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In deze

Beste lezers,
Het is weer lente! En dat betekent natuurlijk een
nieuwe editie van dit Lopend Vuurtje, boordevol
nieuws over onze mooie club.
De lente zien we terug in de speltakverslagen:
hoewel het bij de Bevers nog even over
sneeuwpret gaat, lezen we over mooie lenteavonden op en om het terrein voor de Welpen,
een voorjaarskampvuur bij de Kabouters, voorjaarsvrijwilligerswerk bij de Verkenners en meerdere smulavonden bij de Gidsen (want waarom
zou je lekker eten beperken tot de winter?). De
Explo’s schrijven onder andere over hun Ladies
Night (ook voor de mannen) die ze dit voorjaar
hadden en de mannen van het bestuur hebben
hun eigen lentetradities. Ieder z’n ding!
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We hopen dat iedereen van heerlijke Paasdagen
heeft genoten; in ieder geval kunt u nog even
nagenieten met het Paasrecept van onze
Nico en zijn er genoeg paaseieren te vinden in
dit voorjaarsnummer. Daarnaast blikken we
alvast vooruit: we kunnen al niet wachten op
Koningsdag eind deze maand, waarop we vast
weer een record aan verkochte porties poffertjes
zullen gaan zetten! Diverse weekenden zijn
nog gepland voor eind deze maand en mei, het
voorbereidingsweekend voor alle kampleiding
komt er weer aan en kamp 2017 is al in zicht.
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Explo’s

Begin meivakantie
Deze week geen opkomsten

Koningsdag
Poffertjes op de Bredeweg!

Scoutingweekend
Welpen, Gidsen en Verkenners

Huub jarig (63)
Verenigingsbestuur

Scoutingweekend
Kabouters

Claire jarig (16)
Beverleiding

Voorbereidingsweekend
Leiding verkent de kampterreinen

Hanneke jarig (27)
Gidsenleiding

Claudia jarig (27)
Kabouterleiding

Bart jarig (24)
Redactie en welpenleiding

Soos (info volgt)
Vanaf 19:00 op de Kruislaan

Ouderavond zomerkamp
Alle ouders welkom vanaf 19:30 uur

Zomerkamp
22 t/m 29 juli, houd de week vrij!

OPENING

Sponsoren
Zonder hen geen Lopend Vuurtje
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Scoutingweekend

door: Rik de Baat

Van het bestuur
Dave en ik een bezoek aan de blokhutten en
kampterreinen. ‘s Avonds werd de plaatselijke
Chinees getest om vervolgens tot laat informeel
te filosoferen over het wel en wee binnen onze
club. Op zondag zetten we een mooie wandeltocht
uit voor de speltakken, waarna we moe maar
voldaan huiswaarts keren. We zijn er zeker van,
alles ziet er goed uit! Het zijn mooie blokhutten
en terreinen in een schitterende omgeving!

Zomertijd! Het voorjaar staat altijd garant voor
een drukke tijd rond de Kruislaan. De weken
vliegen voorbij met bezoeken aan het zomerkampterrein, voorbereidingen worden getroffen
voor de poffers en we zijn met het bestuur langs
alle speltakken gegaan voor een lang en gezellig
overleg! Zo’n rondje langs de velden gaf ons
een mooi inzicht hoe het met onze club gaat.
Overal loopt bijna alles op rolletjes, op wat kleine organisatorische puntjes na. De kinderen
beleven elke week hele leuke avonturen; dat is
waar we het voor doen! Daarom staat ons ledenaantal ook ver boven de rest van de groepen in
Amsterdam. U leest het telkens in dit stuk, maar
wij blijven trots op ieder die dit mogelijk maakt.

Koningsdag is al 40 jaar voor ons een dag van
poffertjes. Eind februari beginnen we met het
ronselen van bakkers en maken we afspraken
met leveranciers. Over de dag heen gaan er
ruim 3000 porties over de toonbank en het
belangrijkste is dat we met zoveel mensen een
mooie impuls aan het kampbudget geven! We
hopen dat u het ook kunt opbrengen om in de rij
te staan voor de ambachtelijk bereide poffertjes!

Belangrijk om te vertellen is dat het bestuur er
een nieuw lid bij heeft gekregen! Marijn Hoeksel
is tijdens de ALV verkozen om ons team te
versterken. We zijn heel erg blij met haar komst
en Marijn is gelijk druk met allerlei grotere
klussen die anders zouden blijven liggen. Marijn
blijft ook nog staflid bij de Verkenners.

U zult komende tijd vast vaker de vraag krijgen
of uw kind mee gaat op zomerkamp. We hopen
natuurlijk van wel! Het is voor ons erg belangrijk
om te weten, omdat de busindeling vaak een
grote puzzel is. Vaak past het allemaal maar net.

Het ledenaantal schommelt zo rond de 130. Met
het schrijven van dit stukje zijn er weer een paar
bijgekomen, wat ongekende druk geeft bij de
Welpen en Kabouters. Dat is hard werken, maar
we zien elke week weer blije gezichtjes het pad
af rennen. Voor ons altijd een mooi beeld!

Voor de zekerheid: het zomerkamp is van 22 juli
t/m 29 juli 2017!
Met vriendelijke groet,

Het weekend dat de zomertijd in gaat is het bijna
traditie om ons te begeven naar de plek van het
zomerkamp. Met z’n drieën brachten Huub,

ALGEMEEN

Rik de Baat
Voorzitter Scouting Oost 1
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Nieuws
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Dakgoten
Misschien heeft u er al over gelezen op de
Facebookpagina (zie pagina 23) of heeft u ze
zelf al zien schitteren op de Kruislaan: het eerste
gebouw van Scouting Oost 1 heeft prachtig
nieuwe dakgoten! Bestuurslid Dave en René
Konijn zijn er maar druk mee geweest. Firma
Konijn (zie pagina 20), bedankt voor dit mooie
staaltje vakmanschap!

Nieuwjaarsreceptie
Zondag 8 januari vond de Nieuwjaarsreceptie
plaats, waarop alle leiding en vrijwilligers elkaar
de beste wensen konden geven en gezamenlijk
konden proosten op een nieuw Scoutingjaar.
Voorzitter van het Stichtingsbestuur, Ed
Degenkamp, heeft zoals gewoonlijk het woord
genomen op deze gezellige middag en een
aantal hoogtepunten van 2016 benoemd. Een
greep daaruit:
• Huub Somers is in het zonnetje gezet na
zoveel jaren inspanning voor de club (en nog
steeds als bestuurslid en CT-lid op kamp) en
heeft de Schouderklop 2017 in ontvangst
mogen nemen. De aanmoedigingsprijs ging
dit jaar naar Marijn Hoeksel.
• Er is eind 2016 weer een waanzinnig bedrag
opgehaald met de Grote Club Actie! Dave, Rik
en Marijn hebben een cheque van maar liefst
€ 3.896,70 in ontvangst mogen nemen; een
fantastische bijdrage aan weer geweldige
Scoutingactiviteiten. We zijn ontzettend trots
op alle SO1-leden die weer zo hard hun best
hebben gedaan met het verkopen van de
loten.
• Als weddenschap zou het bestuur de gehele
leidinggroep een fles wijn cadeau doen als
het ledenaantal op 1 januari 2017 boven de
130 leden zou zitten. Dat is behaald, dus
nogmaals proost op het nieuwe jaar!
Ook werd er vooruitgeblikt op wat dit komende
jaar voor Scouting Oost 1 in petto heeft. Naast
weer geweldige activiteiten voor alle speltakken,
weekenden en het zomerkamp dat alweer in
kannen en kruiken is, staat er ook een grote
verbouwing op de planning, gaan we een
aanloop nemen naar het jubileumjaar 2018 en
hebben we natuurlijk nog de andere activiteiten,
waarover hiernaast meer. Zoals ieder jaar was
het weer een gezellig samenkomen, en is het
jaar meer dan goed ingeluid.

door: Redactie

Na de Kerstvakantie (met daarin nog de spontane
bezorgronde van de vorige editie van het Lopend
Vuurtje) hebben er weer veel noemenswaardige
momenten op de Kruislaan plaatsgevonden
en staat er nog veel moois op de planning. We
houden u daarvan op de hoogte door middel van
het volgende nieuwsoverzicht.

Klussendag tijdens NLdoet
Op 11 maart, tijdens de NLdoet-dag hebben nog
veel meer vrijwilligers de handen uit de mouwen
gestoken en is er weer veel werk verricht op het
terrein op de Kruislaan. Er is zelfs een helpende
Verkenner gespot die daarna nog vrijwilligerswerk
ging doen met zijn mede-Verkenners; een echte
Scout! Alle vrijwilligers die bij hebben gedragen
aan de Klussendag, bedankt!
Stembureau
Op 15 maart, tijdens de Tweede Kamerverkiezingen, had het eerste gebouw van Scouting
Oost 1 een primeur als stemlokaal. De gehele
dag, van 7.30 tot 21.00 uur kwamen inwoners uit
Amsterdam Oost of bekenden van de club naar
het clubgebouw om hun stem uit te brengen.
Koningsdag
Koningsdag komt er weer aan, waarvoor ook weer
ontzettend veel vrijwilligers in de startblokken
staan om de poffertjestent op te bouwen, na
afloop weer af te breken, en tussendoor poffertjes
te bakken en te verkopen op de Bredeweg. Meer
hierover leest u op pagina 20!
Na al dit nieuws blijkt maar weer hoe geweldig
de vrijwilligers en leden van Scouting Oost 1 zijn
en hoe trots en zuinig we daarop mogen zijn.

ALGEMEEN
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door: Daan Lenssen

Bedrijvige Bevers
Sneeuwpret
Toen het op één van de draaiochtenden plots
heel erg hard begon te sneeuwen konden we
niet anders dan het geplande programma een
beetje aanpassen. In plaats van knutselen werd
het een sneeuwfestijn. Sneeuwballen gooien en
sneeuwpoppen maken, terwijl er steeds meer en
meer sneeuw naar beneden kwam! Uiteindelijk
zijn er wel drie sneeuwpoppen gemaakt, met
takken als armen en pionnetjes als hoedjes,
en wel duizend sneeuwballen gegooid. Ook de
leiding werd bekogeld met sneeuwballen en zijn
door goed mikkende Bevertjes meerdere keren
geraakt...

De afgelopen tijd zijn de Bevertjes op de
zaterdagochtend bezig geweest met “speciale”
dagen. Zo hebben we met Valentijnsdag allemaal
spelletjes gedaan in tweetallen, met Carnaval
hebben we onder andere een grote stoelendans
gedaan, in het weekend dat de klok een uur
vooruit naar de zomertijd ging, hebben we
spelletjes gedaan waarin de cijfers van de klok
voorkwamen en met Saint Patrick’s day hebben
we groene hoedjes gemaakt. Daarnaast hebben
we ook nog heel veel andere toffe activiteiten
gedaan!

BEVERS

Spandoek
Om het lokaal wat op te vrolijken en nog mooier
te maken, hebben we een super groot spandoek
gemaakt waarop de handen en voeten van alle
Bevers (en leiding) staan. Iedere Bever mocht het
mooiste kleurtje kiezen en daar vervolgens zijn
handen en/of voeten in dopen. Daarna opgetild
en op het doek gezet, even hard duwen en de
afdruk staat op het doek! Zo kregen we een
prachtig schilderij met allemaal beverhandjes
en bevervoetjes. Nog niet alle Bevers staan erop
(want sommigen waren er die dag niet), maar
die worden er later dit jaar zeker nog bij gezet!
6
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Wentelteefjes
Een andere zaterdag hebben we met de
Bevertjes heuse wentelteefjes gemaakt! Eerst
moesten we via kleine spelletjes en opdrachten
alle ingrediënten bij elkaar verdienen en zoeken.
Toen de melk, eieren, suiker en natuurlijk het
brood eenmaal verdiend waren en de leiding de
wentelteefjes gebakken had, hebben we heerlijk
genoten van ons ochtendhapje. Voor iedereen
waren er twee wentelteefjes, best leuk, maar
de Bevertjes hadden er eigenlijk nog wel veeeel
meer gewild!

Verjaardagsprogramma
Pas waren er niet één, maar twee beverleiding
jarig (GEFELICITEERD!!). Daarom hadden we
een hele speciale verjaardagsdraaiochtend.
Met limonade en cakejes zijn we naar het
Mariotteplein gelopen en daar hebben we allerlei
verjaardagsspelletjes gedaan. Alle Bevers kregen
een ballon om hun enkel en moesten die van de
andere kapot stampen. Was je ballon kapot, dan
was je af. Uiteraard hebben we ook nog uit volle
borst gezongen voor de twee jarigen en heerlijk
genoten van de (zelfgemaakte) cakejes.

BEVERS
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door: Claudia Schade

Nieuwjaarsdiner en mooier weer
Na een korte Kerstvakantie zijn de Kabouters
weer terug voor een nieuw jaar van leuke
opkomsten en natuurlijk een fantastisch kamp.
Met het aantal Kabouters dat we nu hebben moet
dat zeker goed gaan! We hebben ondertussen
ongeveer 35 kinderen, waarmee we elke week
de donderdagavond tot een feest maken.

Eindelijk was de avond van het diner dan aangebroken. De leiding was druk met het voorbereiden van de welkomstcocktails, de kinderen
kwamen binnen met schalen en borden vol
lekkere hapjes en de mooiste toetjes. De
tafels waren goed gevuld, van salades tot
pannenkoeken, pizza’s en niet te vergeten:
worstenbroodjes! We hebben genoten van alle
lekkere dingen, maar zeker ook een gaatje
overgehouden voor alle heerlijke toetjes! Mooi
versierde cakejes, taartjes en ander lekkers.
Aan het eind van de avond konden we geen hap
meer nemen, maar het was een geslaagd diner!

Een nieuw jaar moet natuurlijk gevierd worden en
hoe kan dat beter dan met een Nieuwjaarsdiner?
Hiervoor hebben alle kabouters zich (oké
misschien niet helemaal zelf, maar samen met
ouders) uitgesloofd in de keuken om iets lekkers
mee te nemen. Voor zo’n diner moet je natuurlijk
eerst supergave tafelkleden hebben, en wij
zouden de kabouters niet zijn als we die niet ook
zelf zouden hebben gemaakt.
Dus in de week voor het diner werden in het
tweede gebouw de grote tafels uitgeklapt en
werden er vijf tafelkleden neergelegd. Ja, met
zo veel kabouters heb je ook veel tafelkleden
nodig. Met verf hebben we de kleden prachtig
versierd. Hoewel je verven natuurlijk meestal
met een kwast doet, is dat voor de kabouters
een beetje te makkelijk: hop lekker met de
handen in de verf en mooie dingen maken! Er
was geen schone hand meer te bekennen bij
de kabouters en de glitters zaten natuurlijk
overal! De tafelkleden zijn niet alleen voor ons
nieuwjaarsdiner prachtig, maar deze gaan ook
zeker mee op zomerkamp, en niemand die het
ziet als er op gemorst wordt. Dat was ook de
opdracht en is naar onze mening goed gelukt!

KABOUTERS

Niet alle donderdagavonden kunnen zo gevuld
zijn met lekker eten, uiteraard doen we ook
leuke spellen op en buiten het terrein. Zo hebben
we laatste door de buurt een Wie-is-het-spel
gedaan! Via een tocht door de buurt met allerlei
foto-opdrachten kregen we steeds een nieuwe
tip, om er zo achter te komen met wie we nu echt
te maken hadden. Het was even goed kijken,
maar met natuurlijk veel lol in de verschillende
groepen zijn we er uiteindelijk achter gekomen
en konden we daarna op Scouting verzamelen
om nog even lekker wat te drinken voor de
ouders voor het hek stonden te wachten en we
jammer genoeg alweer naar huis moesten.
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hebben gedaan en veel hebben tegengehouden,
konden ze niet voorkomen dat er ook munten
bij het andere kamp zijn gekomen. We hebben
slimme Kabouters die overal wel een oplossing
op vinden, dus nieuwe paadjes en sluiproutes
konden ze zeker ook ontdekken.

Met het steeds lekkerder wordende weer is de
tijd van binnen spelletjes spelen weer voorbij.
Hoewel potjes Museumroof en Iemand-is-hemniemand-is-hem natuurlijk erg leuk zijn, zijn we
blij dat we weer lekker naar buiten kunnen. Zo
renden de Kabouters zich suf toen we buiten
een lekker Zweeds renspel deden.
Overal over het terrein hingen vragen en opdrachten; door middel van dobbelen kwam je
op een bepaalde vraag/opdracht uit. Die moest
je eerst zoeken en daarna beantwoorden of
uitvoeren; pas wanneer dit goed was, mocht je
dobbelen voor de volgende!
Zo hebben we prachtige gedichten gehoord
over bijna alle Kabouterleiding, hebben we heel
mooie liedjes gehoord en hebben de Kabouters
goed samengewerkt om de opdrachten zoals
ballen overgooien en aan elkaar vast een rondje
rennen perfect tot uitvoering te brengen.
Spelletjes op ons eigen terrein zijn natuurlijk
leuk, maar in het Frankendaelpark zijn ze
vaak nog veel leuker. Vandaar dat we ook een
donderdag naar het park zijn gelopen om daar
een Smokkelspel te spelen. Het was nog net
donker, dus dat maakte het extra spannend.
Met twee groepen die muntjes moesten
smokkelen naar het andere kamp, en een
team bewakers dat uit alle macht probeerde
de smokkelaars tegen te houden, werd het een
strijdveld. Hoewel de bewakers zeer hun best
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KABOUTERS

Met dit mooie weer kan een kampvuur ook
niet uitblijven. Wat gaat er boven een avondje
kampvuur met het roosteren van marshmallows
en het zingen van kampvuurliedjes? Juist, bijna
niks! Om nou met 35 kabouters om één kampvuur
te zitten leek ons niet zo’n lekker idee, want dan
kan niemand met haar marshmallow bij het vuur.
Dus hebben we de groep in tweeën opgedeeld:
de ene helft van de meiden begon direct aan
het kampvuur, de marshmallows en natuurlijk
de kampvuurliedjes. De andere helft begon met
een spannend potje slagbal. Na verschillende
vangballen en home-runs moesten we even
rusten met wat te drinken. Daarna gewisseld van
groep en aan het eind van de avond nog even
samengekomen bij het kampvuur om de avond
af te sluiten met een klassiek kampvuurliedje,
namelijk het Schuimpielied!
Met deze oefening zijn wij straks helemaal klaar
om tijdens het kampvuur op kamp iedereen
versteld te doen staan van onze prachtige
zangkunsten!

Om die vraag maar meteen te beantwoorden:
goed! Elke dinsdagavond is het een drukte van
jewelste op de Kruislaan. Soms is het een hele
uitdaging om al die jongetjes dan van een leuk
programma te voorzien, maar het lukt elke week
weer. In dit stukje vindt u een greep uit wat wij de
laatste tijd hebben gedaan.
Spionnenthema
Echte scouts moeten snel, lenig én sterk zijn.
Een paar weken geleden hadden we een tweetal
opdrachten om de beste spionnen ter wereld te
worden. Binnen hing er een Ocean’s 12-achtig
parcours van laserstralen met daarin allemaal
briefjes verstopt. Op elk briefje stond een letter
waarmee we een woord moesten vormen.
Natuurlijk mochten we tijdens het zoeken niet
door de laserstralen heen lopen, als dat wel
gebeurde moesten we eerst weer terug naar
start en ontvingen we geen 20.000 gulden.
Buiten leerden we de door middel van een heel
moeilijke estafette om zo snel mogelijk targets
te ontwijken. We moesten eerst een heel stuk
tijgeren onder de legernetten door, zonder gezien
te worden door de leiding. Aan het einde van
het parcours moesten we onze ‘handtekening’
zetten, door een hand vol in de blubber tegen
de witte muur van de Scoutshop de drukken. Dit
heeft een blijvende indruk achtergelaten.

Casinoavond
Wie casino zegt, denkt al snel aan het fel
verlichte Las Vegas, de geboortestad van het
gokken. Neonreclameborden vullen de hemel
vanuit de verte al met licht, snelle jongens rijden
er in dure auto’s en de casino’s kennen geen
klokken of sluitingstijden. Zo hebben ook onze
Welpen een heuse casinoavond gehad. Met een
gratis verkregen zakcentje konden zij hun geluk
gaan testen bij de verschillende spellen. Terwijl
nummers als “Big Spender” en “Viva Las Vegas”
door de speakers galmden werd er door de één
in een oogwenk een winst gemaakt, waar de
ander in hetzelfde tijdsbestek bijna zijn gehele
budget er doorheen wist te jagen. You got to
spend money to make money!
Bij de Welpen was vooral de roulette populair.
Vele uiteenlopende en uitgedachte theorieën
werden aan de tafel besproken om een manier
te vinden hoe je bijna niet kán verliezen, maar
helaas, zoals we weten wint het casino uiteindelijk
altijd. Toch is het één van onze welpen gelukt om
het systeem te kraken en hij won de avond met
een fantastische eindstand van meer dan 100
munten! Gefeliciteerd!
Nadat de speelvloer was opgeruimd kon er nog
van een heerlijke limonadecocktail genoten
worden aan de bar voordat de avond zoals
vanouds afgesloten werd met een yell.

WELPEN

door: Jade van Megen

Hoe gaat het met de Welpjes?
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Kampvuur
Nu de zomertijd is ingegaan, is het weer de hele
draaiavond licht! En dat moest natuurlijk gevierd
worden met een groot kampvuur. Na eerst
even al onze energie eruit gerend te hebben bij
diverse spellen, waaronder het alom bekende
Baldog (een variatie op Bulldog, waarbij je ook
met een bal kunt worden afgegooid), konden we
rond het mooie vuurtje even op adem komen.
We moesten eerst zélf lange stokken vinden
om vervolgens marshmallows te roosteren,
hmmmm! Hier en daar is er nog wel eentje in het
vuur gevallen, maar we worden er steeds beter
in. We zullen blijven oefenen...
Zweeds renspel
Nog maar een paar maandjes en dan is het
zover: zomerkamp 2017! Bij de kinderen (en
leiding) die al eens mee geweest zijn, is bekend
dat dit de allerleukste week van het jaar is. Dit
seizoen hebben we ook ontzettend veel nieuwe
Welpjes die hopelijk allemaal meegaan op kamp.
Om iedereen een beetje wegwijs te maken in
de gang van zaken rondom zomerkamp (en
om herinneringen op te halen) hebben we een
Zweeds renspel gespeeld met allemaal vragen
over….KAMP! Door vragen als ‘hoeveel nachtjes
slaap je op zomerkamp?’ en ‘wat moet je op kamp
nooit vragen aan de leiding?’ te beantwoorden,

Yell
U las het al bij het stukje over de casinoavond,
traditiegetrouw sluiten we bij de Welpen elke
draaiavond af met een yell. Ook de nieuwe welpjes
weten inmiddels hoe dat gaat en er komen dan
ook elke week weer de gekste, leukste en vooral
origineelste yells voorbij. Om de traditie in dit
artikel niet te breken, leek het ons een goed idee
om het stukje met de opvallendste yell van de
afgelopen paar weken af te sluiten.
YELL, YELL, YELL, VANDAAG DEDEN WE HET
IK-WEET-GEEN-YELL-SPEL
APPEL, PEER, BANAAN,
DE WELPEN STAAN VOORAAN!

Welpen-weetjes!

37

is het aantal ingeschreven
Welpen: daarmee zijn we de
grootste speltak!

7

man leiding hebben wij nu in
de poule om al die kinderen in
het gareel te kunnen houden

10

jongens vliegen aan het begin
van het nieuwe seizoen over
naar de Verkenners

19

paaseieren had het winnende
team gevonden om het
paasspel te kunnen winnen

22

juli gaan we, net als alle
andere speltakken, op
zomerkamp!

WELPEN
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heeft de groep veel geleerd over wat ze te
wachten staat! Zo weten we nu dat Johnny de
oudste leiding is, dat Scouting Oost 1 inmiddels
84 jaar bestaat en dat we op de donderdag van
zomerkamp soos hebben. We hebben er zin in!

door: Susan Konijn

Typische Gidsendingen
Daar zijn ze weer, de Gidsen! Na de deadline van
de vorige LV, hebben we een feestelijk kerstdiner
gehad. Deze avond waren de meiden allen op hun
eigen manier chic aangekleed: van galajurk tot
glitterrok, van hoge hakken tot prachtige makeup. Ze zagen er geweldig uit! Daarnaast hadden
ze ook nog eens hun best gedaan in de keuken.
Op het buffet stonden verschillende gerechtjes:
stokbrood, pastasalade, gehaktballetjes, pizza,
kippenvleugels, brownies, appeltaart: te veel om
op te noemen! Vooral de desserts waren erg in
trek en de meiden hebben bedacht dat we de
volgende keer maar een toetjesdiner moeten
organiseren. We <3 sugar!

(kip met aardappeltjes en een Hollandse salade)
terwijl er in het tweede gebouw aan één stuk
door pannenkoeken werden gebakken voor het
dessert. Zo’n diner is altijd weer een heel geregel
maar het resultaat mag er zijn. Genieten voor
de ouders en genieten voor ons! En we hebben
natuurlijk een leuk bedragje verdiend voor kamp.
Op Valentijnsdag draaiden we voor één keer
op dinsdag omdat dit vanzelfsprekend de
aangewezen dag is om de Verkenners wat beter
te leren kennen. De leiding had drie heerlijke
stamppotten bereid en een dame blanche als
toetje gemaakt. Tussen het eten door werd er
een interactieve quiz gespeeld met muziek en
vragen en konden de kinderen op de foto in de
photobooth (“Say cheese!”). Hoewel het altijd
een beetje eng blijft, contact met de Verkenners,
was het erg gezellig en weten we weer iets beter
hoe leuk de Verkenners zijn.

GIDSEN

In januari is Susan teruggekomen van haar
reis en daar hebben de Gidsen echt een
feestje van gemaakt! Er hingen vlaggetjes en
er was heerlijke carrot cake. Omdat Susan alle
feestdagen gemist had, had Nina met Hanneke
een versnelde decembermaand georganiseerd:
ze hadden ergens pepernoten vandaan getoverd,
er stonden kaarsjes op het Kersttafelkleed en er
was zelfs vuurwerk!
Een ander groot festijn dat we elk jaar weer
organiseren, is het ouderdiner. Alle ouders
werden uitgenodigd om een avondje eens even
helemaal in de watten gelegd te worden door de
Gidsen. We hadden twee draaiavonden besteed
aan de voorbereiding. Zoals afgesproken kwam
iedereen op de bewuste avond in zwart gekleed
en natuurlijk ook veel vroeger dan normaal:
al om 17.00 begonnen we met koken. In de
bediening hadden we onze jongste Gidsen:
Livia, Kaia, Jasmijn en Sonia. Het was een feest
om hen met de dienbladen rond te zien lopen.
In de keuken werd er hard gewerkt aan het
voorgerecht (bruschetta) en het hoofdgerecht

Buiten al deze dinertjes om hebben we het op
de draaiavonden ook erg leuk. We hebben een
massagecursus gedaan waarbij we elkaars
schouders lekker los hebben gemaakt en de
hoofden hebben gemasseerd. Met behulp van
een stappenplan en wat massageolie gingen we
lekker aan de slag. Het was lekker, maar ook wel
een beetje gek om zo lang stil te zijn en alleen
12
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maar te genieten. Dan schiet je al snel in de
slappe lach. Misschien dat we dit gewoon heel
vaak moeten oefenen zodat we er gewend aan
raken (de leiding ziet dit wel zitten).
Alle Gidsen hebben een half edelsteentje uit
Zuid-Amerika gekregen als souvenirtje. Dat
is natuurlijk leuk en aardig, maar ook een
beetje saai. Daarom hebben we deze steentjes
omgetoverd tot bedeltjes voor aan een kettinkje.
Het was nog best lastig want het ijzerdraad deed
niet goed wat we wilden maar we hebben mooie
resultaten gezien en iedereen kan nu met een
stukje Zuid-Amerika om haar nek lopen.
Verder hebben we een zintuigenavond gehad
waarbij we blind het verschil gingen proeven
tussen zuur, bitter, zoet en zout en waarbij we
allerlei etenswaren gingen ruiken en proeven
(rauwe ui, gadver). Martin had het blijkbaar
nodig gevonden om de pot appelstroop in zijn
tas uit te smeren dus die konden we helaas niet
meer proeven. Gelukkig was er nog pindakaas,
kaneel, koffie, paprikapoeder, chocopasta en
nog veel meer over. Wisten jullie dat een rauwe
ui in water een bittere smaak moet geven? Wij
vonden het wel meevallen.

Waar de leiding erg om heeft gelachen, was
toen er iemand “op avontuur” zou gaan na de
draaiavond. Op avontuur gingen wij vroeger
natuurlijk ook, maar wij hebben nooit bedacht
om het terrein op te sluipen terwijl de leiding nog
in het eerste gebouw was en één fiets op z’n kop
te zetten en de andere te verstoppen. Spanning
en sensatie toen wij wat later naar huis gingen
en onze fietsen aantroffen. Gekke Gidsen.

We zijn ook al bezig met de voorbereidingen voor
kamp. Zo hebben we al een keer bolletje-pijltje
geoefend (lekker in de regen) en moeten we
binnenkort maar weer eens gaan pionieren. In
een tent slapen, daar wachten we nog even mee
maar in de tussentijd genieten we wel van het
heerlijke weer!

13
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We hebben ook een Gidsencircuit gedaan waarbij
we typische Gidsendingen moesten doen, zoals
zingen. Als de leiding de naam en artiest van
de liedjes kon raden, werden daar punten voor
uitgedeeld. Een ander – hilarisch – onderdeel
van de avond was blind op zoek gaan naar
voorwerpen die door de zaal verspreid waren.
Geblinddoekt liepen de Gidsen voorzichtig en
angstig door de zaal op zoek naar een stoel, een
dobbelsteen en blokken. Hoe harder de leiding
moest lachen, hoe meer punten je verdiende.
Bij een ander onderdeel werden we wel heel erg
verrast door Alitha, Tilly en Martynka. De opdracht
was om het haar zo creatief en origineel mogelijk
te doen. Zij kregen het voor elkaar om twee
vlechten te maken met het haar van hen drieën.
Erg grappig om te zien, maar ook wel onhandig,
want dit kapsel moesten ze de rest van de avond
in houden. Heel voorzichtig lopen dan maar. Er
was ook een typische Scoutingbowlingbaan. Iets
met pionnen en ballen...

In de Watergraafsmeer hebben we het grote
Paaseispel gespeeld. Een haast eindeloze opdracht waarbij de blauwe eitjes naar de ene kant
moesten en de gele eitjes naar de andere kant.
Als dat te snel ging, kon je ook weer eitjes van
de tegenstander terugbrengen. Daarnaast was
er nog de paaseipolitie die kinderen kon tikken.
Sonia en Tika waren hier heel fanatiek in. Het was
een leuk spel maar wel erg frustrerend dat we
aan het einde van de avond niet alle paaseitjes
mochten opeten… Maar ja, we hadden gelukkig
wel twee jarigen dus er was genoeg te snaaien.

De Verkenners zijn 2017 knallend begonnen!
Om de Verkenners dit jaar eens goed bij te
scholen zijn er door het jaar heen verschillende
“masterclasses” georganiseerd. Na een
educatieve en interactieve avond, verzorgd door
Jan de Materiaalman, weten de Verkenners dus
al alles over het materiaal en het materiaalhok.
Ook zijn ze weer helemaal bijgespijkerd over
tochttechnieken door onze Opperscout Huub. Op
de planning staat nog een deel 2 materiaalles
van Jan (waarna hopelijk zal blijken dat óók
Verkennertenten strak opgezet kunnen worden)
en een pionierles van Jorn (a.k.a. hoe bouw je
een keuken die niet halverwege de kampweek
instort). Wat zullen we ervaren Verkenners
hebben na dit voorjaar! Jan, Huub en Jorn,
(alvast) heel erg bedankt!

Dat Verkenners ook romantisch kunnen zijn,
dat bleek maar weer tijdens het Valentijnsdiner
met de Gidsen. Hoewel de Gidsen momenteel
een twee keer zo grote groep hebben lieten de
Verkenners zich niet kennen en hebben we een
mooie avond met elkaar gehad. Ook de leiding
had zich uitgesloofd: De kinderen konden deze
avond kiezen uit maar liefst drie stamppotten!
Naast de “gewone” boerenkool-kaasstamppot
was er ook nog een pesto-rucola-fetastamppot
en een verrassend lekkere zoete rode koolappel-rozijnen-kaneelstamppot.
Daarnaast
natuurlijk nog een enorme berg aan spekjes en
(vega)worst en ook een heerlijk toetje mocht niet
ontbreken! De pauzes tussen de stamppotrondes
werden gevuld met een mooie quiz van Esther
en Gijs, welke eindigde met het zenuwslopende
eierwekkerspel en veel hartjesconfetti. Nog even
allemaal op de foto in de fotohoek… al met al
een zeer geslaagde avond!

VERKENNERS

door: Marijn Hoeksel

Haajj haajjjjjj, hier zijn de Verkenners weer!
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Naast dat de Verkenners allemaal leuke
programma’s en draaiavonden voor zichzelf
hebben, hebben we dit voorjaar ook enkele
maatschappelijke activiteiten op het programma
staan! Zo heeft een aantal Verkenners tijdens de
NLdoet-dag hun beste beentje voor gezet voor
het BLEND-Festival en hebben ze geholpen op
de Weggeefmarkt. Samen met leiding Esther
en Jade hebben Verkenners Mick, Thijs, Guus
en Wouter supergoed meegeholpen. Tijdens
de markt werden ze daarom ook verwend met
lekkere hapjes van de foodsharemarket en
kregen ze na afloop Makkies om uit te geven
aan leuke activiteiten in Amsterdam. Wat zijn we
trots op deze jongens! We hoeven natuurlijk niet
uit te leggen dat deze vier beloond zijn met wat
extra punten op het Verkennerscorebord.
Behalve het helpen op het BLEND-Festival
staat er nog meer op het programma om
maatschappelijk betrokken bezig te zijn. Zo gaan
we binnenkort een keer pannenkoeken voor
de hele buurt bakken! Ook kunnen we in mei
een bezoek van de brandweer verwachten (als
vervolg op de vuuravond van Esther) en gaan we
een soort heitje-voor-een-karweitje-actie doen...
hierover volgt later meer!
Eens denken, wat hebben de Verkenners
nog meer gedaan de laatste tijd? Heel veel
uiteenlopende dingen! Blind parcours met
hindernissen, met minder geld dan het andere
team iets lekkers kopen voor op het kampvuur
(en terugkomen met stroopwafels en cake (ja

echt, cake!)), broodjes en dus die stroopwafels
en cake op het kampvuur bakken, creatieve
kampkeukens ontwerpen met satéstokjes, gekke
libdub/playback-filmpjes maken voor Coen
in Frankrijk, gekke programma’s voor elkaar
(gek genoeg resulteert dit iedere keer weer in
uiteindelijk je mede-Verkenners iets vies laten
eten als payback voor het vorige zelfbedachte
programma) en voor de Gidsen bedenken. De
Verkenners zijn van alle markten thuis.
Ook de leiding zit niet stil hoor! Inmiddels is onze
Coen weer terug uit het “verre zuiden” en zijn de
voorbereidingen voor het zomerkamp al aardig
losgebarsten; wat wordt het weer leuk! Hopelijk
een stuk minder eng dan vorig jaar, maar dat
is niet zo moeilijk. In juni gaat de hele leiding
weer op voorbereidingsweekend zodat we de
buurt van het kamp al goed kunnen verkennen.
Daarvoor komt nog een gezellig weekend weg
met alle Verkenners in mei; ook hiervoor hebben
we al een compleet programma voor de boeg
dus ook dat moet helemaal goed komen. Aan
ons zal het niet liggen; wij hebben er alweer heel
veel zin in!
Oproep
Zoals hierboven al even vermeld hebben de
Verkenners momenteel een kleine groep binnen
Scouting Oost 1; met 11 leden is het erg gezellig,
maar we zouden graag met een iets grotere groep
op kamp gaan. Met de Verkenners zijn we nu
bezig om acties te bedenken om nog wat leden
aan te trekken dit voorjaar. De Vriendjesavond
leverde precies één nieuw gezicht op; dat moet
toch beter kunnen! Vandaar hierbij ook een
oproep in het Lopend Vuurtje, geef het door:

15

VERKENNERS

De Verkenners van Scouting Oost 1 zoeken
nieuwe mede-Verkenners! Alle jongens in de
leeftijd van 11 tot en met 14 jaar zijn van harte
welkom om eens drie keer gratis met ons mee
te draaien op dinsdagavond om te zien hoe
leuk het eigenlijk is om Verkenner bij ons te
zijn. Geen uniform, wisselende programma’s,
veel lol en een geweldige groep jongens is wat
Scouting Oost 1 te bieden heeft! Vragen? Neem
dan eens contact op met teamleider Coen. Dat
kan telefonisch via 06-18293185.

door: Amy Wanders

Nu al gedenkwaardig jaar
Afgelopen jaar was een geweldig jaar bij de
Explo’s en het ziet ernaar uit dat 2017 dit ook
wordt. Het is pas begin april en er zijn al een
aantal gedenkwaardige programma’s voorbij
gekomen dit jaar. De Explo’s die dit jaar nieuw
bij de groep zijn gekomen hebben allemaal hun
plekje gevonden en het is een erg leuke groep
geworden.
We weten nooit precies wat er op donderdagavond
voor programma gaat komen. Soms kunnen we
lekker ontspannen bij het kijken van een film
en soms worden we naar buiten gesleept om in
de kou op veldje 14 te gaan rolschaatsen. We
weten wel dat het elke donderdag weer gezellig
wordt in de porto en dat we natuurlijk het liefst
de draaiavonden niet missen. Om jullie een
klein beetje een gevoel te geven van hoe het er
in het begin van 2017 bij de Explo’s aan toe is
gegaan, staan hieronder een paar van leukste
programma’s nog wat uitgebreider beschreven.

Kookavond
Met het maken van tompouces, hamburgertjes,
guacamole, tzatziki en gevulde eieren zijn de
kookskills van de Explo’s op een avond op de
proef gesteld. Het was een soort Heel Holland
Bakt, maar dan met koken. De groep werd
opgedeeld in drie teams en natuurlijk was er aan
het eind van de draaiavond ook een winnaar.
Het bleek al snel dat sommige Explo’s wel goed
kunnen koken en uiteindelijk is alles ook erg
lekker geworden. We weten nu gelukkig wel wie
we op kamp het best kunnen laten koken en wie
misschien toch beter de afwas kan doen.

EXPLORERS

Rolschaatsen
Als het op een avond niet helemaal lukt met het
programma dat je in gedachten had, weten de
Explo’s altijd wel een oplossing te bedenken.
Zo zijn we op een ijskoude avond in januari met
z’n allen naar veldje 14 gegaan, om daar aan
elkaar te laten zien hoe goed we wel niet kunnen
rolschaatsen. Dat alles nadat het niet was gelukt
om te regelen dat we echt konden schaatsen. We
hadden een dikke jas aangetrokken en stonden
allemaal toch wiebelend op onze rolschaatsen,
omdat het bleek dat niemand van ons echt goed
kan rolschaatsen. Na een paar rondjes inkomen
kregen een paar Explo’s het wel onder de knie
en gelukkig is geen van de mensen waarbij dit
niet het geval was ernstig gewond geraakt.

Valentijnsprogramma
Natuurlijk is er rondom Valentijnsdag ook een
Valentijnsprogramma georganiseerd. Op 16
februari werd het Valentijnsbordspel gespeeld
waarbij de porto vol lag met ballonnen die stuk
geprikt konden worden met de pijl van Cupido.
In al deze ballonnen zaten opdrachten of vragen
die allemaal iets te maken hadden met liefde en
valentijnsdag. De briefjes met de opdrachten en
vragen erop schoten de hele avond alle kanten
op en de Explo’s hebben weer veel van elkaar
geleerd en om elkaar gelachen. Na deze avond
zijn er helaas nog geen vonken overgeslagen bij
de Explo’s, maar hiervoor is er voor kamp nog
meer dan genoeg tijd.
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Ladies night
Sommigen vonden het wel opvallend dat vaak op
donderdagavond het grootste deel van de aanwezigen van het
mannelijk geslacht is. Natuurlijk is het enige logische om dan
te doen een ladies night organiseren. Op een mooie zonnige
avond in maart zijn er prachtige trouwjurken gemaakt van
wc-papier, hebben de Explo’s elkaar van top tot teen betast
om wasknijpers op elkaars lichaam te vinden en hebben
we krom gelegen van het lachen om een wedstrijd wie het
snelst een ballon over een eindstreep kon krijgen door alleen
gebruik te maken van een panty met een tennisbal erin die
om je middel geknoopt was. Na afloop hebben we er ook
erg van genoten om de verliezer (Torben) een make-over te
geven.
Spelletjesavond
Ook de competitieve kant van de Explo’s kwam weer omhoog
bij een erg leuke spelletjesavond. Op deze avond hebben we
in tweetallen tegen elkaar gestreden met Jenga, Mikado,
Bunny hop, Kwartet en nog veel meer. Soms werd het erg
spannend, maar gelukkig zijn er naar aanleiding van de
spelletjes geen ruzies ontstaan.

Al met al zijn de donderdagavonden
erg gezellig. De groep kan het goed
met elkaar vinden en we kijken
allemaal heel erg uit naar het
aankomende weekend en natuurlijk
ook naar kamp.
17

EXPLORERS

Moppenavond
Dat alle Explo’s samen veel kunnen
lachen valt niet te ontkennen, maar
soms is de reden hiervoor dat we
gewoon heel erg hard om onze eigen
grappen lachen. Op de moppenavond
was het juist de bedoeling dat je je
lach heel goed inhield. In tweetallen
moest je tegenover elkaar gaan
zitten en grappen aan elkaar
voorlezen zonder te gaan lachen.
Sommige mensen hebben de hele
tijd hun lach in kunnen houden, maar
anderen barstten al in lachen uit
voordat ze hun eerste mop helemaal
hadden verteld. We hebben op deze
avond allemaal veel flauwe grappen
bijgeleerd, maar de meesten kunnen
we maar beter voor onszelf houden.

door: Jasmine Largo

De geest van de Scouting aan de Kruislaan
Inmiddels stond het eerste zomerkamp van Scouting Oost 1 voor de deur, drie weken
daarvoor was de ouderavond geweest. De ouders van alle kinderen waren op die avond
aanwezig. Het was natuurlijk heel spannend, zo’n eerste zomerkamp in de geschiedenis
van de vereniging. Het was voor de ouders dus ook compleet nieuw om hun kinderen een
week weg te laten gaan. Vele vragen werden gesteld, zoals: “Wat moet mijn kind mee?”,
“Waar gaan jullie naartoe?”, “Wat gaan jullie doen?” en “Wordt het niet té eng?”.
Jacob, Christiaan, Josefine en Monique hadden hun verhaal goed voorbereid en gaven
natuurlijk niet alles prijs; het had namelijk zomaar gekund dat enkele ouders zich dan
zouden bedenken, en ze wilden natuurlijk iedereen mee op kamp hebben. Zij vertelden
de ouders daarom alleen dat alle kinderen een paklijst zouden krijgen zodat men wist
wat ze mee moesten nemen. Ook de locatie, Heeswijk, werd met de ouders gedeeld en
een globale introductie over de kampactiviteiten. Zo zouden de kinderen gaan kamperen
in een bos net buiten Heeswijk, wat dus betekende dat zij zelf tenten zouden gaan
opzetten, maar ook dat ze elke avond zelf moesten koken op zelfgemaakt vuur. Na afloop
werd er met alle ouders een drankje genuttigd en werd er door één van de ouders een
toast uitgebracht op de magnifieke voorbereidingen en de inzet van het stafteam.
Het was de vooravond van het zomerkamp, 20 juli 1934. Een enorm warme vrijdagavond.
Alle voorbereidingen waren getroffen en het stafteam had alle benodigdheden in hun
bestelbus geladen: het was een oude Fiat Balilla Truck met een brommende motor, die
je van een kilometer afstand kon horen aankomen. De kinderen zouden de volgende dag
om 9 uur verzamelen en een klein half uur later vertrekken richting Heeswijk.
Met het zweet op hun voorhoofd en natte plekken in hun shirts gaven Jacob en
Christiaan elkaar een klop op de schouder, dit klusje hadden ze toch maar weer even
geflikt. Toen zij naar binnen liepen waren Josefine en Monigue net in een gesprek over
het verloop van de ouderavond. “Weet je nog hoe we die ouders eigenlijk voor de gek
gehouden hebben?”, zei Josefine tegen Monique. Waarop Monique grapte: “Ja, echt wel!
Als dit maar niet uitkomt hoor, dan hebben we een probleem! Ha-ha”.

VERHAAL

“Ze zouden eens moeten weten, of niet Chris?” zei Jacob met een grote knipoog. Daarop
viel het gesprek van de meiden stil en vroegen ze tegelijk: “Wat bedoel je?”. “Oh niks
hoor...”, luidde het antwoord van de mannen. Na een snel drankje besloten ze op huis
aan te gaan en nog wat slaap te vatten, want het zou een lange week worden.
Met een gil en happend naar adem schrok Jacob wakker van een toeterende auto in de
straat. Jacob moest even weggezakt zijn en ingedoezeld terwijl hij in het zonnetje op zijn
balkon zat. Het geluid van de claxon deed hem weer denken aan dat ene moment in
1934 toen Christiaan ontvoerd werd. Er reed toen met gierende banden een auto weg
van het bospad die vervolgens in zijn haast bijna op een auto botste die de weg kruiste.
De nietsvermoedende automobilist toeterde toen als een bezetene, niet door hebbende
dat er een ontvoering plaats vond. Jacob werd zo dus weer herinnerd aan het moment
waarop hij zijn beste vriend voor het laatst in levenden lijve gezien heeft.
Wat velen niet weten, is dat Jacob zo nu en dan Christiaan nog denkt te zien. Maar nee,
dat kan niet... Hij heeft Christiaan toch begraven zien worden?
...wordt vervolgd...
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Helpt u de club ook een handje?
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Scouting Oost 1 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!
Hoe werkt het?
1. Surf naar WWW.SPONSORKLIKS.NL
2. Kies uw sponsordoel (Scouting Oost 1)
3. Klik op de door u gewenste website
4. U kunt online shoppen zoals u gewend bent
Een zeer kleine selectie van de deelnemende webshops ziet u hieronder. Kijk voor een volledig
overzicht op www.sponsorkliks.nl. Bedankt voor uw aankoop!

Let op: wist je dat goten waar water in
blijft staan levensgevaarlijk kunnen zijn?
Oké, misschien niet levensgevaarlijk, maar wel een probleem! Dit kan
namelijk schade opleveren aan de goot en lekkage veroorzaken aan
uw woning. Of gewoon stankoverlast en een broedplaats van vliegen en
muggen.
Gelukkig is er een duurzame oplossing voor dit wereldwijde probleem:
Loodgietersbedrijf René Konijn. René en zijn partners verwijderen de
oude bekleding, wijzigen het afschot van de ondergrond en bekleden
hem opnieuw met zink, koper of lood. De nieuwe goot vergt nauwelijks
onderhoud en gaat mensenlevens mee.

www.dakgoot.nl
info@dakgoot.nl
06 29 03 62 59
Voor een vrijblijvende aanbieding of gewoon een bakkie koffie kunt u
020 463 40 51
contact opnemen via de gegevens hiernaast.
facebook.com/dakgoot.nl
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Loodgietersbedrijf René Konijn is gespecialiseerd in die dakgoten,
maar natuurlijk ook vergaarbakken, ornamenten, hemelwaterafvoeren,
daken, gevels, ossenogen, spugers of pinakels. Of denk aan de bekleding
van keukenkastjes, aanrecht- of barbladen, bijzondere lantaarns,
plantenbakken, vijveromlijsting. Er is veel mogelijk, ook in combinatie
met glas, aardewerk, staal of beton. Eigen werkplaats en atelier.
Kom eens langs om een indruk van de mogelijkheden.

Koningsdag komt eraan!

KONINGSDAG

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 kadertje hiernaast en zie voor
een sfeerimpressie de foto. Er wordt dit jaar
overwogen om dranghekken te plaatsen, zodat
de grote rij de goede kant op geleid kan worden.

60

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

50

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

Met het poffertjesbakken halen wij een groot
deel van het kampbudget binnen. Daarom
hopen wij iedereen bij de poffertjestent te zien
op 27 april! Voor alle leden en vrijwilligers zullen
wij natuurlijk zorgen dat er een extra lekkere
portie uit de pan komt!

Een minuutje met...

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.
Naam: Jorn Kommer
Speltak: Explo’s (leiding)
Leeftijd: 37
Lid sinds: Ik 8 jaar was
Lievelingseten: Andijvie
Beroep: Personeelsmanager

Naam: Max Wanders
Speltak: Verkenners
Leeftijd: 14
Lid sinds: 2006
Lievelingseten: Sushi
Wat je later wil worden: Geen idee

Lievelingskampvuurliedje: Boerenknul

Lievelingskampvuurliedje: Schuimpie lied

Leukste kamp: Eerste kamp als Verkennerstaf

Leukste kamp tot nu toe: Paraloco 2006, je
eerste kamp is toch altijd heel speciaal!

Wat is mooiste/meest bijzondere moment
dat je ooit op Scouting hebt meegemaakt?
Als leiding hoorden we ‘s nachts gehuil in het
bos, dan denk je toch even “wat gebeurt
er?” Wij dachten dat er ruzie gemaakt moest
zijn door de kinderen, dus wij erop af. Staat
daar een Verkennertje in zijn T-shirt en boxer
slaapwandelend te huilen in een braamstruik.

Wat is het grappigste dat je tot nu toe op
Scouting hebt meegemaakt?
Op mijn verjaardag deelde ik zoete kussentjes
uit en toen sloeg iemand er eentje op Sanne’s
hoofd kapot.
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Welkom bij La Buleria
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.

- Schoenreparatie
- Sleutels
- Naamborden
- Fournituren

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

- Riemen en tassen
- Portemonnees
Winkelcentrum Diemerplein
Diemerplein 32
1111 JD Diemen
Amsterdam IJburg, Zaandam, Haarlem,
Heerhugowaard, Hoorn, Den Helder

Uw kapsalon zonder afspraak

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 hiernaast!
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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

Salamirolletje met kwarteleitjes
Hoe lekker is een hartig salamirolletje met kwarteleitjes?
Simpel en superlekker!

PAASRECEPT EN -PRIJSVRAAG

Ingrediënten
• Een pakje bladerdeeg (uit de diepvries of vers uit de
koeling);
• Een pakje salamiplakken;
• Kwarteleitjes;
• Geraspte kaas;
Bereidingswijze
Laat het bladerdeeg ontdooien of rol de verse bladerdeeg
van elkaar af. Maak het een beetje nat en beleg het
met de salami. Rol nu stevig op en snij er plakjes van.
Druk de mooie plakjes even in de kaas en leg ze plat op
een bakplaat waar een velletje bakpapier op ligt. Bak
de rolletjes ongeveer 12 minuten in een oven op 200
graden.
In de tussentijd zet je een poffertjespan (als je die niet
hebt: een gewone koekenpan) op een niet al te hoog
vuur. Doe wat olie in de holletjes en breek met een scherp
mes de schaal van een kwartelei. Om te voorkomen dat
er schaal in je eitje komt, doe je die eerst even in een
klein kopje of glas en kan je eruit vissen wat er niet in
hoort.
Nu doe je hem in het holletje van je poffertjespan of in
de koekenpan. Laat het eitje rustig wit worden en zorg
dat het dooiertje nog een beetje zacht blijft, dat is het
lekkerst! Schep ze op de lekker gebakken salamirolletjes
en zet ze bij je paasbrunch of gewoon tussendoor als je
er trek in hebt. Je kunt ze koud of warm eten. Succes!

Paasprijsvraag
Het is je vast al opgevallen: overal in dit Lopend Vuurtje zijn Paaseieren
verstopt. Als je ze toch nog niet gezien hebt, ze zien er net zo uit als
die hiernaast (wellicht wat kleiner) en hebben allerlei verschillende
kleuren.
De bijbehorende prijsvraag ligt natuurlijk voor de hand: hoeveel van
deze eitjes kun je in dit Lopend Vuurtje vinden? Mail je antwoord naar
clubblad@scoutingoost1.nl. Degene die het snelst het juiste antwoord
instuurt, wint een zakje met precies evenveel eitjes als dat er in dit
Lopend Vuurtje staan, maar dan wél van chocolade. Het ei hiernaast
telt ook mee, dus die kun je vast afvinken!
Succes!
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Het Lopend Vuurtje is natuurlijk een groot succes. De leden, ouders en vrijwilligers kijken met veel
smart uit naar de komende editie. Zo lezen wij leuke verhalen, zien we mooie foto’s en kunnen we
meegenieten met alle speltakken en alle scouting avonturen.
Voor alle mensen met internet is er een snel, makkelijk en leuk alternatief voor alle maanden dat
er géén Lopend Vuurtje te lezen is. Op Facebook (www.facebook.com/scoutingoost1) is er het hele
jaar door van alles te lezen en te beleven. De nieuwste foto’s, verhalen en filmpjes vind je op deze
pagina terug. Soms zijn er ook leuke winacties en nieuwsfeitjes, bijvoorbeeld over het komende
zomerkamp.
Like onze facebookpagina en geniet het hele jaar door van al het leuks dat Scouting Oost 1 te bieden
heeft! Krijgt u er nog steeds maar geen genoeg van? Surf dan snel naar onze site (die ziet u in het
gele kader hier rechts onder).
Schrijf deze data groot in je agenda:
juli
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juli

tot en met

29

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
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driemaal per jaar en wordt, net als de jaarlijkse
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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

