Overloon gingen we op kamp,

wat bleek; dat Brabant is toch niet zo een hele erge ramp!

Op kamp beleefde elke speltak een eigen avontuur,

maar soms deden we iets samen: het groepsspel en kampvuur.

Ook op zaterdag waren we met ons allen in het zwembad,

waar de leiding lekker in het zonnetje zat.

Achter gesloten deuren vinden de spannendste dingen plaats,

zoals ook dit jaar weer: Sinterklaas.

Sinterklaas en zijn Pieten waren er op Scouting ook weer bij,

ze maakten elke speltak ontzettend blij.

Nu aan het einde van het jaar,

is het eerste clubblad daar.

Wij, van de redactie, wensen jullie ontzettend veel geluk,

zolang we blijven samen werken kan 2016 niet meer stuk!
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Prijsvraag

Jaargang 1, nummer 1, december 2015
Dit clubbad is een uitgave van Scouting Oost 1 
Amsterdam. Het clubblad verschijnt driemaal 
per jaar, bovendien verschijnt jaarlijks de 
Kampkrant. Zowel de edities van het clubblad 
als de Kampkrant worden gratis aangeboden 
aan leden en vrijwilligers van Scouting Oost 1.

Uitgever
Scouting Oost 1
Kruislaan 224-226
1098 SL Amsterdam
Telefoon: +31 20 692 62 21
Internet: www.scoutingoost1.nl

Redactieadres
clubblad@scoutingoost1.nl

Contactpersonen advertenties
Joey Asser
Rik de Baat

Oplage
165 stuks

Redactie
Joey Asser
Esther Dekker
Bart Hoeksel
Nienke de Man

Illustratieverantwoording
• pag. 6: https://www.youtube.com/watch? 

v=qwszcFR0GwY (veerboot)
• pag. 6: https://www.pinterest.com/pin/ 

132363676523744672/ (puzzel)
• pag. 11: http://goed.is/wp-content/uploa 

ds/2013/11/dennenboom-sneeuw.jpg 
(dennenboom)

• pag. 11: http://www.kerstboom.nu/acces 
soires/kerstballen.html (kerstballen)

© Scouting Oost 1. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag 
op enige wijze worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Jullie zullen allemaal vast al hebben gedacht: ‘Clubblad, is dat niet een hele suffe naam?’ Dat 
dachten wij nou ook. Vroeger heette dit blad ‘Schakel’, maar omdat het geheel een nieuw leven in 
is geblazen, leek het ons ook tijd voor een nieuwe naam. Nu zouden we die natuurlijk zelf kunnen 
denken, maar we hadden een leuker idee: we vragen de input van iedereen dit dit leest! Vandaar, 
de volgende prijsvraag:

Wie o wie bedenkt de leukste
nieuwe naam voor het Clubblad

van Scouting Oost 1?

Stuur jouw idee zo snel mogelijk (maar uiterlijk 29 februari 2016) via de mail in naar dit adres: 
clubblad@scoutingoost1.nl! De prijs lijkt ons wel duidelijk: als je deze prijsvraag wint, zal het clubblad 
voortaan de naam dragen die jij bedacht hebt. Wie wil dat nou niet?!
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AdverteerdersAdverteerders
gezocht!gezocht!

Wilt u tegen scherpe prijzen adverteren in het clubblad Wilt u tegen scherpe prijzen adverteren in het clubblad 
van de grootste Scoutingvereniging van Amsterdam? van de grootste Scoutingvereniging van Amsterdam? 

Neem dan contact op met de redactie voor meer Neem dan contact op met de redactie voor meer 
informatie!informatie!


