Lopend
Vuurtje

VERENIGINGSPERIODIEK VAN SCOUTING OOST 1 AMSTERDAM

Jaargang 2, nummer 1

Een uurtje met
Huub Somers

Scouting Oost 1
Kerstballenactie

In deze

Beste lezers,
Gefeliciteerd! Voor u ligt weer een nieuwe editie
van ons mooie clubblad, met daarin weer veel
nieuws dat zich als een lopend vuurtje over de
club en omstreken zal verspreiden.
Iets van dat nieuws ben ik als nieuw redactielid
van het Lopend Vuurtje en ik zal mij daarom
even voorstellen: ik ben Marijn, 26 jaar oud en
momenteel leiding bij de Verkenners. Zus van
redactielid Bart, hoewel hij dat soms ontkent (en
ik ook, trouwens!). Schrijven doe ik graag en als
ik dat kan combineren met mijn hobby Scouting,
waarom dan ook niet? Ik hoop jullie als razende
reporter, dromende dichter, irritante interviewer
of misschien wel als “Lieve Lea” nog lang te
mogen vermaken in deze clubkrant.
Voor deze wintereditie van 2016 had ik direct
de eer om een bijzonder interview af te mogen
nemen: niemand minder dan Huub kwam een
uurtje met mij kletsen. Het verslag hiervan vind
je op pagina 18 t/m 21.
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Geniet van dit Lopend Vuurtje, met weer
verslagen van iedere speltak, een stukje van het
bestuur, feiten en cijfers over kamp en de soos
en nog veel meer.
Veel leesplezier tijdens de feestdagen en... tot in
het nieuwe jaar!
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Wist je dat...?
... er meerdere sponsoren zijn die Scouting
Oost 1 (ook) op een andere manier steunen
dan met een advertentie in dit blad? Een
aantal van die sponsoren zie je hieronder!

OPENING

Een uurtje met ...
Interview met Huub Somers
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Begin kerstvakantie
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door: Rik de Baat

Van het bestuur
Het is alweer een tijdje geleden dat ik u voor
het laatst heb kunnen informeren over het wel
en wee binnen onze club. Afgelopen maanden
is er weer veel gebeurd op de Kruislaan. We
kijken bijvoorbeeld terug op een fantastisch
zomerkamp, met recht hét hoogtepunt van het
jaar. Na de wel verdiende vakantie was de open
dag en stonden we op het Mariotteplein met de
bekende poffertjes! Beide dagen waren zeer
geslaagd!
De open dag en alle andere acties voor
nieuwe leden hebben hun vruchten inmiddels
afgeworpen! De Kabouters en Welpen barsten
bijna uit hun voegen. Allebei hebben ze 35
leden in de groep. Met 130 jeugdleden zijn
we sterk gegroeid en nog steeds de grootste
Scoutingvereniging van Amsterdam. Een groot
compliment naar de stafleden die met veel leuke
programma’s het seizoen vliegend van start zijn
gegaan. Zonder hun inzet zou het onmogelijk
zijn zoveel leden te behouden. We hebben vast
een optie genomen op een derde touringcar
voor het zomerkamp. Een droom die misschien
wel uit gaat komen, om met zo veel kinderen op
zomerkamp te gaan.
In de laatste weken van oktober was de jaarlijkse
Grote Clubactie. Iedereen heeft weer veel loten
verkocht en de eerste voorspellingen zien er goed
uit! De opbrengst wordt vlak na de jaarwisseling
bekend gemaakt.

het zomerkamp zullen snel de agenda’s vullen.
Schrijft u ‘m vast op? Het zomerkamp, dit seizoen
van 22 tot en met 29 juli 2017.
Ook dit jaar hield de club de agenda van
Sinterklaas bij. Gevolg was dat we er vele dagen
heel druk mee bezig waren. Het was heel fijn om
te zien dat er ruim 50 vrijwilligers zich hebben
ingezet om de Sint te ondersteunen. Mocht u
volgend jaar ook interesse hebben om de Sint
een handje te helpen of zou u ook een plekje
willen in zijn agenda, houdt u dan tegen die tijd
vooral de berichtgeving in de gaten!
Ten slotte ben ik trots u te kunnen melden dat
Scouting Oost 1 tegenwoordig ook actief is op
sociale media, en wel op Facebook. Sanne en
Jan zijn dagelijks bezig om u op de hoogte te
houden van het allerlaatste nieuws. Mocht u
onze pagina nog niet “leuk vinden”, dan kan ik u
dat zeker aanraden.
Ik wens u allen fijne kerstdagen en een
fantastisch 2017!
Met vriendelijke groet,
Rik de Baat
Voorzitter Scouting Oost 1

ALGEMEEN

Het najaar is altijd een vrij rustige periode voor
de club. We vullen onze tijd met wat overlegjes,
vergaderingen met de regio en andere organisatorische hobbeltjes. Een mooi moment om
de bezem eens door het archief te halen en
alle vergeten dozen, bakjes en mandjes eens
op te ruimen. Het werd een lekkere zondag, we
zijn winterklaar om er vervolgens vast weer een
zooitje van te maken.

Scholten en De Vries: Bedankt!
De firma Scholten en De Vries, al geruime tijd
een goede vriend van de club, heeft al onze
gebouwen voorzien van nieuw “sluitwerk”. Al
onze deuren zijn nu voorzien van een hightech
systeem dat alle deuren elektrisch bedient.
Iedereen heeft een persoonlijke druppel om
de deuren te openen en te sluiten, zodat de
ouderwetse sleutel helemaal is komen te
vervallen. De operatie om 40 deuren van dit
systeem te voorzien nam twee dagen werk met
zich mee!

Natuurlijk zijn alle speltakken op weekend
geweest en heeft iedereen kunnen dansen op de
soos. Scouting Oost 1 kan met een gerust hart
op vakantie! In het nieuwe jaar, als de batterijen
weer vol zitten, komen we al snel uit bij al die
activiteiten en acties die rustig wachten tot ze
aan de beurt zijn. Koningsdag, klussendag,
weekenden weg en de voorbereidingen van

Onze eeuwige dank gaat uit naar Cor Paans en
Rob Wiersma!
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Feiten en cijfers: kamp en soos
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Kabouters op de soos:
zij waren het best
vertegenwoordigd
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keer moest helaas
de dokter worden
bezocht op kamp

muggenbulten
kwamen er mee
terug uit Limburg
minuten waren er
slechts nodig om de
soos op te ruimen

boodschappenkarren
vol nam het CT elke
keer mee bij de Lidl

70

nummers werden
er op de soos gedraaid in 4,5 uur
5
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lekke banden
zijn er tijdens het
zomerkamp geteld

1

winnaar van de
limbodanswedstrijd
op de soos: Torben
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posten telde de
hike dit jaar op
zomerkamp
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keer kwam er
Justin Bieber uit de
speakers op de soos
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flesjes water zijn
er gekocht bij de
supermarkt

160

was dit jaar de
oplage van de
kampkrant
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was het totaal aantal
tenten van de kamperende speltakken

ALGEMEEN
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50

zakjes chips
gingen er doorheen op de soos

33

stafleden waren er
met de kinderen
mee op kamp

door: Marijn Hoeksel
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volle touringcars
richting Wellerlooi
voor leden en leiding
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door: Claire van Megen

De mooiste plek op zaterdagochtend
Dit jaar is er veel veranderd bij de bevers. Er
zijn superveel nieuwe bevers bij gekomen en in
totaal zijn we nu met vijftien kinderen. Daarnaast
is ook het leidingteam helemaal anders. De vier
nieuwste aanwinsten zijn Anna, Claire, Layla en
Marianne. Daan en Lonneke draaiden al mee,
dat maakt een totaal van zes. Wel hebben we
helaas afscheid genomen van Martin.
De afgelopen maanden is het op zaterdagochtend
op Scouting niet rustig gebleven; vele thema’s
zijn aan bod gekomen. Daarover hieronder meer!
Prinsjesdag
Vandaag hebben we Levend Stratego gespeeld.
In thema natuurlijk: de allersterkste koningen
werden verslagen door de mooiste prinsessen.
En wilde draken werden afgetikt door dappere
prinsen. Na dit levendige spel hebben we ook
geleerd een toren (van blokken, door de bevers
zelf gebouwd) om te gooien met een schuimbal.
Dit zodat we de vijand altijd de baas blijven.

Halloween
Op Halloween, 31 oktober, hebben de Bevers
kennisgemaakt met een echt spookhuis. Nadat
de leiding van alles klaar had gezet, kwamen
langzaam de bevers aan op het scoutingterrein.
Alle kids waren prachtig verkleed, van een skelet
tot twee vleermuizen en van Spiderman tot een
draak.
We begonnen met een lesje schrikken: Martin
leerde alle Bevers hoe je iemand het allerbest
kan laten schrikken. Voor wie interesse heeft:
1. Wacht totdat iemand vlak bij is
2. Roep zo hard als je kan “boehoee”
3. Verstop je meteen weer nadat je “boehoee”
hebt gezegd, zodat het volgende slachtoffer
je nog niet ziet.

Bootjes
Op twee ochtenden hebben we ons beziggehouden met zeilbootjes. Met behulp van een
fles, kurken, een satéprikker, een papiertje en
heel veel duct tape had elke Bever een eigen
bootje gemaakt. Om deze uit te proberen zijn
we een paar weken later naar de speeltuin in
het Meerpark gegaan. En ja hoor, alle bootjes
waren in staat om een aardig stuk te varen. Met
de wind in de zeilen raceten de bootjes naar de
overkant. Nadat elk bootje een heerlijk stukje
gevaren had, hebben we nog even verstoppertje
gespeeld in de grote speeltuin.

Rond 11:45 uur hadden we ook de ouders
uitgenodigd. Alle Bevers zaten inmiddels verstopt
in het spookhuis en de ouders mochten één voor
één even lekker gaan griezelen, oh wat waren ze
bang. Lijkbleek kwamen ze weer naar buiten. De
ouders: “Wat zijn die Bevers goed in ons laten
schrikken, waar hebben ze dat geleerd?”.

BEVERS

Herfst
Halverwege november was het volop herfst.
Daar moesten wij, als Bevers, natuurlijk gebruik
van maken! We begonnen met een renspel: zo
snel mogelijk naar de overkant en weer terug.
Appeltje eitje voor ons, dus hebben we het
net iets moeilijker gemaakt: de leiding riep
een dier en dan moesten wij als dat dier naar
de overkant. In een oogomslag waren wij niet
alleen maar bevers maar ook panters, slakken,
apen en olifanten; werkelijk alle dieren kwamen
langs! Toen we weer een beetje rustig waren
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zijn we spinnen gaan maken: met kastanjes en
glitters hebben we prachtige achtpotige beestje
gecreëerd. De gekste spinnetjes kwamen langs,
met blauwe webben, gele ogen en rode poten.

volle borst te zingen. En daar kwam de enige
echte Sint binnen, met twee Pieten. En wat was
hij lief voor ons. Over iedereen had hij een lief
verhaaltje te vertellen. We kregen pepernoten
en zelfs cadeautjes. Na een uurtje zingen en
lachen, moesten Sinterklaas en zijn Pieten naar
de volgende kindjes en zongen wij superhard:
‘dag Sinterklaasje, dag, dag, dag, dag, lieve Piet!’

Sinterklaas
Nietsvermoedend waren we, op een rustige
zaterdagochtend, met zijn allen sinterklaasliedjes
aan het zingen. Opeens hoorden we iets op het
dak. Voetstappen, volgens enkele Bevers. En
ja hoor, een paar minuten later zagen we een
Piet achter het raam. Wij begonnen meteen uit

En zo zie je maar dat zelfs op zaterdagochtend
er geen leukere plek is om te zijn, dan op ons
mooie vertrouwde scoutingterrein!

BEVERS
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door: Lara Terra

Boerenweekend
Begin november zijn de Kabouters op boerenweekend geweest. Het eerste gebouw op
Scouting was met melkbussen en klompen omgetoverd tot een boerderij. Toen iedereen aangekomen was hebben wij het weekend geopend
met een spelletje boerentikkertje, waarna wij in
de auto naar Blaricum zijn gestapt om bij een
schapenboer zijn schapenkudde te bekijken.
Helaas werkte het weer niet echt mee en hebben
we regelmatig onze capuchon op moeten zetten.
Dit heeft de pret niet mogen drukken, want zoals
een zeer wijs persoon ons zei: “er bestaat geen
slecht weer, enkel slechte kleding!”
De schaapskudde werd begeleid door een herder
met zijn twee herdershonden; de ene hond
werd in het Nederlands toegesproken en de
ander in het Engels, zodat er twee verschillende
opdrachten gegeven konden worden aan de
honden. De schapen waren zo goed onder
controle dat zij een rondje om ons heen hebben
gelopen en wij onderdeel werden van de kudde.

Eenmaal aangekomen hebben wij zelf appelmoes gemaakt voor het avondeten, die echt
superlekker geworden was! Naast de appelmoes
hadden we nog friet en kip dus dat was smullen!
Nadat de bedjes opgeblazen waren hebben wij
nog even een filmpje gekeken en flink gekeet
voordat het eindelijk rustig werd en de leiding
een momentje voor zichzelf had.
De volgende dag was het alweer vroeg ochtend en
tijd voor een eitje bij het ontbijt. Nadat de buikjes
volgegeten waren hebben wij koeien en varkens
van bloempotten gemaakt door ze te schilderen.
Viooltje erin en klaar! Daarna nog een superleuk
spel waarbij we koeien moesten verkopen, maar
diezelfde koeien ook besmet konden worden met
de gekke koeienziekte, waardoor ze niet meer
verkocht konden worden. Om ze weer beter te
maken moesten we dan opdrachten uitvoeren;
denk aan touwtje springen, een ei zoeken, een
mop vertellen, enzovoort. Hartstikke leuk!

KABOUTERS

Helaas zat het weekend er toen alweer op!
Vermoeid, maar met een zeer gezellig weekend
waarin wij heel veel hebben gelachen achter de
rug, werd iedereen weer opgehaald.

Nadat de schapen nog uitgebreid geaaid waren
en wij de heide door een vergrootglas bekeken
hadden, zijn wij verdergegaan naar de volgende
boer: een koeienboer! In een grote stal stonden
de volwassen koeien, die lieten zich ook aaien.
In de stal erachter stonden de kalfjes die iets
meer verlegen waren maar wel heel erg schattig!
Nadat wij hadden gezien hoe een koe gemolken
werd en wij lekkere warme chocolademelk
gedronken hadden was het weer tijd om terug te
gaan naar de Kruislaan.
8

Op avontuur in eigen stad

door: Hanneke Laan

Ook de Gidsen zijn op weekend geweest en daar
willen we graag wat meer over vertellen! Dit keer
begon ons weekend al op vrijdag, tegelijk met de
soos. We verzamelden om 19:00 uur, nog voor de
soos, zodat we de tijd hadden om onze bedjes op
te blazen en ons klaar te maken. We begonnen
dus met veel opmaken en elkaars kleding
goedkeuren voor de soos. Het thema was Winter
Wonderland en iedereen zag er supermooi uit!
Op de soos hebben we samen met de andere
speltakken de hele avond gedanst en gesjanst;
een leuke avond om niet snel te vergeten!
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65”. Op de Dam werden we in groepjes verdeeld,
waarmee we met 65 opdrachten moesten
proberen zoveel mogelijk punten te scoren, erg
leuk! Daarna hadden we nog tijd over om een
ruilspel te doen, het lievelingsspel van velen van
ons. De vorige keer dat we dit deden kwamen
we terug met een popcornmachine, waar vooral
de leiding heel enthousiast over is en waardoor
we nu regelmatig genieten van verse popcorn!
Helaas dit keer geen popcornmachine, maar er
kwamen toch weer mooie spullen mee terug!

Toen de soos was afgelopen en we dachten dat
het tijd was om te slapen, had de leiding nog
een verrassing in petto. Het tweede gebouw was
omgetoverd tot een heuse bioscoopzaal waar we
onze bedjes neer konden leggen en we in onze
onesies Mean Girls hebben gekeken. Na de film
vond de leiding dat het wel eens tijd was om
te slapen, maar wij dachten daar anders over!
Onder invloed van de grote hoeveelheden snoep
die we mee hadden genomen, hebben we nog
een hoop gekeet en gedanst op onze luchtbedjes.
Een paar van ons vond het zelfs een goed idee
om buiten gekke capriolen uit te halen, waarbij
de onesie van één van ons sneuvelde. Dat was
niet zo handig, dus de volgende keer denken we
wel twee keer na voor we ’s nachts op pad gaan!

Onderweg terug naar de Kruislaan kwamen
we toevallig langs de supermarkt, dus hebben
we meteen maar boodschappen gedaan. In
groepjes gingen we zelf koken, maar onze
leiding zou onze leiding niet zijn als we zomaar
helemaal zelf konden bedenken wat we gingen
eten. Uit een hele stapel met briefjes moesten
we er twee trekken waarop verschillende ingrediënten stonden. In ons gerecht moesten we
tem minste deze twee ingrediënten gebruiken,
de rest mochten we zelf bedenken. Over het
algemeen pakte dit best goed uit, zo had een
groepje spinazie en mozzarella, of kip en kerrie,
allebei prima combinaties. Eén groepje moest
het echter doen met rijst en couscous, een
beetje gek, maar uiteindelijk is ook dat gelukt en
hebben we allemaal heerlijk gegeten.

Al met al was het een korte nacht en dus een
vroege ochtend. We werden veel te vroeg weer
gewekt, waarna we alles moesten opruimen
(gelukkig was Tilly zo lief om alle Gidsen te
helpen met bedjes leeg laten lopen) en gingen
ontbijten. Toen we allemaal weer een beetje
bijgekomen waren, stapten we in de tram naar
het centrum voor een nieuwe opdracht: “Crazy

9

GIDSEN

We sloten het weekend af met een rondje “Truth
or Dare”, wat uiteindelijk eigenlijk alleen maar
“Truth” was. We hebben elkaar en de leiding
weer een beetje beter leren kennen dit weekend.
Hoewel we er graag nog een nachtje aan vast
hadden geplakt, waren we ook best blij dat we
daarna weer op tijd naar ons eigen bedje konden.
Het was een superweekend! Slaap lekker.

Half november zijn we met onze Welpen op
weekend geweest, volledig in het teken van kou
en ijs! Tijdens dit weekend hebben we een heel
groot spel gespeeld, waarbij het de bedoeling
was om offers te brengen naar de scout-king. Om
dat te doen moesten de Welpen in hun groep (de
ijsberen of de pinguïns) stappen zetten op een
groot speelbord, in de vorm van de aarde. Dat
klinkt simpel, maar onderweg lagen er natuurlijk
allerlei problemen op de loer om het spel lastiger
te maken. Ook moesten de ijsberen en pinguïns
opdrachten doen om punten te verdienen.
Die punten waren ijsblokjes, maar dan wel met
een dobbelsteen erin. Deze had je nodig om
gedurende het spel je weg te kunnen verkennen.
Het was namelijk niet zo dat je gewoon maar een
pad kon kiezen om bij de evenaar (daar woonde
de koning) uit te komen: onderweg konden de
ijsberen en pinguïns overal yeti’s tegenkomen
die de boel kwamen verzieken!
Het zat namelijk zo: aan het eind van elk gekozen
pad stuitte je of op een offer, of op een yeti. Een
offer was natuurlijk mooi meegenomen, maar
een yeti is een groot monster dat je liever niet
tegenkomt. Vandaar dat je best wilde weten wat
je aan het einde van het pad kon verwachten
voordat je die kant op ging.
Soms gebeurde het dat een groep geen ijsblokjes
had, een pad insloeg en toch een yeti tegenkwam. Dat betekende ofwel twee beurten
overslaan (en dus achterstand op de andere
groep), of een yeti-opdracht doen. Die opdrachten
verschilden heel erg qua inhoud en omvang, dus
de Welpen hebben zich tijdens dit weekend geen
moment hoeven vervelen.

Dan even over hoe we daar nou in de praktijk
invulling aan hebben gegeven. Zoals gebruikelijk
begon het weekend met de lunch, deze keer een
heerlijk broodje knakworst. Daarna mochten de
jongens even naar buiten om wat spellen voor
zichzelf te doen. Het weer deed alleen niet echt
leuk mee in de dagen vóór het weekend, waardoor
het veld was veranderd in een modderpoel. Alles
en iedereen die het veld op ging werd smerig, en
op termijn moest ook het gebouw het ontgelden.
Geen probleem, eerst water en de rest komt
later, zoals je hieronder kunt zien.
Na deze modderparty gingen we door naar een
activiteit die veel beter in het thema paste:
schaatsen! Gelukkig was op zaterdag, na lange
tijd van defecten, de Jaap Edenbaan voor het
eerst open waardoor wij daar met de jongens
terecht konden. Gewapend met een ervaren
instructeur, een fotograaf, een oud-ijshockeyer
die moeite had met remmen, een shorttracker
die nationale wedstrijden rijdt en Bart (vul zelf
in wie wie is), was het aan ons om de welpen de
beginselen van het schaatsen aan te leren.

WELPEN

door: Joey Asser

IJscout weekend
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Wellicht klinkt dat als een hels karwei, met vijf
man een groep van bijna dertig kinderen leren
schaatsen in één middag, maar dat viel heel erg
mee. Er waren namelijk zat jongens die het al
goed konden, de iets minder gevorderden pikten
het snel op en voor de échte beginners had de
ijsbaan van die mooie rekjes op het ijs gezet, dus
iedereen kon uit de voeten. Natuurlijk mochten
wat spelletjes en wedstrijdjes niet ontbreken,
maar de middag vloog om en snel was het alweer
tijd om terug naar de Kruislaan te gaan.
Eenmaal terug kregen we een mok met lekkere
chocomel en slagroom en daarna was het tijd
om ons vol te stoppen met pannenkoeken!
Tijdens het opsmikkelen van die pannenkoeken
werd er volop tegen elkaar opgeboden wie er
nou eigenlijk het beste kon schaatsen, maar
vooral ook wie er het spectaculairst onderuit
was gegaan. We laten maar even in het midden
wie die laatste discussie heeft gewonnen, maar
de foto’s van twee goede gegadigden willen
we jullie niet onthouden, dus kijk vooral even
hieronder en oordeel zelf!

Na het eten brak de avond aan en was het al snel
tijd voor de kids om te gaan slapen. De nacht
duurde natuurlijk niet lang, want iedereen was
supervoreg weer wakker, waarna we erachter
kwamen dat de Sint was langsgeweest en
iedereen een cadeautje in zijn schoen had gehad,
dankje Sinterklaasje! Bijkomend probleem was
wel dat we ons, letterlijk, in een spagaat moesten
werken om de kids op de tweede dag een beetje
in het gareel te houden.
Ach, probleem, nee hoor, wij hebben ons kostelijk
vermaakt. Tot de volgende keer!

WELPEN
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Fijne
dagen en de
beste wensen
voor 2017!

VROLIJK KERSTFEEST!

Dat Zoë

Co en Bettina
Hoeksel

Dit jaar
wensen wij iedereen namens de
Bevers en hun leiding
een geweldige kerst!
Lonneke, Marianne,
Claire, Layla, Anna,
Martin en
Daan

zo gelukkig

Bedankt voor
een topjaar!

blijft.

Voor iedereen, hele
fijne kerstdagen en een
fantastisch 2017!
Huub, Dave,
Ruud en Rik
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Dat ik op
klarinetles

Wat
ben ik blij dat
ik met zo veel
lieve mensen bij
deze geweldige club
zit! Op naar een
nóg mooier jaar!

mag.

Liefs, Marijn

Kusjes en
knuffels,
Anne-linde

xxx Ali

De
(kerst)ballen!
Fijne dagen en
tot in 2017!
x Verkennerleiding

VROLIJK KERSTFEEST!

Lieve Jan,
Je bent de beste!
Hou van je.

Ik wil mijn
persoonlijke
masseur Gijs een
fijne kerst wensen
en een gelukkig
nieuwjaar!

VERKENNERS

door: Esther Dekker

Haaj haaj, Verkenners terug van weggeweest!
De zomervakantie is over en het nieuwe seizoen
is weer begonnen. Voor de Verkenners betekent
dit dat er elke dinsdagavond een schitterend
programma klaarstaat.
Draaiavonden
Een voorbeeld van zo’n programma is Triviant
2.0, waarbij je de bekende ‘taartstukjes’ van
Triviant kunt verdienen door opdrachten uit te
voeren die met je zintuigen te maken hebben;
van een portret schilderen met je neus tot een
blind parcours lopen en verschillende smaken
onderscheiden. Dit zorgt natuurlijk altijd voor
heel veel grappige momenten; opgeklopt eiwit
opkloppen totdat je het boven je hoofd kan
houden (wat niemand lukte, dus dan maar het
eiwit nog vloeibaar over je hoofd gieten om toch
de punten te verdienen), verf op je neus smeren,
vieze (maar ook hele lekkere!) dingen proeven
of tegen dingen aan botsen omdat je niet goed
communiceert tijdens het blinde parcours.

Ook zijn we elk jaar bezig met pionieren omdat
we dit moeten kunnen voordat we op kamp gaan
(als we niet kunnen pionieren, kunnen we ook
geen keuken bouwen, kunnen we geen keuken
bouwen, kunnen we niet eten). Aan het begin
van het jaar hebben wij een mega-real-lifetafel-voetbal-tafel gepionierd. Dit was een groot
succes bij zowel de Verkenners als bij de leiding.
Versierd met lichtjes, gebouwd van pionierpalen
en touw hebben wij enorm kunnen genieten
van de mega-real-life-tafel-voetbal-tafel. De
oplettende lezer heeft gezien dat je deze tafel
ook ziet op de foto voorop deze uitgave van het
Lopend Vuurtje.

Naast de programma’s van de leiding krijgen
ook af en toe de Verkenners de kans om een
draaiavond te vullen. Dit keer waren dat Max en
Kamil. De opdracht was om kaartjes te zoeken
op het veld en hiermee konden ze materialen
kopen om een ei van een bepaalde hoogte heel
naar beneden te laten vallen. De Verkenners
blijken hierin verrassend creatief te zijn! De
één had een semi-regenboog capsule, de ander
een pakketje vol met plakband en weer een
ander had allemaal ballonnen om het ei heen
gebonden. Aan het einde waren alle eieren wel
stuk. Of dit nou kwam doordat ze niet goed
beschermd waren, of doordat ze te hard gegooid
werden, laten we maar even in het midden.
Weekend
Begin november zijn we op weekend geweest
naar Naarden, hier zaten we in een ontzettend
gave bunker onder de vesting. Er waren maar
liefst zes Verkenners mee! Op de fiets hebben
de jongens een tocht afgelegd om uiteindelijk
in Naarden aan te komen. Hier hebben ze een
geocache-spel gespeeld. Ze hadden coördinaten
en foto’s en konden hiermee uiteindelijk naar de
eindlocatie komen.

’s Avonds hebben we het spel Ik hou van Holland
gespeeld in twee teams. Hier zaten verschillende
opdrachten in; verschillende muziekrondes (raden welke muziek er gespeeld wordt), grammatica (woorden spellen), geen ja/nee en
natuurlijk het verjaardagsspel met ontploffende
taart (in dit geval een niet ontploffende limofles). De Verkenners laten zich niet kennen, maar
slechts één team kon de beste zijn. Dat waren
Max, Wouter en Guus. Gefeliciteerd jongens!
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Oproep
Hierbij ook nog een oproepje aan alle personen
die dit lezen: ken of ben jij een jongen tussen
de 11 en de 14 jaar en lijkt Scouting jou fantastisch? Meld je dan snel aan via onze site en/of
kom een dagje meedraaien met de Verkenners!

Dit weekend viel ook voor veel jongens tegelijk
met de toetsweek, dus werd er naast al het
geravot, ook daadwerkelijk geleerd! Zelfs om
2:00 uur lag er nog iemand met een zaklamp in
bed te leren (ja, echt waar!).
’s Ochtends hebben we een ochtendwandeling
gemaakt over de Vesting. Toen we terugkwamen
stonden er (bijna direct) eitjes klaar en hebben
we gezamenlijk ontbeten. Hierna hebben we
nog een spel gedaan op de Vesting. Met een
net en een bal hebben we geprobeerd om het
kanonvangen te doen zoals men dit vroeger
deed. Met een tennisbal ging dit beter dan met
een voetbal (deze was eerder helaas in het water
verdwenen).
Na dit spel hebben we nog even geluncht en
daarna zijn de Verkenners rechtstreeks terug
naar de Kruislaan gefietst. De jongens kwamen
doorweekt aan, maar gelukkig stond er warme
chocolademelk klaar. Iedereen was gesloopt.
Dit betekent dat het een geweldig weekend was!
Gelukkig hebben we de foto’s nog...

VERKENNERS
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door: Sanne Winchester

Turbulentie
De Explo’s hebben een paar turbulente weken
achter de rug. Na het zomerkamp zat de sfeer
er goed in en werd en heel wat geappt in onze
gezamenlijke groep. Foto’s van dabs (ook
dabbende ouders), veiligheidsvestjes en alles
dat met “Boiiiii” of Floris te maken heeft, kwam
voorbij. We konden allemaal niet wachten tot het
nieuwe jaar zou gaan starten. Maarrr, toen was
er opeens een stortvloed aan nieuwe Explo’s...
Hoe moesten we dat nou gaan doen?
Op de zondag na kamp kwam de harde kern
van de Explogroep bij elkaar om de porto te
verbouwen. We moesten er na de zomer immers
inmiddels 22 personen in kwijt kunnen. Dat is
gelukt! We passen er tot op heden allemaal (nét
aan, lekker knus) in!

EXPLORERS

Om de nieuwe kids een warm welkom te geven
vond er al vroeg in het jaar een Exploweekend
plaats. Dit keer gingen we naar Bergen. Daar
hebben we mooie wandelingen gemaakt, een
spel in de stad gespeeld en hebben we in de
avond elkaar een stuk beter leren kennen.
Want tja, wie heeft er als grootste blunder ooit
een doorschijnend jurkje aangehad op een
feestje? Wie houdt er immens veel van energy
drink? Wie kun je ‘s nachts wakker maken voor
andijviestamppot? En wie heeft een bucket list
waarop “babykonijntjes zien opgroeien” het
eerste punt is? Je begrijpt dat we na die avond
opeens veel meer over elkaar te weten zijn
gekomen. Het weekend eindigde mooi met een
strandwandeling op zondagochtend.
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Draaiavonden
De draaiavonden zijn nog altijd heel erg gezellig.
Van een kussengevecht tot gezellig met z’n allen
Love Actually kijken en van schilderen met de
moeder van Anne-linde tot het spelen van een
supertof groot een Sinterklaasspel: wij vermaken
ons wel!
Superbelangrijk punt
We willen graag benadrukken dat wij onze leiding
heel erg willen bedanken. Jorn, Nico en Sanne
zijn voor ons een grote inspiratiebron en ze
zijn momenteel één van de redenen dat wij zo
gemotiveerd zijn om ons als goede burgers te
gedragen. Zonder de leiding zouden we toch
best wel een beetje verloren zijn. Wij zeggen dit
als Explo’s van Scouting Oost 1.
Lieve leiding, wat zouden we toch zonder jullie
moeten?! Bedankt voor alles. Wij zullen elke dag
van de rest van ons leven bezig blijven met het
beteren van ons leven. Daar mogen jullie ons
vanaf heden aan houden.
WIJ BELOVEN PLECHTIG, VOOR ALTIJD,
VOORTAAN ZELF DE STUKJES VOOR HET
LOPEND VUURTJE AAN TE LEVEREN.
Deal!

EXPLORERS
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door: Marijn Hoeksel

Een uurtje met... Huub Somers
Al vanaf dat ik nog een klein meisje was, Kabouter om precies te zijn, is Huub voor mij hét gezicht
van de vereniging. Huub is de stem aan de andere kant van de telefoon vlak voor we op kamp gaan,
die precies vertelt wat voor weer het op locatie is en hoe mooi de terreinen erbij liggen. Huub is
–gewapend met camera en al– de eerste die je ziet als je na een paar uur de kampbus uit komt.
Huub is degene die je (als leiding) kunt bellen voor werkelijk alles; of het nou gaat om een beamer
of een verloren sleutel, het antwoord is altijd “tuurlijk schat, regel ik voor je, komt goed”.
Ik was dan ook zeer vereerd dat ik als nieuw redactielid van het Lopend Vuurtje de taak kreeg om
een diepte-interview met mijn grote held Huub te houden!

EEN UURTJE MET...

“Huub, voor mij en vele anderen binnen de club
ben je niet weg te denken bij Scouting Oost 1,
maar wanneer en hoe ben je ooit bij deze club
terecht gekomen?”
“Mijn ouders verhuisden naar de Kruislaan in
1961, toen ik zeven jaar oud was. Daar was ik
altijd veel buiten aan het spelen met de andere
buurtkinderen. Er stond toen nog geen hek om
het Scoutingterrein, dus we speelden ook vaak
op het veld van Scouting. Op die manier kwam
ik vanzelf in contact met de club.” Huub kijkt
nadenkend voor zich uit. “Toch heeft het geloof
ik nog een aantal jaar geduurd voordat ik echt
op Scouting kwam, want ik kan me helemaal
niets van de Welpen herinneren; ik begon toen
ik een jaar of tien of elf was, bij de Verkenners.”
“Dus ooit bij de Verkenners begonnen, en daarna? Welke takken heb je allemaal doorlopen?”
“Daarna ben ik nog Rowan (jongens van de
Explorers, red.) geweest, voordat ik leiding werd.
Eerst ben ik leiding van de Verkenners geweest,
vervolgens van de Rowans en tenslotte nog een
tijdje stambegeleider. De laatste jaren ben ik
groepsbegeleider geweest van Scouting Oost 1,
secretaris, voorzitter, CT-lid op kamp… ik heb alle
rollen binnen Scouting wel gezien!”

omstreken alleen maar verenigingen met 50
leden of minder), maar ook dat zij echt moeten
leuren om leiding; ze vallen bijna om! Ik vind
het mooi om te zien dat wij zo’n hechte groep
hebben. Én natuurlijk het mooiste terrein van
Amsterdam.” Huub kijkt me ernstig aan. “Het
is ook altijd leuk om oud-leden te zien. Bijna
iedereen zegt dan dat ze in hun latere leven en
carrière veel aan hun Scoutingperiode hebben
gehad. Dat is toch mooi om te horen?! Het is echt
een mooie vrijetijdsbesteding naast je werk.”
“Naast dat je alle leiding- en bestuursrollen
ongeveer wel hebt vervuld, weet ik dat jij in de
decembermaand ook altijd zeer actief bent voor
Scouting Oost 1. Wil je daar iets over vertellen?”
“Achja, ik help al jaren de Sinterklaascentrale,
die ervoor zorgt dat de Sint bij veel gezinnen,
verenigingen en scholen in Amsterdam, IJburg
en Diemen op visite gaat. Toen mijn vader stopte
ging men ervan uit dat ik het van hem over zou
nemen. Nou, dat heb ik toen maar gedaan. Dat
is inmiddels zo’n 30 jaar geleden.”

“En al die tijd dus bij Scouting Oost 1?”
“Tussendoor ben ik vier jaar lid-af geweest, maar
daarna ben ik weer teruggekomen bij Scouting
Oost 1. Het is toch een geweldige club! Wat ik
nou zo leuk vind aan deze vereniging hè, er
zijn zo veel mensen actief! We hebben meer
dan genoeg leiding, die voor het grootste deel
van kinds af al bij de club zitten en we hebben
inmiddels 130 leden. Op bijeenkomsten met
andere verenigingen hoor ik vaak dat zij minder
leden hebben (er zijn er twee in de buurt met
zo’n 80 leden, verder zijn er in Amsterdam en
18
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“In al die jaren Scouting; wat is het leukste kamp
– ofwel meegemaakt als kind ofwel als leiding
georganiseerd – dat je je kunt herinneren?”
“Dat is toch wel Ardennenkamp, dat komt ’t eerst
bij me op. Ik vind kamperen nog steeds het leukste wat er is!” Huub lacht: “Tegenwoordig dan wel
luxe kamperen hoor; zonder stroom, verlichting
en een goede kop koffie doe ik het niet.
De leukste kampen die ik me kan herinneren die
we zelf georganiseerd hebben zijn de kampen
geheel in Griekse of Romeinse stijl; de hele
week loopt de hele groep in een gewaad, en die
gaat vanaf dag één ook echt niet meer uit, dan
zit de sfeer er meteen goed in. Helaas is zoiets
echt een hele week volhouden bijna niet meer
mogelijk, dat is wel jammer!
Ongeveer 30 jaar geleden hebben we het CT
(coördinatieteam, red.) ingevoerd tijdens het
zomerkamp; vanaf het begin heb ik daarbij
gezeten. Ik vind dit nog steeds leuk om te doen.
De boodschappen, de financiën, de kampkrant,
af en toe een ritje met het busje, dat zijn de
zaken die er voor zorgen dat je lange dagen
maakt, maar ik doe het met veel plezier.”

“De leiding weet dat je de telefoon altijd opneemt met ‘Ja met mij, met Huub’. Als je
terugdenkt aan je gehele Scoutingperiode, wie
zou je dan graag nog eens willen bellen?”
Huub denkt even na, maar zegt dan: “Ik zou graag
mijn medeleiding van vroeger eens willen bellen
met de vraag of we nog eens een weekendje
kunnen organiseren in Lage Vuursche (daar
gingen we altijd op weekend). En dan hoop ik
dat Jan Kuiper, met wie ik jaren lang de Rowans
gedraaid heb, ook nog langs kan komen; Jan is
al een stuk ouder.”
“Wat is je mooiste Scoutingherinnering of
-ervaring?”
“Dat zijn toch de jubilea geweest. De grotere
evenementen; iets met z’n allen op poten zetten
en vervolgens uitvoeren, dat is geweldig. Zo
hebben we een keer een enorme actie gehad
om 100.000 gulden op te halen, geweldig
als dat dan nog lukt ook. Ook de open dagen
buitenshuis zullen me altijd bijblijven, we hebben
bijvoorbeeld een keer het gehele Radiowegplein
volgezet!”.

“Ik denk dat veel jonge leden en ouders je vooral
kennen van de foto die op de vlaggenmast staat
tijdens de kamp-opening. Jij nog met een bos
zwarte krullen en een grote telefoonhoorn in je
hand. Van wanneer is die foto eigenlijk?”
“Die foto moet toch wel zo’n 30 jaar oud zijn!”
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Ik kijk Huub ongelovig aan. “100.000 gulden?!
Waar was dat voor nodig en hoe hebben jullie
dat dan gedaan?”
“Dat bedrag was nodig om het gebouw
te verbouwen. De vader van Lucien, het
stichtingsbestuur en ik hadden een ludieke
manier bedacht om geld in te zamelen: we
hebben een loterij aangevraagd bij het Ministerie
van Justitie, dat moest toen op die manier. We
hebben in totaal 1.000 loten verkocht van 150
gulden. In totaal waren er dan tien trekkingen en
werd er dan steeds 15 gulden bij iedereen die
meedeed afgeschreven. De laatste trekking was
een enorm feest, er waren 800 man! We hadden
een enorme tent, die ging nog bijna de lucht
in door het noodweer. Gelukkig mochten we
op het laatste moment de Jaap Edenhal gratis
gebruiken om de trekking voort te zetten.
Scouting Oost 1 heeft trouwens in het verleden
meerdere musicals gedaan, wist je dat? De
musical JoriS werd in Ommen opgevoerd voor
ongeveer 5.000 man leiding van Scouting uit
heel Nederland. Met 100 leden van Scouting
Oost 1 hebben we hier een jaar lang aan gewerkt.

Omdat we er allemaal hetzelfde uit moesten
zien, hebben we de blauwe sweater ingevoerd
(dit was het moment van het afschaffen van de
uniformen).
Twee jaar later werden we weer gevraagd om
een musical op te voeren, wederom tijdens
de Scout-inn. Dit werd CirCuS hooGTEvrEES. Er
werd speciaal voor onze musical een theater
gebouwd. De eenmalige voorstelling werd bezocht door 11.000 man leiding uit Nederland
en België, ook weer in Ommen. Leiding en leden
hebben een opleiding gehad bij circus Elleboog
en elke zondag waren er repetities op Scouting.
Koen van Dijk (destijds Verkennerleiding) heeft
de musicals geschreven en geregisseerd. Bij de
repetities in het eerste gebouw waren vaak Jos
Brink en Frank Sanders aanwezig. Koen zat op
de musicalschool van Frank. Met een trailer vol
licht en geluid hebben we daar een week lang de
voorbereidingen gedaan. De circusband bestond
uit allemaal leiding van Scouting Oost 1.

“In al die jaren moet je bij de vereniging veel
mensen hebben zien komen en gaan, dat kan
soms lastig zijn! Van wie heb je afscheid genomen, maar zal je je altijd blijven herinneren?”
“Ja, de leiding wisselt nou eenmaal binnen de
vereniging. Je maakt veel met elkaar mee, dus
het is altijd jammer als er iemand weggaat. De
personen die ik me altijd zal blijven herinneren
zijn de mensen van het groepje waarmee ik
Verkenner- en Rowanleiding ben geweest, dat
zijn nu allemaal 50-ers/60-ers, net als ik.”

EEN UURTJE MET...

“En waarom precies deze groep?”
“Met hen heb ik zoveel spontane dingen
meegemaakt! Reisjes, zomaar eens op pad, dat
Ardennenweekend in Frankrijk, noem maar op!”

Het was een groot succes. Later hebben we de
musical nog met een kleiner gezelschap opgevoerd in Amsterdam, in theater de Engelenbak.
Ik heb voor dit project samen met Kees Bunck
en Niek van Westing de coördinatie gedaan. Een
mooie periode binnen Scouting Oost 1.”
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“Je bent geridderd, toch Huub? Hoe ging dat?”
Huub glundert en begint te vertellen. “Jazeker!
Ik ben Ridder in de Orde van Oranje Nassau. In
2002 was ik 40 jaar bij Scouting en ik was ook
actief als vrijwilliger in het deelraadbestuur. Ik
werd die avond meegelokt om bij de RAI te gaan
eten, en ik dacht dat mijn vrienden me die avond
mee zouden nemen naar BZN (Band Zonder
Naam, red.) die daar optrad; dat was een grapje
van ons. Ik wist dat het gebouw verhuurd was
en ik kreeg een belletje dat de bierpomp stuk
was. Wij daar dus toch nog even heen… bleek
het hele feest een verrassing voor mij te zijn!”

de secretaris van Scouting Amsterdam ook nog
eens met de Zilveren Scoutingonderscheiding.
Tenslotte kreeg ik van de stadsdeelvoorzitter het
lintje namens de Koningin. Die draag ik natuurlijk
nog regelmatig, haha! Ik ga ook nog ieder jaar
naar de jaarvergadering van geridderden, dat is
wel grappig hoor. Ik moet trouwens wel contributie
betalen om de titel te mogen blijven dragen.”
Huub lacht en schudt zijn hoofd. “Mijn zusje
Maria heeft ‘t allemaal geregeld en het een jaar
lang stil weten te houden! Ook Jeroen Haen zat
in het complot; samen hebben we in de dagen
ervoor nog het pad opnieuw bestraat, onder het
mom van ‘dit kan echt niet meer, wat moeten die
huurders wel niet denken?!’. Dat bleek achteraf
dus allemaal voor mijzelf te zijn geweest, haha!”

“Had je meteen door dat het voor jou was?”
“Nee, het was wel raar. Ik herkende iemand uit
het deelraadbestuur, dus ik dacht dat hij hier
misschien toevallig was voor een ander feest.
Maar toen ik mijn neef uit Venray zag, begon me
wel iets te dagen... één en één is twee!
Eerst gaf de voorzitter van Scouting Amsterdam
mij het gouden waarderingsteken, voor mijn inzet
als vrijwilliger bij Scouting Oost 1 en voor het geven van trainingen bij het Gewest. Daarna kwam

Korte vragen en feitjes over Huub
15 mei 1954 (62 jaar)

Burgerlijke staat:

Sinds 1996 getrouwd met Ria. Ze zijn al sinds 1995 samen (dus 21 jaar)
en het is allemaal begonnen op kamp in Vilsteren toen ze samen leiding
waren. Tja, dat gebeurt nog wel eens op Scouting hè...

Lievelingskleur:

Rood. Sommigen zullen nu denken van “hè, is dat niet blauw?”. Maar nee,
rood. Dan wel mooi knalrood, niet het verwassen rood van de leidingtruien.

Beroep:

Schoenmaker, al 43 jaar. De hopman waarmee Huub de Verkenners leiding
gaf werkte in de winkel, zo kwam hij binnen bij de voorloper van de huidige
Dr. Shoe, waar hij nu nog steeds werkt.

Schoenmaat:

42

Aantal kampen:

51 jaar op Scouting, minus vier jaar lid-af, dus 47 kampen mee geweest

Favoriete kampplek: Wellerlooi en Vilsteren. Die plaatsen hebben de mooiste omgeving, gebouwen en terreinen en Huub kent daar de mensen goed. ’t Luukske (in
Wellerlooi, zie achtergrond, red.) is erg mooi geworden. Ooit was SO1 de
eerste huurder van ’t Luukske; intussen is het zo’n 2 of 3 keer verbouwd.
Lievelingseten:

Niet Chinees, hoewel veel mensen dat wel denken. Thuis kookt Huub altijd,
hij heeft een erg lekker recept van Jaap voor een wokmaaltijd met rijst.

Maar op kamp:

Okee, vooruit...dan eet hij toch wel het liefst de maaltijden van de Chinees.

Motto:

Doe wat je moet doen maar met veel plezier!
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Geboortedatum:

Partners
Helpt u de club ook een
handje?

Welkom bij La Buleria

SO1 is deelnemer bij SPONSORKLIKS.nl. Via
deze site wordt een percentage van uw online
aankopen direct gedoneerd aan onze club.
U betaalt de normale prijs van de artikelen,
meedoen kost dus niets extra’s! Alle grote
webshops zijn hierbij aangesloten, dus doe
voortaan al uw online aankopen via deze site!
1.
2.
3.
4.

Typisch Andalusisch/Spaans restaurant en
tapasbar. Proef onze heerlijke complete Spaanse
maaltijden, tapas, broodjes en dranken uit eigen
import. Geniet van een echte Spaanse sfeer met
vaak live akoestische Flamencomuziek. Bel voor
ons programma of kijk op onze Facebookpagina.

Hoe werkt het?
Surf naar WWW.SPONSORKLIKS.NL
Kies uw sponsordoel (Scouting Oost 1)
Klik op de door u gewenste website
U kunt online shoppen zoals u gewend
bent

Valentijnkade 34
1094 ST Amsterdam
T: +31 20 331 4117
www.labuleria.nl
info@labuleria.nl

Een zeer kleine selectie van de deelnemende
webshops ziet u hieronder. Kijk voor een
volledig overzicht op www.sponsorkliks.nl.
Bedankt voor uw aankoop!

Uw kapsalon zonder afspraak

PARTNERS

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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Zoals u allemaal weet doet Scouting Oost 1 al jaren mee aan de Grote Clubactie. De verkoopactie
is alweer een tijdje ten einde, maar het leukste moet wellicht nog komen. Als u loten hebt gekocht,
kunt u inmiddels namelijk controleren of u de gelukkige winnaar bent van €100.000 of één van de
andere mooie prijzen.
Dat doet u als volgt: op uw (digitale) bankafschrift moet u de afschijving van de Grote Clubactie even
opzoeken, in die afschrijving vindt u uw lotnummer(s). Met dat lotnummer (of die lotnummers) bij de
hand surft u naar de site van de Grote Clubactie (www.clubactie.nl), daar kunt u het nummer (of de
nummers) invullen en u ziet meteen of u hebt gewonnen.
Binnen de club en binnen elke speltak zijn er natuurlijk ook nog prijzen voor de beste verkopers.
Vlak na de jaarwisseling wordt bekend gemaakt wat de opbrengst voor de vereniging is en wie er het
meeste hebben verkocht. Op de draaiavond krijgen de winnaars hun prijs tegen die tijd uitgereikt.
Het blijft dus nog heel eventjes spannend, maar de notaris van dienst is er druk mee bezig!
Schrijf deze data groot in je agenda:
juli
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tot en met
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Zomerkamp 2017

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws,
foto’s, de actuele agenda, verslagen van
activiteiten en nog veel meer!

www.scoutingoost1.nl
Like @scoutingoost1
op Facebook!
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driemaal per jaar en wordt, net als de jaarlijkse
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en vrijwilligers van Scouting Oost 1.
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Redactie
• Bart Hoeksel
• Esther Dekker
• Joey Asser
• Marijn Hoeksel

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

