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In deze

Beste lezers,
Voor deze uitgave van het clubblad stonden wij
bij de redactie voor een aantal uitdagingen. Om
u een klein kijkje in onze redactionele keuken
te geven, zullen we deze uitdagingen eventjes
aanstippen.
Allereerst moest er, om de vereniging ook
financieel gezond te houden, gezocht worden
naar een aantal Vrienden van het clubblad,
zodat we er samen voor kunnen zorgen dat wij dit
prachtige leesvoer nu en in de toekomst kunnen
blijven uitgeven. Dankzij prettig contact met
vaste sponsoren en enkele bedrijven uit de buurt
is het gelukt om voldoende Vrienden te vinden
en wij kijken de toekomst hoopvol tegemoet.
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Een andere uitdaging was het kiezen van een
naam; dat het niet voor eeuwig “Clubblad” zou
blijven stond namelijk wel vast. We hebben veel
reacties op de prijsvraag uit de vorige editie
binnengekregen, de ene reactie nog leuker dan
de andere. Het was lastig om uit al die ideeën
één naam te kiezen, maar uiteindelijk zijn wij
als redactie voor “Lopend vuurtje” gegaan. Wij
bedanken Huub Somers voor zijn inzending.
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OPENING

De laatste uitdaging was, net als bij de vorige
editie en alle edities in de toekomst, alle stukjes
binnenkrijgen. Het is natuurlijk ook moeilijk voor
de leiding om uit alle leuke dingen die ze, op de
draaiavonden en daarbuiten, doen maar een
beperkt aantal voorbeelden te kiezen. Gelukkig
hebben wij ook nu weer alles netjes op tijd
binnengekregen en hopen wij dat u zult genieten
van het resultaat.
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Ook is het vanaf heden zo dat u alle verschenen
edities van Lopend vuurtje digitaal kunt lezen.
Surf daarvoor naar onze speciale pagina op de
site: www.scoutingoost1.nl/clubblad.
Voor nu vooral veel leesplezier!
De redactie
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Klussendag

ALGEMEEN

door: Rik de Baat

Van het bestuur
Met slapeloze nachten was ik nooit zo bekend.
Ik werd wel eens onrustig wakker maar sliep
daarna snel weer verder. Dit veranderde toen de
gemeente besloot de subsidie voor Scouting Oost
1 fors te verminderen. Het was voor het bestuur
erg moeilijk om de contributie te verhogen,
echter konden we niet anders. Hierdoor kunnen
alle activiteiten gewoon doorgaan, en heb ik
weer een goede nachtrust!
Omdat de redactie heeft gezocht naar nieuwe
Vrienden kan dit clubblad, het Lopend vuurtje,
snel uitgroeien tot een vaste waarde waar alle
leden naar uitkijken! Het kon dan ook niet anders
dan dat de redactie de aanmoedigingsprijs won
tijdens de Nieuwjaarsreceptie. Wilt u meer
informatie over de Vrienden, dan horen we dit
graag.
Een andere prijs die jaarlijks wordt uitgereikt,
is de Schouderklop. Dit jaar ging de prijs naar
Jan de Materiaalman. Zijn bijnaam verklapt al
waarom juist Jan dit jaar de bloemen kreeg. Niet
alleen zijn harde werk in het materiaalhok, maar
ook zijn inzet voor de Poffertjes, Kabouters,
Klussendagen, Soos en Sinterklaas zijn onder
de aandacht gebracht en Jan is de terechte
winnaar.
Inmiddels is het bestuur al een aantal keren
afgereisd naar het zuidelijke deel van ons land.
Traditiegetrouw kunnen we nog niet zeggen waar
we dit jaar precies onze tenten zullen opzetten
op kamp. We kunnen al wel vertellen dat alle
accommodaties voldoen aan onze hoge eisen,
dat er al afspraken zijn gemaakt met de lokale
grootgrutters en dat ook de boswachterij weet
van de komst van ruim honderd Amsterdamse
kinderen. Van 16 t/m 23 juli 2016 is een klein
dorpje in Limburg bezet door onze club. We gaan
er eigenlijk van uit dat iedereen meegaat dit jaar!

We zijn al dichtbij Koningsdag. Al ruim 30 jaar zijn
we een vaste waarde op het Bredewegfestival,
waar we met onze poffertjeskraam ruim 1000
porties poffertjes bakken. Al deze porties worden
gebakken door enthousiaste vrijwilligers uit alle
lagen van de vereniging. In blokken van slechts
twee uur maken we er weer een hele leuke dag
van! Ook u kunt zich opgeven voor een bakblok
via bestuur@scoutingoost1.nl. Uiteraard gaat de
gehele opbrengst naar de club toe.
De leiding van de speltakken is de motor van
Scouting. Door hun nimmer aflatende inzet
beleven de kinderen elke week leuke activiteiten,
weekenden en het zomerkamp. Om de motor
eens extra in het zonnetje te zetten hielden we
in februari een speciale leidingavond. De avond
was erg gezellig en duurde tot in de kleine
uurtjes. U zult verderop in dit blad kunnen lezen
hoe de avond een speciaal tintje kreeg.
Nu de donkere dagen weer ingeruild zijn voor de
lente wordt het langzaam weer drukker op de
Kruislaan. De activiteiten worden verplaatst van
binnen naar buiten en er kunnen weer tenten
opgezet worden. Het is mooi om te zien dat
iedereen zich voorbereidt op het zomerkamp.
Met vriendelijke groet,
Rik de Baat
Voorzitter Scouting Oost 1
Algemene Leden Vergadering
Op 17/02 hield de vereniging haar jaarlijkse
ALV. Hier gaf Huub een presentatie van alle
activiteiten die het afgelopen jaar zijn gehouden
en van alle activiteiten die nog komen. Ook
gaf onze penningmeester Ruud een uitleg van
de inkomsten en uitgaven waarmee al deze
activiteiten worden bekostigd.

Wist je dat...

U bent op de hoogte gebracht van het plan
om de contributie met €2,50 te verhogen. Dit
voorstel is door de ALV goedgekeurd en zal per
1 maart van kracht worden.

je het bestuur altijd kunt
bereiken in
geval van eventuele calam
iteiten?
Bel in zo’n geval met
Huub (groepsbegeleider) via +31 6 44 89
06 08 of met
Rik (voorzitter) via +31 6 28
42 56 11.

Ook stond er een bestuurswisseling op de
agenda. Alex heeft zijn functie als secretaris
neergelegd en Dave Goemans is voorgedragen
als nieuwe secretaris. De vergadering ging
akkoord met deze wisseling.
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Goed begin van het jaar

door: Esther Dekker

Zoals elk jaar weer was er op 10 januari een
Nieuwjaarsreceptie. Naast de heerlijke hapjes en
de drankjes wordt tijdens deze borrel ook altijd
besproken wat Scouting Oost 1 in het afgelopen
jaar bereikt heeft en wat er nog komen gaat. Er
waren veel vrienden, leden en leiding aanwezig.
Ed (de voorzitter van het stichtingsbestuur, red.)
heeft een mooie toespraak gehouden over het
afgelopen jaar, waarin de hoogtepunten van het
jaar werden genoemd. Omdat deze allemaal
bijzonder veel voor Scouting betekenen, zetten
we ze hier nog even op een rijtje:
• Koningsdag: een grote groep heeft zich weer
ingezet om zo veel mogelijk poffertjes te
verkopen, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds
laat. De verkochte poffertjes hebben gezorgd
dat er weer geld in het laatje kwam, dus
bedankt aan allen die hebben meegeholpen!
• Kamp: de speltakken hadden allemaal
een thema en hebben zich een week lang
vermaakt in Overloon. Dit jaar werd voor
het eerst een prijs uitgereikt voor het
beste kamplied, deze ging naar de Gidsen.
Nogmaals gefeliciteerd!
• De Grote Clubactie: Dit jaar hebben we
maar liefst €2863,17 (!!) opgehaald, dit
is meer dan in 2014. De meeste loten zijn
verkocht door de Verkenners; de persoon
die de meeste loten had verkocht is ook een
Verkenner: dat is Thijs. Goed gedaan Thijs en
dankjewel voor je inzet! Volgend jaar meer?
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• Jan de Materiaalman heeft de Schouderklop
gekregen omdat hij zo ontzettend goed
op alle materialen heeft gelet dit jaar. Hij
neemt het ontzettend serieus en dat is heel
fijn voor ons, aangezien we nu weer in het
Materiaalhok kunnen lopen (dansen bijna,
omdat er zoveel ruimte ontstaan is). Verder
doet Jan nog veel meer voor Scouting, dus
heeft hij de prijs meer dan verdiend!
• Wij zijn ook heel trots dat wij als redactie dit
jaar de eervolle vermelding (Schouderklopaanmoediginsprijs) hebben ontvangen! We
werken eraan om dit blad zo informatief,
humoristisch en vermakelijk mogelijk te
houden, en we hopen dat we dit ook nog een
hele tijd mogen blijven doen.
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ALGEMEEN

Al met al was 2015 een goed jaar voor Scouting,
maar we willen er natuurlijk voor zorgen dat
2016 een nog beter jaar wordt! Vanaf het begin
van 2016 is de gemeentelijke subsidie helaas
gehalveerd en hierdoor zullen we op andere
manieren nog meer geld moeten inzamelen.
Dit weerhoudt ons er echter niet van om dit jaar
nog leuker, nog gezelliger, nog actiever en nog
origineler te starten.
We gaan ervoor zorgen dat het kamp in 2016
weer een kamp wordt om niet te vergeten, dat er
op Koningsdag weer genoeg mensen poffertjes
staan te bakken en dat we nog meer geld gaan
verdienen met de Grote Clubactie! Wie weet
worden er zelfs nog wel meer acties in het leven
geroepen, maar daarover zult u gedurende dit
jaar vast nog meer te horen krijgen!

door: Susan Konijn

Een laatste Bevergroet
Zes en een half jaar heb ik leiding gegeven bij de
Bevers, wat een leuke tijd! In het begin was het
voor mij vooral lekker mee knutselen en spelen
met het programma van de kinderen, maar in de
loop van de tijd ging ik ook echt leiding geven en
programma’s voor hen bedenken. Toen werd het
pas echt leuk.
Die kinderen kunnen je altijd weer verbazen.
De leukste momenten waren voor mij wanneer
je met de Bevers in een soort fantasiespel
belandde en je met zijn allen vanaf een
piratenboot bommen ging gooien. Of wanneer de
Bevers een prinses wilden redden van een draak
met een haarborstel als wapen. Of wanneer ze
een super geheime hut hadden gebouwd in de
bosjes en de brandnetels plat sloegen met een
tennisracket. Met een paar Bevers in de buurt
verveel je je nooit.

BEVERS

De afgelopen maanden hebben we programma’s
gehad binnen twee thema’s: een wereldreis en
verhalen. Met de paspoorten op zak vlogen we
over het veld om via de douane op visite te gaan
bij een ander land. We hebben pizza gemaakt
in Italië, we hebben mummies gezien in Egypte,
we hebben de Chinese muur nagespeeld in
China (duhuh), carnaval gevierd in Brazilië en
gehonkbald in Amerika (met een echte honkbalbal en echte honkbalhandschoenen, vet!!).
In het verhalenthema begonnen we de opkomst
met een verhaaltje zoals Rupsje Nooitgenoeg,
De Gruffalo, Hans en Grietje of The Lion King.
Daarna doken we met de kinderen in het verhaal
en gingen we ons bijvoorbeeld door een berg zelf
gesneden fruit heen eten of koekhappen aan het
huisje van de heks. Fantasie is onze specialiteit
dus dit was allemaal geen probleem!
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Informatie over de Bevers? Mail Martin via bevers@scoutingoost1.nl.

Met kerst aten de Bevers hun buikjes rond (net
als de leiding overigens) aan koekjes, tomaatmozzarella-pesto-broodjes, feestyoghurt en
kerstbrood. Ze zijn gek op koekjes en zoetigheid,
maar als we in Zuid-Afrika belanden, eten ze
net zo lief rijst met hun handen. Verder hebben
we zelf bellenblaas gemaakt en steken we heel
vaak onze tong uit.

Met pijn in mijn hart verlaat ik nu deze groep
gekke, leuke, grappige, drukke maar vooral
geweldige kinderen. Ik ga hen allemaal - stuk
voor stuk - missen als ik volgende week zaterdag
lekker kan uitslapen... Hopelijk zie ik alle Bevers
over ongeveer vijf jaar weer bij de Gidsen en de
Verkenners. Als ik leiding blijf, blijven jullie dan
ook op scouting?
Wij van de redactie hebben gehoord dat de
Bevers al goed kunnen lezen. Dat bleek
toen ze de vorige editie van dit blad
kregen. Goed bezig, Bevers!

BEVERS
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door: Lara Terra

Inter-Kabouter-vertrouwelijkheid
Sinds de laatste keer dat dit blad verscheen zijn
er al meerdere leuke activiteiten geweest. Het
leek ons leuk om de leukste er eventjes uit te
lichten.

Interesse in zachte wangetjes? Voor
deze keer willen wij ons recept wel met
jullie delen! Wat je nodig hebt: yoghurt,
honing en een beetje citroen. Roer
dit allemaal goed door elkaar, daarna
aanbrengen op je gezicht en wachten
tot het is opgedroogd. Het kan enorm
gaan kriebelen maar als het er eenmaal
afgewassen is heb je een ooh zo zacht
huidje!

Nieuwjaarsdiner
In januari hebben wij een zeer geslaagd
nieuwsjaardiner samen met de Welpen gehad.
Iedereen had wat lekkers mee waardoor we
bergen met eten hadden. Gelukkig hadden we
samen 50 hongerige kindjes, en leiding die ook
wel kan schransen dus is het toch bijna allemaal
op gegaan! Misschien dat er een aantal wat
misselijk waren na afloop, maar goed…

KABOUTERS

Beauty-avond
Verder hebben wij een heerlijke beauty-avond
gehad. Sophie, onze schoonheidsspecialist, had
van alles meegenomen. Bijvoorbeeld spulletjes
om een gezichtsmaskertje te maken, waardoor
onze gezichtjes heel erg zacht waren (en onze
haren een beetje plakkerig). Ook had ze wel 100
soorten nagellak mee, in alle kleuren en soorten,
zodat niemand zonder gelakte nagels naar huis
ging, zelfs de mannen niet!
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Informatie over de Kabouters? Mail Lara via kaboutersoost1@gmail.com.

Samenwerking
Om het samenwerken bij de Kabouters nog meer
te verbeteren, hebben wij tijdens een opkomst
een parcours gemaakt dat de Kabouters blind
moesten afleggen. Ze werden daarbij geholpen
door een andere Kabouter die ze niet mochten
aanraken, je mocht dus alleen maar roepen
wat de ander moest doen. Heeeel erg moeilijk!
Het parcours bestond uit pionnen waar ze
omheen moesten slalommen, met een lepel
met een ei erop, zonder dat deze op de grond
viel. Vervolgens moesten ze over een bankje
stappen en een kaarsje uitblazen met een rietje.
De Kabouters waren onwijs snel en de dames
hielpen elkaar bijzonder goed! De samenwerking
zit dus wel snor.
Inter-Kabouter-vertrouwelijkheid
Een zeer belangrijk onderdeel is de interKabouter-vertrouwelijkheid. Dit betekent dat
sommige dingen die gebeuren strikt geheim
moeten blijven. Daarom kunnen wij over één
opkomst niets zeggen. Wij houden onze monden
dicht en vertellen niet dat wij stiekem knopen
hebben leren leggen!
Volgende keer weer meer kabouteravonturen!

KABOUTERS
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door: Jade van Megen, Bart Hoeksel en Joey Asser

Gebroeders Gilhuis aan het werk
De Welpen hebben weer heel wat leuke
dinsdagavonden beleefd, daarvan zullen we
er twee voor jullie uitlichten. Ook zijn we op
weekend geweest, dus laten we daar maar mee
beginnen.
Welpenweekend
Begin januari zijn we met de Welpen op weekend
geweest! We sliepen op de Kruislaan en de
gehele zaterdag en zondag stonden in het teken
van een groot overkoepelend spel.
De Welpen werden voor dit spel in twee grote
groepen verdeeld: de Vikingen en de Ridders.
De eerste opdracht voor beide groepen: kies een
strategische plek ergens op het terrein en bouw
daar een fort. In een mum van tijd werden de grote
zaal in het eerste gebouw en het Welpenlokaal
in het tweede gebouw omgetoverd tot complete
bunkers.

Met die muntjes konden verderop in het
weekend (bijvoorbeeld tijdens het avondeten,
het ontbijt, het corveeën, het kampvuur of
tijdens de grote tocht aan het einde van de eerste
dag) waardevolle spullen worden gekocht en
prestaties worden ontgrendeld (achievements
unlocked, red.), maar de munten zelf behielden
ook een bepaalde waarde (die lager lag dan de
waarde van de spullen en de prestaties).
De groep die aan het einde van het weekend een
combinatie had van de meeste ontgrendelde
prestaties, de meeste waardevolle spullen en
de meeste muntjes, won het spel.
Niet al te makkelijk en vooral een tactische
bedoeling dus! Desalniettemin begrepen alle
Welpen erg goed waar ze mee bezig waren en
werden er al behoorlijk snel goede theorieën
bedacht om als winnaar uit de strijd te komen.
Mooi werk, mannen!

WELPEN

Het renspel op zaterdag speelde zich af op het
gehele terrein en had iets weg van flag football:
alle Welpen hadden een touwtje uit hun broek
hangen en het was de bedoeling om zo veel
mogelijk touwtjes van de tegenpartij in bezit te

krijgen. Met die gestolen touwtjes en met grotere
opdrachten die je tussendoor van iemand van
de leiding kon krijgen, konden muntjes verdiend
worden.
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YELL YELL YELL
VANDAAG DEDEN WE HET CASINOSPEL
APPEL, PEER, BENAAN,
DE WELPEN STAAN VOORAAN!

WELPEN

Casinoavond
Iedereen die het woord ‘casino’ zegt, denkt
natuurlijk al snel aan Las Vegas, de geboortestad
van het internationale gokken. De stad waar
fel verlichte reclameborden de hemel al vanuit
de verte vullen met licht, de stad waar snelle
jongens in dure auto’s rijden en bovenal de
stad waar de vele casino’s geen klokken of

sluitingstijden kennen. Met dit sfeertje hebben
onze Welpen ook kennis gemaakt, tijdens onze
heuse casinoavond!
Met een gratis verkregen zakcentje konden
zij hun geluk gaan testen bij de verschillende
spellen. Denk hierbij aan roulette, black jack
en andere klassiekers uit het casino. Terwijl
nummers als “Big Spender” en “Viva Las Vegas”
door de speakers galmden, werd er door de één
in een oogwenk een winst gemaakt, terwijl de
ander in hetzelfde tijdsbestrek bijna zijn gehele
budget er doorheen wist te jagen. You got to
spend money to make money!
Onder de Welpen was vooral het roulettespel erg
populair en dat werd daarom uitgebreid tot twee
speeltafels. Vele uiteenlopende en uitgebreid
beredeneerde theorieën werden aan de tafels
besproken om een manier te vinden hoe je
bijna niet kán verliezen, maar helaas, zoals we
allemaal (helaas wel) weten wint het casino
uiteindelijk altijd, zo ook nu.
Toch is het één van onze pientere Welpen
gedurende de avond redelijk tot goed gelukt om
het casinosysteem te kraken; zodoende won hij
de avond met een fantastische eindstand van
meer dan 100 munten (waar iedereen begon
met een startkapitaal van slechts tien munten)!
Gefeliciteerd Graham!
Nadat de speeltafels waren opgeruimd was
er voor de casinogangers nog gelegenheid om
van een heerlijke limonadecocktail te genieten
aan de bar, voordat de avond zoals gebruikelijk
afgesloten werd met een yell:

Informatie over de Welpen? Mail Joey via welpenoost1@hotmail.com.

Toneelavond
Tijdens de toneelavond hadden we een bijzondere gast: Timo, de broer van Menno. Timo
maakt zelf films (met zijn super coole fancy
camera) en was zo lief om onze supersterren een
avond te willen vastleggen. Omdat we natuurlijk
iets te veel Welpen hebben om tegelijk te filmen,
hadden we de groep opgesplitst.
De eerste groep ging bij Bart het moordspel van
De Lama’s spelen. Dit was het eerste potje wel
lastig, maar gelukkig leren onze welpen snel.
Het idee was als volgt: iemand moest op de
gang en kreeg daar een moordenaar, locatie en
moordwapen te horen (dit waren bijvoorbeeld
een konijn, een voetbalveld en een bowlingbal).
Ondertussen was de rest van de groep met de
stoel naar de muur gedraaid zodat ze niet mee
kunnen kijken. De Welp van de gang tikt de eerste
aan en die mag zich omdraaien. Nu moesten de
moordenaar, locatie en moordwapen uitgebeeld
worden zodat de Welp die dit te zien kreeg, de
gebaren begreep en weer door kon geven aan de
volgende. Zo gingen we het hele rijtje af totdat
de laatste Welp mocht zeggen wat hij gezien had
(en meestal kwam dit behoorlijk overeen)!
In de grote zaal werd de energie er bijzonder
goed uitgelopen in een spannend potje
paaltjesvoetbal onder leiding van Joey en Jade,
die als de middenpaal omgeschoten werd ook
mee gingen doen!
Het laatste groepje mocht zich verplaatsen naar
het eerste gebouw, waar de gebroeders Gilhuis
een heus decor voor ze klaar hadden staan. Na
enkele opwarmoefeningen om te wennen aan
de grote camera, werden er enkele spannende
improvisatiescènes opgevoerd.
Elke 25 minuten wisselden de drie groepen door,
zodat iedereen bij elk onderdeel een keer aan de
beurt kwam. Timo gaat de beelden nu bewerken
tot een echte film. We zijn heel erg benieuwd!

door: Susan Konijn

Eten!
Achteraf gezien stonden de afgelopen twee
maanden bij de Gidsen nogal in het teken van
‘eten’. In dit stukje zullen wij u eens vertellen
waarom.
Oliebollen
Het begon op de eerste draaiavond al toen we
zelf oliebollen gingen bakken! Oliebollen hebben
– zoals u misschien wel weet – behoorlijk veel
tijd nodig om te rijzen. In de anderhalf uur die
we hadden, was dat toch niet helemaal gelukt,
waardoor we ontzettend machtige en vette
oliebollen hadden om 2016 mee in te luiden.
Wij hoeven de rest van het jaar geen oliebollen
meer…

GIDSEN

Ouderdiner
Het volgende eetfestijn was het ouderdiner:
twee weken van tevoren begonnen we al met
het samenstellen van de menu’s, uitnodigingen
maken en boodschappenlijstjes opstellen. Op
de avond zelf hebben we de volgende gerechten
geserveerd: een zelfgemaakte tomatensoep
met bruschetta; vegetarische couscous met
verschillende groenten, feta en munt; en warme
appelcompote (of appelprut, zoals dat op
scouting heet) met slagroomijs en slagroom. De
Gidsen hebben ontzettend hard gewerkt en het
was een heel leuke avond.
Valentijsdiner
Alsof we nog niet genoeg hadden gegeten, was er
ook nog het Valentijnsdiner met de Verkenners.
“Geef die kinderen een hele hoop ingrediënten,
wat kookgerei en een gasstelletje en zij maken
voor zichzelf een heerlijke pasta”, dachten wij.
Wisten wij veel dat we aan het einde van de
avond spaghetti achter de piano en penne onder
de bar zouden aantreffen…
Verder was het erg leuk om te zien hoe goed
(hoewel gedwongen) de Gidsen en Verkenners
met elkaar kunnen samenwerken. Iedereen
(bijna dan) had werk gemaakt van zijn outfit. Zelfs
Martin had voor de gelegenheid iets feestelijks
aangetrokken: als alle Gidsen in een jurk zouden
komen, zou hij ook een jurk aantrekken. Je weet
wat ze zeggen: een man een man (eh… vrouw?);
een woord een woord: aanschouw onze nieuwe
aanwinst bij de leiding van de Gidsen: Martina!
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Informatie over de Gidsen? Mail Susan via susankonijn6@hotmail.com.

Iets anders dan eten
We hebben allerlei spelletjes gedaan met de
meiden. Van Nienke leerden we Keezen, een
soort Mens-erger-je-niet met speelkaarten. Op
het eerste gezicht een makkelijk spel, maar af
en toe waren de tactische tips van Nienke wel
erg nuttig!
Daarnaast hebben we allerlei kleine uitdagingen
gekregen van Anne-linde, zoals fluiten met tien
biscuitjes achter je kiezen, met de hele groep
naar de overkant op vier A4’tjes, gekke dingen
proeven en blind Danoontje voeren.
Saar heeft wat Instagram-posts gemaakt. Zo
kunt u zien hoe het er bij de Gidsen aan toe gaat.
Boven- en onderaan ziet u wat voorbeelden. #SO1
#doeeensgek #saycheese #gidsendebeste

GIDSEN
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16 t/m 23 juli

door: Marijn Hoeksel

Haj haj, de Verkenners zijn weer hierrr!
Het is alweer half maart, en we hebben weer een
heleboel leuke programma’s gehad waar we op
terug kunnen kijken.
Coen
We begonnen dit jaar zonder Coen, omdat hij het
nodig vond om een paar maanden in de Franse
Alpen te gaan werken in een hotel (vinden we wel
heel leuk voor je hoor, Coen). Gelukkig hadden
we al snel een waardige vervanger gevonden,
die ook nog eens veel op Coen leek (kijk maar
naar z’n ogen!).
Omdat Coen (blub) maar zielig alleen in zijn kom
rondzwom hebben we in januari allemaal een
coole vis geknutseld, zodat hij zich niet meer zo
eenzaam hoefde te voelen. En dat hielp (denken
wij)! Coen was al snel ingeburgerd onder de
Verkenners: hij maakte steeds een enorme
troep van zijn kom, en deed al snel helemaal
niets meer, precies de Verkenners! Toch jammer
dat Coen niet zo populair bleek bij de kinderen;
nu zeker vijf opkomsten later heeft nog steeds
niemand van de Verkenners gemerkt dat Coen
helemaal niet meer in leven is, sterker nog: dat
er helemaal geen vis meer in de kom zwemt! Het
experiment duurt voort…

VERKENNERS

Programma’s
Verkenners die dat wilden mochten ook een
eigen programma bedenken. Zo hebben we eerst
het programma van Max, Daan en Daniël gehad,
en later het programma van Tati en Faysel.

Het eerste trio had een leuk programma in
elkaar gedraaid, waarbij je in tweetallen zo veel
mogelijk punten moest verzamelen door allerlei
verschillende dingen op een goede manier uit
te voeren. Rauwe eieren steeds van iets verder
weg naar elkaar overgooien was (gelukkig) nog
een eitje, maar de tweetallen moesten later
ook een hindernisbaan afleggen waarbij A van
de twee geblinddoekt was, dat bleek toch een
iets lastigere ondernemeing. Daarna moest je bij
een dobbelspel zo vaak mogelijk 6 gooien in een
spelletje “voer de ander pepernoten en chips met
een vork als je 6 gooit” en moest je voetballen
tegen de andere tweetallen, terwijl je elkaar
continu moest blijven aanraken! Dit leverde
hilarische situaties op, en hoewel leidingtweetal
Esther en Marijn net niet had gewonnen, vonden
we dit een erg leuk programma. Het verliezende
tweetal moest aan het einde een hap sambal
nemen.
Twee weken later waren Faysel en Tati aan
de beurt om een programma voor de andere
kinderen te maken, en dat hebben ze geweten!
Bij aanvang werd de groep ook deze keer verdeeld
in tweetallen, waarvan A de hele draaiavond
geblinddoekt was. De ander, die wel kon kijken,
mocht juist niets zeggen. Dit zorgde voor mooie
taferelen: bij binnenkomst (toen iedereen nog
kon zien) werd een bak popcorn op tafel gezet en
werd er ook een dobbelspel gespeeld waarbij het
tweetal elkaar moest voeren als ze 6 gooiden.
Toen de helft van de groep geblinddoekt was ging
er echter sambal over deze popcorn heen, wat de
kijkende helft dus niet tegen de geblinddoekte
helft kon zeggen.
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Valentijsdiner
Begin maart was de insteek echter heel anders
en moesten alle charmes op tafel: we hadden
een Valentijnsdiner met de Gidsen! Na een hoop
geaarzel en eenkennigheid aan het begin van
de avond kwam de sfeer al snel los en stonden
alle Verkenners gezellig met de Gidsen uit hun
groepje te koken en te kletsen.
Ieder groepje mocht om de beurt een pastaingrediënt van tafel af pakken, waarbij er niet van
alles evenveel was; hierdoor hebben we heerlijk
vreemde combinaties in de pannen gezien!
En – het mag genoemd worden – de dames
zagen er allemaal geweldig uit in hun jurkjes (ja,
jij ook Martin), maar die mannen ook in pak/
overhemd/netjes! Oehlalaaa! Jullie hebben je
best gedaan! Lieve gidsen, bedankt voor deze
gezellige avond met jullie!

Ten slotte...
Wat we ook graag nog even wilden vertellen is
dat we een nieuwe jongen hadden die bij ons is
komen kijken: Casper. Hij is nu drie keer langs
geweest, en hopelijk vond hij het zo leuk dat hij
bij de Verkenners blijft. In dat geval: van harte
welkom!
Dan nog het laatst puntje: tijdens de Grote
Clubactie heeft Thijs de meeste loten van alle
Verkenners verkocht: zeer goed gedaan Thijs!
Mede dankzij jouw mooie aantal is er dit jaar
iets gebeurd dat nog nooit eerder is gebeurd:
de Verkenners hebben de meeste loten voor de
Groete Clubactie van de gehele club verkocht!
Wij van de leiding staan er nog steeds een beetje
van te kijken, maar we zijn natuurlijk apetrots op
jullie!

Informatie over de Verkenners? Mail Marijn via marijnhoeksel@hotmail.com.

Vervolgens werd er “Wie is het?” gespeeld,
met bijzondere naambordjes vastgeplakt op de
hoofden. Daarna moest er van alles geproefd
worden: sommige dingen vielen goed in de
smaak, bij andere dingen werd heel snel de
prullenbak gepakt. Tenslotte werden Max,
Daan en Daniël nog even teruggepakt voor hun
programma, met hete peper die ze op moesten
eten.
De conclusie van deze draaiavonden: kleine
jongetjes worden groot, ze kunnen zelfs al hele
programma’s voor elkaar maken! Nu moeten ze
misschien nog eens leren pionieren en tenten
opzetten...

VERKENNERS
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De Explo’s zijn de afgelopen tijd wild bezig
geweest met allerlei leuke programma’s!
Van het vermaken van de Kabouters tot een
Valentijnsprogramma, we hebben een flinke
portie lol achter de rug!
De Explo’s zijn de afgelopen tijd vooral bezig
geweest met maatschappelijk relevante vragen,
zoals drank en drugs en de invloed daarvan op
de ontwikkeling van de jonge hersenen. Dit soort
dingen worden dan natuurlijk in de vorm van een
leuk programma gegoten, maar leren doe je er
absoluut van! Af en toe was er uiteraard ook tijd
voor wat luchtigere onderwerpen, zoals ‘hoeveel
Explo’s heb je nou eigenlijk nodig voor het
schrijven van een leuk stukje voor het clubblad?’
Een erg interessant onderwerp…
Tot het einde van het jaar hebben wij nog heel
veel spannende dingen op de agenda staan.
Interessant is ons komende programma, waarin
we een leuk diner voor de ouders organiseren en
waarbij we misschien het bestuur en de leiding
van de overige speltakken ook wel uitnodigen.
Daarnaast zijn we van plan om nog heel veel leuke
spellen te organiseren en gaan onze gedachtes
langzaam al uit naar kamp. Maar, voordat we
op kamp gaan, staat ons nog een spannend
weekend in de Ardennen te wachten! De Explo’s
weten nog helemaal niet wat de bedoeling is, we
houden dat allemaal nog even geheim.
Wij hebben er heel veel zin in!

EXPLORERS

Informatie over de Explo’s? Mail Nico via nwindig@gmail.com.

door: Sanne Winchester

Maatschappelijk betrokken
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Help
Scouting Oost 1
een handje...
en word

Vriend!
De Vrienden van Scouting Oost 1 zijn mensen die betrokken zijn bij onze club en de club
een warm hart toedragen. Dit uiten ze door ieder jaar minimaal €10,- bij te dragen. In ruil
hiervoor worden zij op de hoogte gehouden door middel van een nieuwsbrief. Ook wordt er
ieder jaar een activiteit georganiseerd voor de Vrienden. Het bedrag dat we hiermee ophalen,
wordt onder andere gebruikt voor nieuw spelmateriaal, nieuwe tenten, het opknappen van de
gebouwen en het terrein en voor het zomerkamp.
Vriend worden is heel eenvoudig. Ga naar www.scoutingoost1.nl/vrienden en meld je aan!
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, dus verspreid het nieuws!

Uw kapsalon zonder afspraak

VRIENDEN VAN...

Wij staan voor de juiste prijs-kwaliteitverhouding. U betaalt dus niet voor dingen
die u eigenlijk niet nodig heeft.
Of u nu bij ons binnenstapt voor alleen een
nieuwe coupe of voor een volledig nieuwe
look, bij Basic&Extreme staan wij altijd voor
u klaar zonder dat u daarvoor een afspraak
hoeft te maken.
Middenweg 237
1098 AP Amsterdam
T: 020-6947217
E: info@basiandextreme.nl
W: www.basicandextreme.nl
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door: Nienke de Man

Een minuutje met...
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: Tilly Wanders
Leeftijd: 11 jaar
Lid sinds: 2008 (toen was ik 3!)
Speltak: Gidsen
Lievelingsliedje: Justin Bieber - Sorry
Grootste droom: Later dierenarts worden
Hoe ben je op Scouting gekomen?
Nou, dat heeft mijn moeder gedaan, haha!
Wat is het leukste dat je ooit op Scouting hebt gedaan?
Met de Kabouters hebben we ooit een heeel groot ruilspel
gedaan, dat vond ik erg leuk.

EEN MINUUTJE MET...

Wat is het grappigste dat je vandaag hebt meegemaakt?
Susan was aan het uitleggen wat we moesten doen (we
hadden Valentijnsdiner met de Verkenners en we gingen zelf
koken), Max was er doorheen aan het kletsen en toen moest
hij van Gijs opstaan en vertellen wat Susan allemaal had
verteld, dat vond ik wel erg grappig.

Naam: Viviane Farag
Leeftijd: 32 jaar
Lid sinds: 1993
Speltak: Gidsen
Lievelingsliedje: Justin Bieber - Sorry
Grootste droom: Voor onbepaalde tijd in ’t buitenland werken
Hoe ben je op Scouting gekomen?
Een vriendinnetje van de basisschool zat op Scouting, ik ben
één keer meegegaan en was meteen verkocht!
Wat is het leukste dat je ooit op Scouting hebt gedaan?
Dat we met z’n allen naar Bobbejaanland gingen.
Wat is jouw levensmotto/uitspraak?
Leef je droom, droom niet je leven.
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Naam: Gijs Molenaar
Leeftijd: 29 jaar
Lid sinds: 1995
Speltak: Verkenners
Lievelingsliedje: Major Lazor - Powerfull
Grootste droom: Werken als engineer bij Ferrari
Hoe ben je op Scouting gekomen?
Een vriend van de basisschool zat op Scouting en ik ben een
keer meegegaan. Vier maanden later ging hij van Scouting af,
maar ik ben niet meer weggegaan.
Wat is het leukste dat je ooit op Scouting hebt gedaan?
Mijn eerste Verkennerkamp, het thema was bokkenrijders.
Ik ging voor het eerst in mijn leven kamperen, het was erg
spannend en er was veel sensatie.
Wat is jouw levensmotto/uitspraak?
Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.

Hoe ben je op Scouting gekomen?
Ik zit op scouting omdat ik het uiteraard erg leuk vind en ik
kwam erop met het idee dat ik op scouting helemaal
mezelf kan zijn (vrij druk, haha).
Wat is het leukste dat je ooit op scouting hebt gedaan?
Alle kampen! Elke keer weer is het enorm leuk, gezellig en
spannend.
Wat is jouw levensmotto/uitspraak?
Het kan altijd beter.
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EEN MINUUTJE MET...

Naam: Jim Brouwer
Leeftijd: 16 jaar
Lid sinds: 2007
Speltak: Explo’s
Lievelingsliedje: Geen lievelingsliedje, maar luister veel rap
Grootste droom: Verkennerleiding worden

door: Jasmine Largo

De geest van de scouting aan de Kruislaan
Het was een ijzig koude woensdagavond in februari, in het jaar 1964. De stad was
volledig bedekt onder een dikke laag verse, witte sneeuw. Van die sneeuw die een
heerlijk snerpend geluid maakt wanneer je een stap zet. Iedereen genoot met volle
teugen van dit winters tafereel. Iedereen, behalve Jacob, een norskijkende oudere
man, die alles in de gaten hield en overal een mening over had. Velen omschreven hem
hierdoor als een oude chagrijn, omdat hij vaak geërgerd uit zijn raam keek wanneer er
iets op straat gebeurde. Valentijnsdag was net achter de rug, de dag van de liefde voor
vrienden, familie en geliefden, maar Jacob vond het maar niks, hij kende geen liefde
meer. Niet meer, sinds dat moment 30 jaar geleden.
Jacob had vaak slechte dagen, waarop hij werkelijk niets kon hebben en zich aan
alles en iedereen ergerde. Zo ook nu, op deze bitterkoude avond. Alle kinderen uit de
buurt hadden zich verzameld in de Fraunhoferstraat, bij het pleintje, om een groot
sneeuwballengevecht te houden. Als Jacob zich ergens aan ergerde, waren het wel
die “verdraaide, herrieschoppende koters” op straat. Hij kon dan niet van zijn rust, zijn
zuurverdiende rust, genieten.
Wat niemand echter van hem wist, was dat hij 30 jaar eerder iets verschrikkelijks
had meegemaakt, waarvan hij nog steeds de gevolgen ondervond. Hij schrok dan
bijvoorbeeld badend in het zweet en happend naar adem wakker. Maar het bleef niet
alleen bij Jacob die er last van hadt, ook op de Kruislaan op en rond het terrein van
Scouting Oost 1, gebeurden er zo nu en dan onverklaarbare dingen.
Jacob behoorde tot het eerste stafteam in de geschiedenis van de vereniging, dit was
het stafteam dat in het scoutingjaar 1933-1934 bezig was met de voorbereidingen van
het eerste zomerkamp dat binnen de vereniging werd georganiseerd. Aanleiding voor
het zomerkamp was dat de toen net opgerichte vereniging al gauw veel kinderen uit de
buurt had aangetrokken, waardoor het ledenaantal van 24 was bereikt. Reden genoeg
om een spetterende jaarafsluiting te organiseren, een spectaculair zomerkamp dat zou
plaatsvinden in het pittoreske Heeswijk.

VERHAAL

Het stafteam had besloten dat het voor de kinderen extra spannend zou zijn als er een
verhaal aan het zomerkamp verbonden was. Zo werd er uitgebreid overlegd om een
spannend en meeslepend thema te bedenken. Na veel ideeën stemde het stafteam
in met het thema maffia, waar de leiding dan een aantal spannende gebeurtenissen
in zou verwerken. Op deze manier konden de kinderen zich lekker inleven en laten
meeslepen in het verhaal. Zo zou er gesmokkeld moeten worden, zouden er bedreigingen
worden gebracht aan het kampadres en zou er een deal gesloten worden met de lokale
maffiabende om zo Christiaan te bevrijden van zijn ontvoering.
Christiaan was Jacobs beste vriend en maakte ook deel uit van het stafteam. Tijdens
het zomerkamp zou hij als onderdeel van het thema worden ontvoerd door de maffia. Er
gebeurde alleen iets onverwachts dat uitmondde in een tragedie, die ertoe heeft geleid
dat de ziel van Christiaan nooit zijn rust heeft kunnen vinden en daardoor nog steeds
ronddoolt op en rondom het terrein van Scouting Oost 1.
<wordt vervolgd...>
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Eitje in de wolken
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door: Nico Windig

Dit is pas echt leuk om te maken bij een je
Paasontbijt (want het is bijna Pasen!), of bij
welk ontbijt dan ook! Gebruik onderstaande
ingrediënten, bereid ze volgens het recept en
tover net zo’n mooi eitje uit de oven als die op de
foto hiernaast!
Ingrediënten
• Eén eitje per persoon
• Een plakje spek per persoon (eventueel)
• Zout en peper
• Geraspte kaas
Benodigdheden
• Mengkom
• Oven
• Bakplaat en bakpapier
Bereidingswijze
Zet als eerste de oven aan en laat deze voorverwarmen op 200 graden. Vervolgens pak je de eieren
erbij: splits de dooiers van het eiwit. De witjes doe je in de goed schoongespoelde mengkom, de
dooiertjes bewaar je gewoon nog even in de eierschaal (die heb je straks pas nodig).
Klop het eiwit op met een snufje zout totdat het gaat wolken. Schep op de bakplaat (met daarop een
bakpapiertje) net zo veel bergjes als dat je dooiers hebt. Maak een kuiltje in het midden en giet in
elk kuiltje een doorier. Stooi er wat peper en geraspte kaas overheen en leg er (eventueel) een plakje
spek op, zet de wolkeneieren daarna 6 minuten in de oven. Smullen maar!

Puzzel
Terwijl de eitjes in de oven staan, heb jij wat tijd te doden. Naast het dekken van de tafel kun je die
tijd ook gebruiken voor deze puzzel. Vind jij de zes verschillen?

RECEPT
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door: <auteur>

Spelen met Lego!
Zaterdag 27 februari was het eindelijk zover, het
diner voor de leiding! Na een warm welkom met
een drankje naar keuze was het rond half zeven
tijd om aan tafel te gaan. Uiteraard hield Rik
even een praatje waarin hij ons hartelijk welkom
heette in Pannenkoekenrestaurant De Flinke
Flap. Daarnaast wilde hij ons, namens iedereen,
erg danken voor onze inzet en betrokkenheid.
T-shirt
Naast Rik had ook Huub iets te vertellen:
tegenwoordig bedrukken we onze eigen T-shirts!
Iedere leiding krijgt een eigen T-shirt, met
achterop de naam van de plaats waar we dit jaar
op zomerkamp naartoe gaan; de plek die voor
de kids natuurlijk nog even geheim blijft.
Pannenkoeken
Nu het diner officieel geopend was konden we
lekker onze eigen pannenkoeken gaan bakken!
De keuze was reuze want er was van alles om op
je pannenkoek te doen. Van appel tot spek, van
kaas tot rozijnen en van ananas tot gember, er
was genoeg en voor ieder wat lekkers!

ALGEMEEN

Samenwerking
Na het eten was het tijd voor een leuk en
leerzaam spel! De vader van Sanne (Guy) was
gekomen om ons spelenderwijs iets te leren
over samenwerking (het heet Lean, voor als u
er iets over wilt opzoeken). Hoe kun je anders
naar problemen kijken? En hoe kun je bepaalde
processen verbeteren in een team?
Na wat theorie was het tijd voor een leuk spelletje.
Er werden teams van vijf personen gemaakt en
ieder team kreeg een bak met Lego. Elke persoon
uit het team kreeg een werkinstructie en moest
een deel van een product maken. Er waren twee
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soorten producten: basisproducten en luxe
producten. Voor elk goed product kon je geld
krijgen, en voor elk afgekeurd product verloor
je geld. Het uiteindelijke doel was om natuurlijk
zoveel mogelijk geld te verdienen!

Maar natuurlijk hoort er bij elk spel een adder
onder het gras… één van de vijf teamspelers
ging met “pensioen”! Het team moest het dus
met een persoon minder doen. Wie neemt dan
zijn onderdeel van het bouwen over? En ben
je dan nog wel zo snel? Nooit geweten dat de
leiding zo competitief was!
Moeilijk, interessant en bovenal leuk natuurlijk!
Want wie houdt er nou niet van een wedstrijdje?!
Wie had gedacht dat met Lego spelen zo educatief
en leuk voor volwassenen kon zijn?

Het spel bestond uit drie rondes. In de eerste
ronde moesten we van elke productsoort vijf
producten maken. In de tweede ronde moesten
we vijftien basisproducten en tien luxe producten
maken. In deze ronde mochten we ook drie
aanpassingen doen in onze manier van werken.
In de derde ronde moest je zoveel mogelijk
maken, als al je blokjes op waren was je klaar
en was jouw team de winnaar van de avond!

Tot slot was het tijd om nog even te borrelen
en na te kletsen. Een erg geslaagde avond die
zeker voor herhaling vatbaar is!

ALGEMEEN
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door: Joey Asser

Koningsdag komt eraan!
Het is een jarenoude traditie: op Koningsdag (wat
ooit begon als Koninginnedag), zorgt een grote
groep vrijwilligers van Scouting Oost 1 dat er
niemand met een lege maag hoeft rond te lopen
op het terrein van het Bredewegfestival! Een
grote menigte voorzien van heerlijke poffertjes,
dat is wat deze vrijwilligers doen!
Om een beetje een beeld te schetsen van
het jaarlijkse succes van deze actie kun je
kijken in het feitenkadertje hiernaast en voor
een sfeerimpressie kun je een blik werpen
op de foto’s. Er wordt dit jaar overwogen om
dranghekken te plaatsen, zodat de grote rij de
goede kant op geleid kan worden.

AANKONDIGING

Mocht u zich geroepen voelen om op 27 april te
komen helpen, dat kan! Alle handen zijn welkom
om te ondersteunen bij het op- of afbouwen en
natuurlijk bij het bakken van de poffers! Dat
gebeurt in vier blokken van slechts twee uur,
waarvan de vroegste begint om half 10 en de
laatste eindigt om half 6. Je hebt dus altijd nog
ruim voldoende tijd om gedurende de rest van de
dag over de marktjes te struinen of een festival
op te zoeken, daar is het poffertjes bakken
zeker geen belemmering voor (het is eerder een
aanvulling).
Naast het bakken is er tijdens het bakblok
ook altijd een verkoper, terrasbeheerder en
algemene coördinator aanwezig, dus er is voor
ieder wat wils! Als beloning voor de harde inzet,
krijgt iedere vrijwilliger uiteraard een gezellige
dag, maar ook een heerlijke portie poffertjes, al
kan het natuurlijk zijn dat je er daar aan het einde
van je bakblok wel genoeg van hebt gezien.
Overtuigd? Mooi! Als je je wilt aanmelden voor
een bakblok, kun je contact opnemen met Jan,
telefonisch via +31 6 11 74 85 22 of over de
mail via jgarritzen@gmail.com. Ook als je nog
niet helemaal overtuigd bent en nog het een en
ander wilt vragen, kan Jan je uit de brand helpen.
Wij hopen iedereen in de poffertjestent te
zien op 27 april! Mocht je nou toch niet willen
bakken, kom dan vooral wel eventjes langs om
een heerlijke portie poffertjes op te peuzelen.
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1000

is het aantal porties
poffertjes dat er meestal
wordt verkocht

60

is (ongeveer) het aantal
vrijwilligers dat jaarlijks
meerwerkt aan deze actie

50

meter is de lengte van de rij
voor de tent op het drukste
moment van Koningsdag

Zomerkamp: waarheen?

Lopend vuurtje - mrt ‘16

Het komt nu echt snel dichterbij: het zomerkamp van
2016! Iedereen die dit leest weet natuurlijk al dat we
met Scouting Oost 1 van 16 juli t/m 23 juli 2016 op
zomerkamp gaan. We gaan er van uit dat iedereen dit jaar
met ons mee gaat!
Er is wel een vraag die zo rond deze tijd altijd oprijst onder
de leden: waar gaan we dit jaar heen? Dat houden we nog
even geheim. Of nouja, geheim, laten we het zo zeggen:
we lichten niet meer dan een tipje van de sluier op.
Raad jij waar de karavaan dit jaar naartoe gaat? Hiernaast
vast een kleine hint. Alle oplossingen kunnen worden
gemaild naar zomerkamp@scoutingoost1.nl.

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws, foto’s, de actuele agenda en
nog veel meer!
Check:

www.scoutingoost1.nl
Jaargang 1, nummer 2, maart 2016
Lopend vuurtje is een uitgave van Scouting
Oost 1 Amsterdam. Lopend vuurtje verschijnt
driemaal per jaar en wordt, net als de
jaarlijkse Kampkrant, gratis aangeboden aan
alle leden en vrijwilligers van Scouting Oost 1
Amsterdam.
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Nebig, your flexible partner in packaging

Nebig Verpakkingen BV heeft al tientallen jaren
ervaring als leverancier van verpakkingsmaterialen.

Contact

Tegenwoordig zijn wij een onmisbare leverancier
voor de Chemie, Levensmiddelen, Bouw en
Agrarische industrie. Uiteraard leveren wij aan veel
meer sectoren. Dankzij ons uitgebreide assortiment
vertrouwen wij erop dat wij in huis hebben waar u
naar op zoek bent.

De Veken 229
1716 KJ Opmeer

Wij beschikken over een interne bedrukkingsfaciliteit. De bestelde zakken kunnen geheel naar
wens worden bedrukt met door u aangeleverde
logo’s en teksten. Dit kan enkel- of dubbelzijdig en
in meerdere kleuren.

Stuur ons een email:
info@nebig.com

Nebig Verpakkingen BV levert ook maatwerk
verpakkingen die geheel aan uw eisen voldoen.

Fax ons:
+31-(0)226 - 33 29 30

Neemt u gerust contact op met onze productspecialisten. Onze vertegenwoordigers staan u
graag te woord.

Of kijk op onze site:
www.nebig.com

Postbus:
Postbus 39
1715 ZG Spanbroek

Bel ons:
+31-(0)226 - 33 29 29

