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In deze
Voor u ligt een nieuwe editie van het LV! Zoals het 
Olympisch vuur nooit uitgaat, blijft het Lopend 
Vuurtje altijd branden. Ook in deze editie staan 
weer prachtige verhalen over alle speltakken.  In 
dit stukje vertellen wij echter hoe het er bij de 
redactie zelf aan toe gaat. Brandt er bij jullie al 
een vurig verlangen om meer te weten?
In uitgave 2.3 heeft u kunnen lezen dat wij nieuwe 
redactieleden zochten. Weet u nog naar wat voor 
persoon wij op zoek waren? Nee? Wij wel! En wij 
hebben ze gevonden. Wij waren op zoek naar een 
persoon met talent, enthousiasme en die zich 
nóg meer zou willen inzetten voor Scouting Oost 
1. Na vele sollicitaties, CV’s en motivatiebrieven 
vonden we de volgende twee (!) personen:

Floris Jansen: ooit als kleine Bever bij Scouting 
gekomen. Nog steeds is hij hier niet weg te slaan. 
Men noemt Floris ook wel de brandjesblusser 
(heb je ‘m? Lopend Vuurtje...). Wanneer iemand 
tegen een probleem aan loopt en hier hulp bij 
nodigt heeft, staat Floris paraat. Zo staat hij 
bekend als de 24-uurshelpdesk, kan er op hem 
gerekend worden bij leidingtekort op kamp en is 
hij sinds dit jaar leiding bij de Kabouters! Wisten 
jullie dat Floris zijn piratennaam Slipper is?

Jan Garritzen: ook ooit begonnen als Bever. 
Inmiddels is Jan onmisbaar geworden binnen de 
vereniging. Naast het contact met de Sint  rond 
Sinterklaas, de poffertjes op Koningsdag en al 
het materiaal wat op Scouting Oost 1 aanwezig is, 
kan Jan nu ook ‘redactielid’ op zijn CV zetten. Jan 
is ook de Verkennerleidingman, de Poffertjesman 
en de man-waar-iedereen-alles-aan-kan-vragen-
man. Kortom: de Wat-kan-hij-niet-man!

Vol vertrouwen beginnen wij aan een nieuw 
tijdperk van het LV waarin Slipper en de 
Materiaalman een belangrijke rol zullen spelen. 
Namens de oude redactie: welkom!
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Het is zomaar een klein half jaar geleden dat u 
iets heeft gehoord vanuit de bestuurskamer. Het 
bestuur is al die tijd onverminderd druk geweest 
met een heleboel zaken die nodig zijn om de 
club draaiende te houden. 

In onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 
is het bestuur herkozen en konden we hardop 
zeggen dat onze club er goed voor staat! Een 
prestatie die grotendeels aan onze stafleden 
toekomt. Zij zijn immers de mensen die 
wekelijks met alle kinderen al die leuke avonden 
hebben, weekenden weg gaan en straks ook het 
zomerkamp opzetten.

Met ruim 140 jeugdleden zijn we de grootste 
scoutingclub in de regio. Ik durf te stellen niet 
alleen de grootste, maar zeker ook de leukste 
club! Een mooi doel zou voor ons zijn om de club 
nog net iets groter te laten worden. 

Met zoveel kinderen beginnen de gebouwen hier 
en daar wat kleine haarscheurtjes te vertonen. 
Om onze gebouwen klaar te stomen voor de 
toekomst wordt er op de achtergrond druk 
vergaderd en getekend om de gebouwen een 
flinke upgrade te geven. Het is een lang proces 
maar het belooft een mooi project te worden. 
Zodra hier meer over bekend is, zullen we dit 
zeker laten weten.

U zult nu wellicht denken: is dit nu alles wat 
het bestuur doet? Alles bij elkaar natuurlijk 
niet. De Klussendag, bestuurvergaderingen, 

speltakoverleggen, groepsraden, vergaderingen 
met de regio, vernieuwen van de VOG’s, contact 
met sponsors, Koningsdag, zomerkamp 2018 
en reeds 2019 en inspringen waar nodig… Al 
met al een aardig lijstje van waar het bestuur 
mee bezig is. Daarom zijn we dan ook meerdere 
keren per week op de Kruislaan te vinden. 
Daarnaast nog alle telefoontjes en whatsappjes, 
niet te vergeten. 

Boven alles staat natuurlijk dat we ongelooflijk 
veel plezier hebben in de mooiste club van het 
land. 

Scouting Oost 1 draait alleen maar door mensen 
die het doen omdat ze het leuk en gezellig vinden 
bij ons. Velen van ons zijn als kleine jongen of 
meid bij onze scoutingclub terecht gekomen 
en vanaf die leeftijd blijven plakken. Stafleden 
en bestuur zijn mensen die al jaren bij de club 
betrokken zijn. 

Soms kun je de vele scoutinguren niet meer 
verenigen met studie of werk maar blijf je altijd 
betrokken bij de club. Op deze manier hebben 
Sophie en Joey helaas moeten stoppen als 
staflid bij de Kabouters en Welpen. In dit stukje 
tekst willen we hen nogmaals bedanken voor 
hun jaren op de Kruislaan. 

Met vriendelijke groet,

Rik de Baat
Voorzitter Scouting Oost 1

Van het bestuur
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Lopend Vuurtje - apr ‘18

  -  Schoenreparatie
  -  Sleutels
  -  Naamborden
  -  Fournituren
  -  Riemen en tassen
  -  Portemonnees

Winkelcentrum Diemerplein

Diemerplein 32

1111 JD Diemen

Amsterdam IJburg, Zaandam, Haarlem,
Heerhugowaard, Hoorn, Den Helder

Uw kapsalon zonder afspraak

Wij staan voor de juiste prijs-kwaliteit-
verhouding. 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. Wij hebben in onze salon 
heerlijke Shiatzu massagestoelen, zodat u 
als klant bij ons tijdens uw wasbehandeling 
optimaal kunt relaxen, met een gratis 
onderrug- en/of schoudermassage.

Middenweg 237
1098 AP Amsterdam

T: 020-6947217
E: info@basiandextreme.nl

W: www.basicandextreme.nl

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!

Partners
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Welpengroep op zaterdag
Sinds dit seizoen is er op zaterdagochtend een 
nieuwe Welpengroep opgericht; een teken dat 
onze vereniging gezond aan het groeien is. Deze 
nieuwe groep heeft zich de afgelopen periode 
ook gericht op het vinden van nieuwe leden, 
want hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Voor 
ons betekent deze nieuwe groep natuurlijk een 
extra gevuld Lopend Vuurtje, terwijl het CT met 
het oog op zomerkamp op zoek is geweest naar 
extra plekken in de bus en een gebouw extra… 

NLdoet op de Kruislaan
Op 10 maart was het weer tijd voor de jaarlijks 
NLdoet-dag. Op deze dag steekt men in heel het 
land de handen uit de mouwen om verenigingen 
en clubs op allerlei manieren te helpen. Voor ons 
was dat reden om de halfjaarlijkse Klussendag te 
houden. Zoals de frequente bezoeker misschien 
heeft opgemerkt, het terrein heeft een flinke 
opknapbeurt gekregen! Alleen met een heel 
sterk vergrootglas is er nog onkruid tussen de 
tegels te vinden. Uit betrouwbare bron hebben 
we begrepen dat de aanwezige helpende 
handen niet kunnen wachten tot komend najaar 
de volgende editie plaats zal vinden.

Naast de bezigheden op ons eigen terrein, was 
een delegatie van de Verkenners aanwezig in de 
Indische Buurt om te ondersteunen bij de BLEND 
Weggeefmarkt. Net als vorig jaar stonden onze 
jongens ter beschikking van de organisatie om 
bezoekers te voorzien van een ouderwets potje 
spijkerbroekhangen, een spel kegelen, een partij 
sjoelen of het leggen van een simpel kaartje. 
Wie weet volgend jaar weer!

Scouting Oost 1 staat niet stil, integendeel 
zelfs. De afgelopen tijd hebben er weer vele 
activiteiten en andere noemenswaardigheden 
plaatsgevonden, daar willen we graag even de 
aandacht op vestigen. Ook vinden we het niet 
onbelangrijk om vast eventjes de toekomst in 
te kijken. Vandaar een nieuwe vaste LV-rubriek: 
Nieuws!

Nieuwjaarsreceptie
Het klinkt op dit moment in het jaar inmiddels 
als heel lang geleden, maar dat betekent 
natuurlijk niet dat we het zijn vergeten. Tijdens 
deze opening van het nieuwe kalenderjaar op 
de Kruislaan werd nog maar eens stilgestaan bij 
hoeveel onze vrijwilligers voor onze vereniging 
betekenen. Zo werd het social media-team 
(Sanne Winchester en Jan Garritzen) en het 
webcare-team (Floris Jansen) nog maar eens 
aangemoedigd om de ingeslagen weg zeker te 
blijven volgen. Zij mochten deze prijs ontvangen 
samen met ons aller redactielid Marijn Hoeksel! 
Naast dat zij als redactioneel lid actief is voor het 
Lopend Vuurtje, is zij ook nog eens bestuurslid 
én Verkennerleiding. Kortom: een Schouderklop 
was zeker op zijn plaats!

Als klap op de vuurpijl werd natuurlijk ook de 
uitslag van de Grote Clubactie bekend gemaakt. 
Deze actie zorgt er al vele jaren voor dat Scouting 
Oost 1 een aardige cheque in ontvangst mag 
nemen. Dit jaar is de opbrengst maar liefst € 
6.099 euro! Hier moet bij gezegd worden dat 
we zonder de inzet van al onze leden dit bedrag 
natuurlijk nooit hadden kunnen binnenhalen. 
Een prachtig resultaat!

Nieuws
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SOOS
Op 16 maart was het feest in het eerste gebouw! 
De tweede SOOS van het seizoen werd gehouden 
en het was een groot succes. De dresscode van 
de avond was de beginletter van je eigen naam. 
Zo waren redactieleden Esther, Floris en Jan 
te aanwezig als respectievelijk Engel, Fransoos 
en Jodelaar. U begrijpt wellicht dat de redactie 
ook zeer positief verrast was over de onwijs 
enthousiaste en creatieve manieren waarop 
iedereen los gegaan is met zijn of haar outfit. 
De SOOS-commissie was ook zeer tevreden en 
we hebben achteraf begrepen dat het nadat alle 
leden veilig en wel onderweg naar huis waren, 
het nog lang onrustig bleef op Kruislaan 224.

Zoals u misschien al in de gaten had is Scouting 
Oost 1 een vereniging die vaak terugvalt op 
oude gewoonten, zo is het over een krappe 
twee weken alweer tijd voor Koningsdag. Nu 
durven we het bijna niet te vragen, maar we 
doen het toch: Wat eet u op Koningsdag?! Op 
die vraag is er natuurlijk maar één antwoord 
mogelijk: POFFERTJES! Want ook dit jaar zijn 
we uiteraard weer van de partij op de Hogeweg. 
Onze huis-ronselaar Jan zal met deze of gene 
weer op de lijn komen om de tent weer van 
bakkers en andere ondersteuning te voorzien. 
U komt toch ook weer even genieten van hoe 
lekker ze zijn?!

Lopend Vuurtje - apr ‘18
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Korte vooruitblik:
Koningsdag!

Stembureau op 21 maart
In navolging van de primeur van vorig jaar, stond 
het eerste gebouw van Scouting Oost 1 weer ter 
beschikking van de maatschappij. Op woensdag 
21 maart was het mogelijk om bij ons te stemmen 
voor het referendum, de gemeenteraad en de 
stadsdeelcommissie. Uw redactie was ook even 
aanwezig om aan deze burgerplicht te voldoen 
en het zag er goed verzorgd en erg gezellig uit. 
Nu is het afwachten wanneer we weer mogen.
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Speltakkenmix

verbazing, blijkbaar kunnen ze nog veel liever 
zijn wanneer Sinterklaas meekijkt. Nog nooit 
waren onze Bevertjes zo behulpzaam, stil en 
geconcentreerd. 

Aan de goede man en zijn pieten willen wij nog 
één keer ons excuus aanbieden voor de lage 
opkomst; maar een kleine kring was uiteindelijk 
ook wel weer knus. 

De eerste draaiochtend na de vakantie begonnen 
we het nieuwe jaar met een dierenochtend. 
We  gingen met zijn allen op zoek naar ons 
innerlijke dier. Door middel van brullen in 
een emmer en springen als een aap; was de 
hele ochtend één grote zoektocht geworden. 
Eén van de meest memorabele momenten 
van onze draaiochtenden dit jaar, waren de 
schminckkunsten van deze kinderen van 4 tot 
7 jaar. De prachtigste creaties schilderden ze op 
elkaars gezichtjes. 

Wist je dat...
• Naut heel stoer en ongeïnteresseerd kijkt als 

we kampvuurliedjes zingen; maar de leiding 
hem echt wel “zeppelin” hoort neuriën als hij 
naar zijn ouders loopt?

• Emma al twee keer zo goed verstopt zat 
tijdens verstoppertje dat de Bevers dachten 
dat ze “kwijt” was?

• Lucas elke ochtend 30 minuten te laat komt 
omdat hij moet hockeyen; maar alsnog niet 
van scouting afgaat?

• De leiding, hoe warm een bed na vrijdagnacht 
ook is, nooit zonder glimlach voor onze Bevers 
zou staan?

• Dit wellicht komt omdat wij een strafsysteem 
hanteren waarbij we ontbijt of taart moeten 
kopen bij ongewenst  gedrag naar elkaar of 
naar de Bevers?

• Sven zich zwaar bemoeit met Coens 
gezondheid?

Goedeeeemorgen, 

Elke week van 10.30 uur tot 12.00 uur sluiten 
wij met twee groepen de scoutingweek af. De 
Bevers, de jonkies, maken elke draaiochtend 
weer de gekste en meest originele programma’s 
mee. Er gaat geen moment voorbij dat wij, als 
leiding, ons niet verwonderen over de creativiteit 
en ontwikkelingen van dit pracht tiental van 
kinderen. 

De Bevers draaien sinds kort op hetzelfde 
terrein als een nieuwe Welpengroep. Meerdere 
ochtenden kiezen wij ervoor om de kinderen 
van de twee groepen te mengen. Bijvoorbeeld 
tijdens de oudhollandse spelletjesochtend. 
Met spelletjes zoals ezeltjeprik, blikgooien, 
touwtjespringen, zaklopen, ei lopen, sjoelen, 
spijkerpoepen en ga zo maar door hebben de 
kinderen zich de hele ochtend prima vermaakt. 
Opgedeeld in groepjes van 7 (Bevers en Welpen 
door elkaar heen) wisselden om de 7 minuutjes 
de kinderen tussen de verschillende spelletjes. 
De spelletjes snoephappen en koekhappen 
waren de grote favorieten. 

Natuurlijk is ook bij ons de Goedheiligman langs 
gekomen. De leiding was helemaal niet bang 
voor de verhaaltjes van de Sint, de Bevers zijn 
toch nooit stout? De kinderen waren het het 
hier echter niet helemaal mee eens, en waren 
zeer gespannen. Want wat merkten we, tot onze 
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4. Zoek je Bevervriendjes op en besluit 
verstoppertje te spelen. Want wat is leuker 
dan je leiding knettergek maken? 

5. Sta per direct op scherp als de muziek 
langzamer wordt, en de lichten gedempt 
worden. Is het wellicht schuifeltijd?

6. Eet meer dan vijf zakjes chips en acht 
glaasjes limo; zodat je de rest van de nacht 
niet meer kan slapen. 

7. Geef iedereen een knuffel en ga voldaan 
naar huis.

8. Sta met een glimlach om 10.30 uur op het 
scoutingveld, ondanks al die chips en limo 
van de vorige nacht. 

Ten slotte hebben wij ook een Bever-doedag 
gehad. Een onvergetelijke ochtend waar we ons, 
nog meer dan normaal, 100% scout voelden. Met 
de eendags-Bevers en onze vaste Bevers gingen 
we onze eigen vlag maken. Van een stok zoeken, 
naar het versieren van je eigen geknipte stof tot 
het aan elkaar hameren van deze onderdelen. 
Vervolgens vlagverovertje en natuurlijk een 
afsluitend kampvuur (met kampvuurliedjes 
(zelfs Naut zong mee) en marshmallows). In 
samenwerking met Floris, Jan en Lara is dit een 
heerlijk ochtendje geweest. 

Op 12 mei gaan wij met onze groep een weekend 
op avontuur en wij liggen nu al nachten wakker 
van de spanning. Tot aankomende zaterdag 
Bevers, en tot het volgende LV, trouwe lezers! 

Groetjes van teamleider Anna, kleine Layla, 
stageloper Max en mezelf (auteur van dit stukje: 
Claire)

• Rosa onwijs goed kan tekenen en we allemaal 
jaloers zijn?

• Yassin de SOOS leuk vindt omdat hij dan kan 
feesten zoals zijn moeder?

• Maya, Pjotter (en Milo) helaas onze vereniging 
hebben verlaten en we ze verschrikkelijk 
missen?

• Jesse zo attent is om voor de draaiochtend 
naar de leiding toe te komen als hij “geen zin 
heeft” zodat we “hem niet laten rennen”?

• Didier onze nieuwste Bever is? (wiiehiee!)
• Julian beter is in sjoelen dan het volledige 

leidingteam?

Op 16 maart heeft de hele club weer kunnen 
dansen op SOOS, maar op 17 maart hebben 
wij als Bevers ook nog eens een goede 
afterparty gehad. Tijdens het enige echte SOOS-
programma. Hier hebben we geleerd hoe je de 
perfecte SOOS’er kan worden voor alle komende 
SOOS’en. Voor iedereen die er niet was de 
ochtend van 17 maart. Hier het stappenplan: 
1. Begin tenminste één week van te voren met 

je outfit uitzoeken. Stel jezelf hierbij vragen 
als: “Wat is het thema?”, “Wil ik opvallen of 
saai zijn?”, “Kan ik hier goed in dansen?”, 
“Moeten mijn hakken 10 of 20 cm zijn?”, “Zit 
ik wel strak in het pak?” en “Hoe veel haargel 
behoort er in het haar van een 5-jarige te 
zitten?”.

2. Wees op tijd. Op de dansvloer is er een  “wie 
het eerst komt, wie het eerst maalt” policy, 
hoe eerder je aanwezig bent hoe beter je je 
eigen plekje kan ontdekken en bezetten. 

3. Zing mee met liederen als “op een 
onbewoond eiland”, “cowboys en indianen”, 
“op me monnie”, “energie” en “let it go”.
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Van Nieuwjaarsdiner tot spookhuis
meiden met hun handen waren hebben we met 
z’n allen het eten voorbereid. Zelf hamburgers 
maken, appels schillen en snijden voor de 
appelmoes, onze Kabouters kunnen alles! De 
volgende ochtend wilden we lekker naar buiten, 
dus hup schoenen aan, maar hé wat was dat? 
In alle schoenen zaten pepernoten?!?! De pieten 
die op zaterdag waren aangekomen vanuit 
Spanje zijn meteen ’s nachts bij scouting langs 
geweest! Na hiervan bijgekomen te zijn (en 
natuurlijk genoten te hebben van de pepernoten!) 
zijn we vliegers gaan maken. En natuurlijk 
moesten deze ook uitgeprobeerd worden. Het 
zijn prachtige vliegers geworden en een aantal 
hebben echt goed gevlogen op het veld! Helaas 
was het hierna alweer tijd en kwamen de ouders 
de meiden weer ophalen. Op naar het volgende 
Kabouterweekend!

Nieuwjaarsdiner
Na het weekend was het met alle feestdagen 
al snel 2018, en dat moest natuurlijk gevierd 
worden! Dit deden we door middel van een 
Nieuwjaarsdiner waarvoor alle meiden zelf (of 
samen met ouders) thuis iets lekkers hadden 
gemaakt en hadden meegenomen. Alle oudste 
Kabouters mochten allemaal iets zoets/toetje 
maken en de andere Kabouters iets hartigs. 
Dan moet je natuurlijk even goed rekenen: we 
hebben ongeveer tien oudste Kabouters, dus 
ja, dan heb je vooral heel veel toetjes... maar 
wij vonden dat natuurlijk helemaal niet erg! We 
hebben genoten van al het zelfgemaakte eten, 
de heerlijke worstenbroodjes, salades, cakejes, 
taarten en nog veel meer!

Sinds het vorige Lopend Vuurtje hebben de 
Kabouters heel wat beleefd! Zo zijn we op 
weekend geweest, hebben we een diner 
gehouden om het nieuwe jaar te vieren en 
daarnaast zelfs het tweede gebouw omgetoverd 
tot spookhuis. Ook nu zijn we weer druk bezig 
met de voorbereidingen van ons nieuwe project, 
maar daarover later meer. Eerst maar eens 
vertellen wat we afgelopen tijd hebben gedaan.
In november hebben de Kabouters een heerlijk 
weekend gehad; het weer was dan misschien 
niet steeds mooi, maar wat de meiden allemaal 
hebben gedaan des te leuker. Dit eerste 
weekend van het seizoen is traditiegetrouw in 
het scoutinggebouw. Zo kunnen alle nieuwe 
Kabouters even wennen aan het ergens anders 
slapen (eigenlijk moeten vooral de ouders even 
wennen dat het opeens stil is thuis….). Zoals 
het echte scouts betaamt zijn we begonnen met 
een tocht en iedereen die de vlogs heeft gezien 
van afgelopen zomerkamp weet dat dat toen 
niet zo’n groot succes was. Maar we hebben 
hard geoefend aan de tochttechnieken en deze 
keer zijn de meiden niet één keer verkeerd 
gelopen (een goed vooruitzicht voor kamp). Het 
einde van de tocht was bij Jeugdland. De hele 
middag hebben we hier heerlijk doorgebracht: 
we hebben natuurlijk allerlei prachtige hutten 
gebouwd (waar we konden schuilen voor de 
regen), gespeeld in de speeltuin, en natuurlijk 
gekeken bij de dieren. 

Nadat we helemaal uitgeklust waren zijn 
we teruggegaan naar het scoutinggebouw. 
Aangezien we hadden gezien hoe goed de 
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Nadat alle vaders, moeders, opa’s, oma’s, 
broertjes, zusjes en buren waren geweest wilden 
de Kabouters zelf toch ook wel zien of het wel 
echt zo eng was, en dat was het. Het was een 
geweldige avond, de Kabouters hebben een 
hoop lol gehad met het laten schrikken van 
iedereen die langs kwam!

Bedankt Sophie!
Naast al deze superleuke dingen, is er helaas 
ook iets gebeurd dat we heel jammer vinden! 
Sophie is helaas gestopt als leiding van de 
Kabouters. Ze vond het zelf heel jammer, maar 
met werk en studie werd het helaas te veel. 
We bedanken Sophie voor alle superleuke 
opkomsten, weekenden en natuurlijk kamp met 
de Kabouters; we gaan haar heel erg missen.
Aangezien we dan iemand misten hebben we 
even rondgekeken. Wie kan de Kabouterstaf 
ondersteunen? Die persoon hebben we 
gevonden in Floris! Zelf al jaren bij scouting als 
lid actief, en druk bezig met de website en hij 
wilde wel bij de Kabouters komen! Hij kan helaas 
nog niet elke donderdag erbij zijn, maar wanneer 
hij er is, is het supergezellig!

Tussen alle activiteiten zijn er ook natuurlijk 
de ‘normale’ opkomsten waar we allerlei 
verschillende dingen doen! Liefst natuurlijk zo 
veel mogelijk buiten; gelukkig wordt het nu weer 
mooier weer, dus gaan we weer steeds meer naar 
buiten om daar de superleuke programma’s te 
doen.

Wel zijn we alweer bezig met ons nieuwe project! 
We gaan namelijk pindarotsjes maken! Hoe 
dat verloopt? Dat kun je natuurlijk lezen in het 
volgende Lopend Vuurtje!

Een echt spookhuis
Voor het Nieuwjaarsdiner waren we ook al 
druk met de voorbereidingen voor het maken 
van een spookhuis. En ik hoor jullie denken, 
“Al die schattige Kabouters, kunnen die eng 
zijn dan?” Vraag het maar aan alle ouders (en 
aan ons als leiding ook): dat was zeker wel het 
geval! Doodsangsten werden uitgestaan in dit 
spookhuis.

De voorbereiding van dit spookhuis was 
dan ook niet niks. We begonnen natuurlijk 
met een opkomst waar we oefenden met 
griezelen, spooktikkertje, oefenen met sluipen,  
zwaaiverstoppertje en natuurlijk elkaar lieten 
schrikken!

Daarnaast is een spookhuis zonder aankleding 
natuurlijk niks. Dus gingen de meiden aan de 
slag met het maken van maskers. Eerst met 
papier-maché een basis maken is natuurlijk het 
belangrijkst. Dit moest een tijd drogen, dus de 
week erna begonnen we met het schilderen van 
de engste maskers die je je kunt voorstellen. 
Clowns, zombies en wat je al niet kan verzinnen; 
het werd allemaal gemaakt! 

Eindelijk was dan de avond daar, het 
spookhuis was er helemaal klaar voor, de 
laatste voorbereidingen werden gedaan zoals 
schmincken, de indeling van maken (waar 
kunnen we de mensen het best laten schrikken?!) 
en dan natuurlijk de verdeling van de plekken.
Tijdens de laatste voorbereidingen verzamelden 
ouders en anderen die dachten het wel aan te 
kunnen zich in het eerste gebouw en de spanning 
steeg, want ja wat gaat er toch gebeuren straks 
in het spookhuis? Iedereen zat rustig aan de 
koffie/thee/limonade en daar kwam er toch 
opeens een eng figuur binnen, in de hand een 
lantaarn, keek je aan, stak haar hand uit, en 
nam je zo mee naar buiten….. iedereen wist.. het 
is begonnen.

Als snel kwamen de eerste bleke en 
geschrokken ouders terug: wat een belevenis, 
en die Kabouters? Doodeng! Gelukkig konden 
ze daarna even bijkomen in het eerste gebouw 
met koffie, thee en koekjes.
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touchdown te maken bij de tegenpartij. Milan 
was een huis en scoorde ook veel punten voor 
zijn team. Maar ook Felix rende steeds de juiste 
lijnen. Het werd pas echt spannend toen opeens 
alle nummers werden geroepen. Na het gave 
rugbyspel gingen we een potje bulldoggen. Dit is 
van de meeste Welpen wel hun favoriete spel. 
Na al dat rennen zijn we binnen nog een spel 
gaan spelen. Dit was een spel waarbij je moest 
toneelspelen. Er was een delict gepleegd en een 
plaats van delict en een voorwerp. Elk groepje 
moest dit zo goed mogelijk in een toneelstukje 
uitbeelden. De rest van de Welpen keek dan 
goed toe, want die moesten raden welk delict, 
welke plaats en welk voorwerp er werd uitgebeeld 
tijdens het spel. 

Samenwerken, dat kunnen wij
We zijn gestart met het hand- en voetbalspel. 
Hierbij zijn er twee teams. Als er één keer werd 
gefloten speelden we voetbal, bij twee keer 
fluiten moesten we overstappen op handbal. 
Dat betekende goed luisteren en samenwerken 
met elkaar om ervoor te zorgen dat er werd 
gescoord.  Daarna werden we in groepjes van vier 
verdeeld en hebben we in een circuit ouderwetse 
groepsspelletjes gespeeld, zoals tafeltennis, 
twister, sjoelen, halli-galli, mens-erger-je-niet 
en een kaartspel . Veel gezelligheid met elkaar, 
waarbij alle welpen zich goed hebben ingezet! 
Als afsluiter hebben nog even heerlijk kunnen 
rennen bij tweelingtikkertje en slingertikkertje 
en konden we daarna uitgeput naar huis…  Een 
geslaagde opkomst dus!

Fikkie stoken!
Echte scouts kunnen een vuurtje bouwen met 
slechts één lucifer. Al bij de Welpen worden de 
eerste stappen gezet en leren we hoe we veilig 
om moeten gaan met vuur. In onze jaarlijkse 
‘firegames’ werden de jongens in drie groepen 
opgedeeld. Het doel was een vuurtje bouwen 
met maximaal drie lucifers (ja, we beginnen 
‘makkelijk’). Dit vuur moest zo hoog zijn dat 
het een touwtje dat op ±50cm boven de grond 
gespannen was, door kon branden. De heren 
gingen allemaal gretig op zoek naar kleine en 
grote takjes, op ééntje na. IJsbrand kwam vragen 
waar de emmers lagen om met water te vullen. 
Kijk die heeft opgelet! Met een beetje hulp van 
de Welpenstaf hier en daar stonden binnen no 
time 3 mooie tipi’s van takjes. Tobias krijg de 
leiding over zijn team en lette er nauwkeurig op 
dat er voldoende zuurstof bij hun bouwwerk kon 
komen; anders brandt het natuurlijk niet!

Omdat er niet genoeg tijd was (en drie lucifers 
net iets te ambitieus is) bleven alle touwtjes 
onaangetast. Gelukkig heeft Anne-linde in de 
tussentijd even laten zien hoe het wel moet en 
konden we op een heerlijk warm vuurtje bij de 
kampvuurkuil toch een lekkere marshmallow 
roosteren :)! Scouts moeten uiteraard ook goed 
kunnen knopen, dus hebben we de heren de 
platte knoop geleerd. Dit was een beetje lastig, 
maar ging al behoorlijk goed bij de meesten! We 
hebben er een wedstrijdelement ingegooid door 
de groep in drie teams op de delen en tegen 
elkaar te laten racen; twee spelers werden door 
een andere groep aan hun stoel vastgeknoopt 
(de platte knopen werden gecontroleerd) en 
vervolgens moeten de twee kinderen zich zo snel 
mogelijk bevrijden! Daan was heel slim door zijn 
laarzen uit te doen, daar hadden de binders niet 
aan gedacht, dus was hij super snel los! 

Echte Welpen spelen en een beetje toneel
Op dinsdag 6 maart gingen de Welpen van start 
met een aantal échte Welpenactiviteiten. Zoals 
een renspel waarmee je punten bij elkaar moet 
optellen dat je rent. Djahnil rende de meeste 
punten! Hij was erg snel! Daarna gingen we een 
potje rugbyen, wanneer je je nummer hoorde 
moest je eerst je doel aantikken en daarna 
rende je naar de rugby toe. Je scoorde door een 
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Na Joey’s vertrek is het Welpenleidingteam 
vergroot met twee nieuwe leiding. Zo werkt het 
soms, één gaat weg en je krijgt er twee voor terug. 
Wat hebben wij een mazzel! De Welpen hebben 
Stan en Yves nu al tot ‘leuke leiding’ gedoopt. 
Stan is nog Explo en zal ons tot aan de zomer 
bijstaan. Hij heeft zijn eerste programma al 
verzorgd door een fantastisch Paasprogramma 
neer te zetten; eieren zoeken kunnen de Welpen 
wel (zeker als ze van chocolade zijn)!. En Yves, 
ook al vanaf dat hij een Welp was een scout, toch 
heeft hij ons even verlaten.. Maar gelukkig: Eens 
een scout altijd een scout! Yves is weer terug en 
dat bij de leukste speltak die er is! DE WELPEN!!! 
De Welpen zijn blij dat jullie erbij zijn! 

SPANNEND OPGELET ATTENTIE!!! 
De Welpen gaan bijna op weekend (28-29 April), 
dat betekent dat we weer heel veel plezier en 
gekke dingen meemaken. Zoals altijd zal er weer 
wat gaan gebeuren op weekend. De scouting 
wordt nooit met rust gelaten. Vorig jaar vonden 
we zelfs een schat met goud erin… En daarna 
was Jade vastgebonden aan een boom. Allemaal 
heel raar, of toch heel bijzonder? Hopelijk gaan 
we nu een ‘normaal’ weekend tegemoet... We 
zijn benieuwd!

Joey je wordt gemist! 
Het is alweer bijna een maand geleden dat 
leiding Joey ons heeft verlaten. Joey heeft vanaf 
Welps af aan ook bij Scouting Oost 1 gezeten. 
Helaas werd het iets te druk met zijn studie. 
Maar, Joey, je wordt gemist door de Welpen. Jouw 
vaarwel-programma vonden ze allemaal super 
leuk! De Welpen moesten voor verschillende 
kleurtjes in het rond rennen. Wanneer je een 
combinatie had van verschillende kleurtjes kon 
je een munt scoren. Met die munt kon je aan het 
einde een snoepje kopen. Je kreeg de kleurtjes 
bij verschillende leidingen die zich verspreid 
over het terrein hadden opgesteld. Wel moest je 
eerst een opdracht doen voordat je een kleurtje 
kreeg. Een opdracht kon verschillen van steen-
papier-schaar winnen, tot aan een spijker goed 
gemikt op zijn kop raken. Super leuk! 

Bedankt, Joey, voor de jaren die je hebt 
gedraaid als leiding bij de Welpen. We gaan je 
opmerkingen laten leven zoals: ‘deze cirkel is 
een ei met een deuk’. Jouw kookskills zullen 
zeker gemist worden dus de andere leiding gaat 
op kookles voor kamp! 
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en op elkaar prikt, krijg je uiteindelijk een mega 
marshmallowtoren. Sommigen werden wel drie 
verdiepingen hoog!

Tot slot hebben we nog “Levend Stratego” 
gespeeld. In dit spel mogen twee teams allebei 
een vlag verstoppen die de tegenstander moet 
vinden. Ook krijgt iedereen een spelkaart, als 
je iemand van de tegenpartij tikt (of iemand tikt 
jou), kijk je wie de hoogste kaart heeft. Degene 
met de hoogste kaart wint en krijgt de kaart van 
de tegenstander, die een nieuwe moet halen 
bij zijn teamleider. Het team dat als eerste de 
vlag heeft gevonden, of alle tegenspelers heeft 
afgetikt heeft gewonnen!

1-2-3 Koekjes
Zelfgemaakte koekjes om van te smullen, wie 
wil dat nou niet?!? Onze eigen meester-kok 
Marianne heeft de Twelpen laten zien hoe je 
een super goede kok wordt, door samen koekjes 
te maken! Eerst de ingrediënten bij elkaar in 
de goede verhoudingen en daarna het deeg 
kneden. De belangrijkste stap komt daarna: 
vormpjes maken. Van superhelden tot raketten, 
letters, namen, hartjes en zelfs pingpongballen 
en -batjes, je kan het zo gek niet verzinnen of het 
was gemaakt! Na het bakken volgde natuurlijk 
het leukste gedeelte: opeten!

Twee keer Welpen? JA!
Hallo allemaal! Sinds het begin van dit 
scoutingseizoen zijn wij er als “nieuwe” groep 
bij gekomen. Vanwege het overweldigende 
succes van de dinsdagavond welpen, zijn we 
begonnen met een tweede Welpengroep die op 
de zaterdagochtend draaien. Nu staan er dus 
elke zaterdag behalve de Bevers ook nog eens 
11 stoere, sterke, avontuurlijke ‘Twelpen’ op het 
scoutingterrein! 

In het eerste half jaar hebben we al zo 
ontzettend veel leuke activiteiten gedaan, dat 
een samenvatting van elk programma veel te 
veel ruimte nodig zou hebben. Dus is hier een 
selectie van alleen de áller-, áller-, állerleukste.

Welpen-doe-dag
Tijdens de Welpen-doe-dag hadden alle Twelpen 
hun vriendjes meegenomen om hen te laten zien 
wat wij nou eigenlijk op scouting allemaal doen. 
Deze dag zat vol met échte scoutingspellen. Zo 
was er een gigantisch kampvuur (met een beetje 
hulp van het magisch indianen-vuur-water) waar 
marshmallows op konden worden geroosterd, 
hééérlijk!

Ook hebben we met marshmallows en 
satéprikkers torens gebouwd. Als je satéprikkers 
in een marshmallow prikt en dan alles aan en 
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er over het scoutingterrein verspreid. Sommigen 
waren makkelijk te vinden en zag je al meteen 
liggen, een eitje dus, maar een paar bleken 
toch nog heel erg moeilijk te vinden! Gelukkig 
bleken onze Twelpen behalve super goede koks 
en super goede zangers ook nog eens super 
goede speurneuzen, en dus zijn alle eitjes weer 
gevonden (en daarna natuurlijk opgegeten).

Behalve eitjes zoeken zijn er natuurlijk nog 
meer kEI-leuke spellen met eieren te bedenken. 
Zo is er overgegooid met eieren (pas op dat ie 
niet breekt!!!), hebben we levend boter-kaas-
en-eieren gespeeld, en hebben we een echte 
ei-estafette gedaan. Een ei op een lepel laten 
balanceren en dan zo snel als een haas het 
parcours afleggen, maar wel zorgen dat het ei 
niet van de lepel valt!

Tot slot
Zoals jullie hebben kunnen lezen is ons eerste 
half jaar met de Twelpen enorm gezellig geweest. 
Vol met leuke, spannende en stoere activiteiten, 
maar het mooiste moet nog komen! Over een 
paar weekjes al gaan we namelijk op Twelpen-
weekend, deze zal natuurlijk in de volgende editie 
van het Lopend Vuurtje uitgebreid  besproken 
worden. Tot dan!

Koekjes maken moeilijk? Helemaal niet! 
Iedereen kan het maken, probeer het zelf thuis 
ook! Het geheime recept bestaat maar uit 3 
ingrediënten in een 1-2-3 verhouding. Het enige 
wat je nodig hebt is:
- 100 gram suiker
- 200 gram boter
- 300 gram bloem
1-2-3, even goed kneden, vormpjes maken en 
een half uurtje in de oven op 140oC en ze zijn 
klaar. Eet smakelijk!

HOERA!
Hiep Hiep, Hoera! Begin deze maand waren 
Lonneke en Marianne jarig, twee verschillende 
leiding jarig in twee dagen (GEFELICITEERD!!!), 
dat moest groots gevierd worden! Iedereen 
kreeg een eigen feestmuts op en in parade 
liepen we een tocht naar de speeltuin in de 
Watergraafsmeer. Daar hadden we alles om een 
perfecte verjaardag te vieren: cake, slagroom, 
smarties, koekjes en heuse confettikanonnen 
om het helemaal compleet te maken. Natuurlijk 
moest er wel eerst even gezongen worden, 
voordat al dat lekkers uitgedeeld werd. Gelukkig 
kunnen de Twelpen behalve super goed koken, 
ook nog eens super goed zingen! Nadat uit volle 
borst niet alleen ‘Lang zal ze leven’, maar ook 
‘De kop van de kat is jarig’ en ‘Twee violen en 
een trommel en een fluit’ waren meegezongen, 
zijn we uitgeput (maar wel met lekkere smarties 
cake!) teruggekeerd naar het scoutingterrein.

Pasen
Eindelijk is de lente begonnen. Mooi weer en 
weer veel buitenprogramma’s. Met Pasen is één 
onderdeel natuurlijk niet te missen: het eitjes 
zoeken. Een hele zak met chocolade-eitjes lag 
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ijn De winter is achter de rug en het was me er 
eentje: hij was behoorlijk streng. Als het zo 
ontzettend koud is, ga je dus allerlei creatieve 
binnenprogramma’s doen. Of je gaat alsnog naar 
buiten. Als je cool bent tenminste. En dat zijn de 
Gidsen. Geniet van onze Instagram-posts! 
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Een valentijnsdiner en maatschappelijke inzet
een Valentijnsdiner”. Compleet met klassikale 
les met een krijtbord, conversatie-oefeningen 
en stropdas knopen was dit een geweldig 
hilarische avond. Maar wat hadden de mannen 
ervan opgestoken? Nou, we kunnen wel zeggen: 
de leiding was zwaar onder de indruk van de 
Verkenners tijdens het Valentijnsdiner! Iedereen 
zag er tiptop verzorgd en mooi aangekleed uit, 
Marcello had zelfs bloemen meegenomen voor 
een Gids (!), en de heren hebben zich opperbest 
gedragen tijdens het diner. We gingen gezellig 
gourmetten 2.0: De Gidsen en Verkenners 
konden met groepjes tegelijk op grote bakplaten 
hun vleesjes, groentjes, pannenkoekjes, eitjes en 
nog veel meer kwijt. Het was een supergezellige 
avond met de Gidsen, die ons lang bij zal blijven, 
en niet alleen door de intense gourmetgeur die 
we daarna nog een week lang in onze kleren 
hadden ;).

Verder stond dit voorjaar in het teken van 
maatschappelijk betrokken zijn en goede doelen. 
Dat hebben de Verkenners geweten! Met een 
delegatie van vijf Verkenners stonden Jan en 
Marijn dit jaar te helpen op de weggeefmarkt 
van het BLEND-festival tijdens de NL-doet-dag. 
Uitgerust met sjoelbakken, spijkerbroekhangen, 
koekhappen en kegelen hebben de Verkenners 
gezorgd voor wat recreatie tijdens deze gezellige 
markt in de Indische buurt. Van de vijf mannen 
zijn we deze dag alweer een hoop te weten 
gekomen: Zo kan Tom supergoed in palen 
klimmen, kan Jay vet goed sjoelen, is Mick gek 
op broodjes kip, heeft Thijs ontzettend veel 
geduld met kleine kindjes en mag Tygo nooit 
meer Marijn haar zakmes lenen (maar kan hij 
wel supergoed kaartenhuizen bouwen). Jong en 
oud hebben ze vermaakt met de Oudhollandse 
spellen; we zijn trots op jullie, mannen!

Ook hebben we een vieze, regenachtige 
draaiavond benut om een collectebak voor 
het KNGF te maken. Met spuitbussen en 
zelfgemaakte sjablonen hebben we een oude 
containerbak wat opgepimpt en ervoor gezorgd 
dat er gemakkelijk plastic doppen in gedoneerd 
kunnen worden. Alle doppen leveren geld op voor 
het KNGF, om de training voor geleidehonden 
te kunnen bekostigen. Dit vinden wij een mooi 

Haaj haaaaj, daar zijn we weer…

Na de Kerstvakantie, een spetterend Oud en 
Nieuw en heel veel oliebollen zijn de Verkenners 
het jaar 2018 knallend begonnen! 

De koude en gure winteropkomsten zijn dit jaar 
goed benut: de Verkenners zijn (op hun manier) 
creatief bezig geweest! Zo zijn er plannen 
gemaakt voor een “van boom tot boekenkast-
project”, hebben we nog eens een extra lesje 
pionieren gekregen zodat iedereen straks 
superstrakke keukens neer kan zetten op kamp 
en hebben we zelf bekistingen getimmerd om 
eigen stoeptegels van beton mee te maken! 
Dit laatste vergde de nodige concentratie 
van de jongens; het viel nog niet mee om het 
te gebruiken hout in stukken met de juiste 
afmetingen te zagen en vervolgens precies goed 
in elkaar te passen. Het moest natuurlijk precies 
zo in elkaar zitten, dat het beton er niet meer 
uit zou lopen.Toch zijn er drie hartstikke mooie 
bekistingen gemaakt, die inmiddels al gebruikt 
zijn voor enkele persoonlijke stoeptegels. De 
andere Verkenners kunnen binnenkort ook hun 
eigen stoeptegel maken, natuurlijk mét naam, 
handafdruk en een persoonlijke touch.

Toen hing ineens de lente in de lucht en stond 
het Valentijnsdiner met de Gidsen voor de deur. 
De leiding vond dat we dit maar eens goed 
moesten aanpakken en dus heeft Johnny een 
hele opkomst gewijd aan een workshop “how 
to be a man”, a.k.a. “how to impress a girl”, 
a.k.a. “wat zijn de do’s en don’ts voor tijdens 
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eens een keertje te komen kijken wat wij zoal 
allemaal doen op de draaiavonden, nodig ze dan 
uit! De draaiavond duurt zoals altijd van 19.00 
tot 21.00 uur en wij zorgen (ook zoals altijd) voor 
een cool programma.

Tenslotte gaan de Verkenners 21 en 22 april op 
weekend.. de leiding heeft weer allerlei leuke 
plannen hiervoor, dus het belooft weer een 
feestje te worden! In de volgende LV lezen jullie 
hoe dit weekend was. Wij hebben er zin in!

goed doel en we hebben dan ook al veel plastic 
doppen verzameld in de bak! Hebben jullie nog 
plastic doppen thuis, lezers? Lever ze dan in in de 
mooie gele bak die in het eerste gebouw staat! 
Het mogen alle verschillende plastic doppen zijn, 
van sap-, frisdrank- of plastic melkflessen, de 
dop van de pindakaaspot, enzovoort. We hopen 
binnenkort een mooi aantal doppen te kunnen 
schenken aan het KNGF.

Helaas is onze Verkennergroep weer een beetje 
geslonken. Daarom organiseren we op 17 april 
een open dag voor de Verkennergroep; iedere 
jongen van 11 tot en met 15 jaar is van harte 
welkom om een keer met ons mee te draaien 
om te zien hoe leuk scouting is, en dan vooral 
natuurlijk de Verkennergoep bij Scouting Oost 1! 
Mochten jullie, lieve lezers, dus nog jongens in 
de buurt kennen die het leuk zouden vinden om 
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Modebewust én goede koks
De winter is voorbij en de Explo’s hebben niet 
stilgezeten!

Dat de Explo’s modebewust zijn dat wisten we 
al maar om dat nog even te testen organiseerde 
Alitha en Luna een mode-avond, waarbij de 
jongens tegen de meisjes moesten strijden. 
De eerste ronde was een modequiz, met de 
meest uiteenlopende vragen over fashion, waar 
de jongens overduidelijk hadden gewonnen. In 
ronde twee stond het alweer gelijkspel, bij de 
fotoshoot-ronde.

In het weekend van 9, 10 en 11 juni gaan wij met 
de Explo’s een weekend naar de Ardennen. Een 
weekend waar we al het hele jaar naar uitkijken, 
maar dat ook wel wat kost. Hiervoor hebben we 
al het een en ander uitgevoerd. Explo’s kunnen 
bijvoorbeeld koken als de besten, maar dat 
moesten wij natuurlijk ook even laten proeven 
met een lekkere stamppotavond. Dat kon op 
donderdag 1 februari, gewoon bij ons op het 
scoutingterrein! Voor 10 euro kon je al mee 
genieten van een 3 gangen diner.

Naast deze geweldige avond hebben we al meer 
acties op touw gezet, maar dat is helaas nog niet 
genoeg. Als jullie dus een manier zien om onze 
groep te steunen met een ‘heitje (óf iets meer) 
voor karweitje’, zijn wij één en al oor. Daarnaast 
hebben we binnnenkort een Surinaamse BBQ 
onder leiding van échte professionals. Dit wil u 
niet missen dus zet het in de agenda; 21 juni 
Surinaamse BBQ avond!
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Nog een nieuw speltak

De maand daarop werd de aanwezigen gevraagd 
om een wel heel uitgebreide vragenlijst in te vullen 
(Facebook zou jaloers zijn!). Op de avond zelf 
bleek waarvoor dit nodig was: verdeeld in twee 
groepjes moesten we op zoek naar enveloppen 
met instructies, à la ZigZag. Zo moesten we bij 
een winkel op het Christiaan Huygensplein de 
groepsleden op de foto die liever in een tent 
slapen dan in een huisje, terwijl op de Radioweg 
de teamleden met familie op Scouting Oost 1 
vastgelegd moesten worden in het schijnsel van 
een parkeerautomaat.

Na het rondrennen in februari vonden we het 
in maart weer tijd voor een rustige avond. Of 
nou ja, dat was het idee, met een avond vol 
bordspellen. In de praktijk kwam dit neer op een 
bloedstollende sjoelcompetitie, een wild potje 
van De Lama’s en meerdere omgevallen Jenga-
torens. Zoals iedere keer eindigde de avond met 
een drankje in onze eigen bar, een versnapering 
(vooral de paaseitjes waren populair deze 
maand) en grootse plannen voor de toekomst. 
Maar daarover later meer…

Wisten jullie dat ook niet-Stamleden welkom 
zijn voor het gezellige bargedeelte na de 
maandelijkse opkomst? 

Na de succesvolle try-out van de Stam vorig jaar, 
is deze speltak officieel in het leven geroepen. 
Inmiddels hebben we al een aantal maandelijkse 
draaiavonden erop zitten en kunnen we wel 
spreken van een klein maar degelijk succes. Bij 
een officiële speltak hoort natuurlijk ook een 
officieel verslag, dus hier kunt u lezen wat wij 
zoal hebben uitgespookt de laatste tijd…

Eén van de eerste opkomsten had Marieke een 
mooi programma in elkaar gezet. We werden 
in groepjes ingedeeld en per ronde hoorden 
we dat er iemand nodig was met een bepaalde 
behendigheid, bijvoorbeeld “iemand die goed 
met zijn handen is”. Ieder groepje moest toen 
iemand van hen naar voren schuiven om de 
opdracht tegen de gekozen personen van de 
andere groepjes aan te gaan. Van alles kwam 
er voorbij, van zonder handen zo snel mogelijk 
pastaatjes rijgen aan een spaghettisliert in je 
mond, tot bekertjes stapelen, pingpongballetjes 
blazen, met je voeten dingen pakken en nog veel 
meer. Een hilarisch binnenprogramma!

Begin december kwam de Stam bij elkaar voor 
een potje Curling. Eerst een “warming-up” met 
glühwein en warme choco op het scoutingterrein, 
en daarna gingen we dan op weg naar de Jaap 
Edenbaan. Jan en Anne-Linde hadden hier 
geregeld dat de Stam een uitleg kreeg van een 
echte curlingmeester en daarna in groepjes 
tegen elkaar de strijd aan mocht gaan. Na een 
koud, maar geweldig leuk curlingtoernooi met 
een verrassend winnend team kon iedereen aan 
de borrel in de JAAP.

In januari was het tijd voor een heus 
nieuwjaarsdiner. ‘Op z’n kinds’ nam iedereen 
een heerlijk gerecht mee, van gehaktbrood 
tot vegetarische quiche en van vers gebakken 
stokbrood tot een daadwerkelijk ambachtelijk 
vispannetje: je kunt het zo gek niet bedenken 
of het was er. En dat alles natuurlijk onder het 
genot van een gemoderniseerd haardvuur, dat 
later plaatsmaakte voor een quiz-con-koehandel. 
Door het juist beantwoorden van de vragen 
konden de deelnemers dieren verdienen, die na 
afloop verhandeld werden om zo tot het niveau 
van een welvarende boer te groeien!
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Lopend Vuurtje - apr ’18Een 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: Marieke 
Leeftijd: 33 
Lid sinds: Eind 2017 
Speltak: Stam 
Lievelingsdier: Paard

Naam: Jael 
Leeftijd: 10 
Lid sinds: 2014 
Speltak: Kabouter 
Lievelingsdier: hond

Naam: Corine 
Leeftijd: 27 

Lid sinds: 2003 (met 
een tussenjaartje bij een 

scoutinggroep in Hengelo) 
Speltak: Kabouterleiding 

Lievelingsdier: Cheeta

Naam: Sonia 
Leeftijd: 13 

Lid sinds: Januari 2017 
Speltak: Gidsen 

Lievelingsdier: Tijger

Laatst gelezen boek: ‘Ik weet een geheim’ van 
Tess Gerritsen

Wat is het leukste programma dat je ooit 
hebt mee gemaakt op scouting? 
Claudia en Corine hebben laatst een 
ontzettend leuk spel voor ons in elkaar 
geflanst, het had zo in wie is de mol gekund. 

Wie is jouw favoriete leiding en waarom? 
Ik kan haast niet anders dan hiervoor mijn 
broertje Coen te nomineren! Ik denk dat hij 
een hele leuke, gezellige groepsleider is!

Laatst gelezen boek: In de ban van de ring, 
de terugkeer van de koning

Wat is het leukste programma dat je ooit 
hebt mee gemaakt op scouting? 
Alles!

Wie is jouw favoriete leiding en waarom? 
Ik heb geen favoriet..

Wat is jouw beste herinnering aan scouting? 
Kamp, mn eerste kamp: maffiakamp! Omdat 
het wel spannend was maar toch leuk...

Laatst gelezen boek: ‘De moord op de 
commendatore’ van Haruki Marakami

Wat is het leukste programma dat je ooit 
hebt mee gemaakt op scouting?

Ik denk een fietstocht bij de Gidsen waar alle 
groepjes een doosje met rauwe eieren mee-
kregen. Aan het eind moesten ze alle zes op 
een andere manier terugkomen. Zo hebben 

wij bij de snackbar een eitje gebakken, een ei 
gepocheerd, gekookt en geschilderd.

Wie is jouw favoriete leiding en waarom? 
Hanneke ;)

Laatst gelezen boek: Bunker dagboek

Wat is het leukste programma dat je ooit 
hebt mee gemaakt op scouting?  

Paaseitjes smokkelen door de wijk.

Wie is jouw favoriete leiding en waarom?  
Martin, hij heeft flauwe grappen.

Wat is jouw beste herinnering aan scouting?  
De gezelligheid onder de Gidsen (altijd).
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hoek Bredeweg. Beslag werd bij Rie en Hubert 
Somers in de keuken klaargemaakt. Waar het 
ooit begon met twee emmers beslag, zijn dat 
in de hoogtijdagen misschien wel 20 emmers 
geweest. Tegenwoordig — inmiddels alweer heel 
wat jaren later — worden de emmers beslag door 
Nico Windig bereid in de bakkerij waar hij werkt 
met professionele apparatuur.

Wil herinnert zich nog dat ze als kleintje tussen 
Frank en René Konijn stond te bakken en dat ze 
hen zover kreeg om op een kistje te gaan zitten, 
omdat ze - terwijl zij zaten te geinen - voortdurend 
links en rechts omhoog moest kijken. 

In totaal heeft Wil 38 jaar poffers gebakken. 
Hoeveel geld zal ze hiermee hebben 
binnengebracht? 

En het schoonmaken? 
Dochter Jacq (Wiersma) hielp altijd mee met 
beslag maken, flesjes vullen, en — de meest 
ondankbare klus die je maar kunt bedenken 
— direct aan het eind van Koninginnedag alles 
weer schoonmaken. Alle vette gasstellen, 
pannen, kwastjes, flesjes, mokken, vorken: wat 
een pokkenwerk! En als je het niet meteen deed, 

De Vrienden van Scouting Oost 1 zijn een groep 
mensen die — ook al zitten ze zelf vaak niet meer 
op scouting — de club een warm hart toedragen. 
Ook zij hebben iets leuks te vertellen, al is het 
geen recent nieuws. Wij duiken elk LV’tje even 
de geschiedenis in om jullie het een en ander te 
vertellen over vroeger. 

Hoe is het idee om op Koningsdag poffertjes te 
bakken ooit tot stand gekomen? 
Daarvoor bellen we met Wil Tim, die inmiddels 
ruim veertig jaar geleden, de eerste poffertjes 
bakte op de Hogeweg.

Wil kon achter de winkel van Kaasboer 
Rijkenberg intrekken, toen ze in 1976/’77 na 
haar echtscheiding onverwacht met alleen een 
paar tassen kleding op straat kwam te staan. 
Haar zoon Rob Wiersma en Peter Rijkenberg 
waren vrienden en Rietje Rijkenberg bood hen 
woonruimte. Omdat ze verder helemaal niets 
hadden mocht Wil in de grote kelder onder 
de winkel struinen naar bruikbare spullen. 
Van daaruit heeft ze haar huishouden weer 
opgebouwd. Dat jaar zette ze op (toen nog) 
Koninginnedag een tafeltje voor de deur 
van familie Rijkenberg met een gasstelletje 
(van Scouting) en twee zelf aangeschafte 
poffertjespannen en ging aan de slag met het 
beslag dat ze in haar eigen keukentje had bereid. 
Rob en vriend Peter in het kraampje naast haar 
verkochten blikjes frisdrank uit de winkel. 

Het eerste jaar zal ze in vier uur tijd misschien één 
of twee emmers beslag hebben weggebakken. 
De Bredeweg/Hogeweg was op Koninginnedag 
toen nog niet zo’n trekpleister als tegenwoordig. 
Eén of twee jaar later kreeg ze Hankie van Gorp 
zover dat ze bij haar in de keuken het beslag 
maakten en dat ze samen poffertjes gingen 
bakken. Nog een jaar later stonden ze met vier 
dames achter twee gasstelletjes: Wil, Hankie, 
Joke Burgers en nog iemand, misschien Elly 
Woortmeijer, maar dat weet Wil niet meer zeker.
 
Hoe ging het verder? 
Enig moment is het idee overgedragen aan 
Scouting Oost 1 en werd het grootser uitgebouwd. 
Er kwam een grote tent op de Linnaeuskade, 
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Wat is het verschil tussen toen en nu op 
scouting? 
Het gaat tegenwoordig veel gemoedelijker, 
vanzelfsprekender, vindt Wil. Zoals de kinderen 
met elkaar omgaan, jongens en meiden. Relaxed. 
Veel minder stijf dan vroeger. Wil is vroeger heel 
vrij grootgebracht en vindt dat ook een goede 
zaak. 

Er zijn heel wat scoutinghuwelijken gevierd. 
Eigenlijk is het één groot familiebedrijf, leden van 
nu zijn weer de kinderen van leden van vroeger. 
Mooi toch?! 

Wat vindt Wil ervan dat de poffertjestent zo 
groots is uitgegroeid?
Wil had 40 jaar terug nooit bedacht dat het 
poffertjesbakken tot zo’n mooi onderdeel van 
het Bredewegfestival zou uitgroeien. Zoveel 
gezinnen die jaarlijks nog even een portie 
poffertjes komen eten en op de Hogeweg weer 
oude vrienden treffen. 

Komt Wil nog een portie bakken of eten dit 
jaar? 
Ze komt zeker langs om ’n portie poffertjes 
te eten, bakken doet ze niet meer. Hoe laat 
ze komt, weet ze nog niet. Ze zou ook op de 
volkstuin helpen die dag.  Ze heeft – nu ze 82 
is – weliswaar haar tuin opgezegd, maar doet 
nog steeds vrijwilligerswerk in het winkeltje van 
tuinencomplex Wijkergouw.

Het woord ‘vervelen’ komt niet in Wils 
woordenboek voor. Ze is en blijft een bezige bij 
voor iedereen die een handje nodig heeft. Wát 
een energie, wát een vrouw! 

kreeg je het amper meer schoon. Tegenwoordig 
bekleden we de gasstellen voor het bakken met 
aluminiumfolie, zodat ze eenvoudiger schoon te 
maken zijn. 

Ziet ze nog bekenden op Koningsdag?
Het is nog steeds een gezellige bedoening op 27 
april. Ook al bakt ze zelf niet meer, ze treft er nog 
steeds oude bekenden als Elly Woortmeijer, Joke 
Klinkhamer, Yvonne Haen, Marja Kokernoot, Rie 
Somers, Joke Scheers, Karin Degekamp; de 
sfeer is nog altijd even feestelijk en gezellig. 

Hoeveel was de opbrengst toen?
Haar eerste poffertjes verkocht ze voor 1 gulden 
25 per halve portie (10 poffertjes). Hoeveel 
ze dat jaar heeft verdiend weet Wil niet meer. 
Tegenwoordig betaal je voor 10 poffertjes € 2,50.
 
Wil is altijd betrokken geweest bij scouting, wat 
deed ze nog meer naast poffertjes bakken?
Ze zat in meerdere besturen: Het schoonmaak-
bestuur (later ’t Cleaningteam genoemd). Vanaf 
het allereerste begin tot vorig jaar heeft ze 
maandelijks met een groep van drie, vier dames 
het eerste gebouw schoongemaakt. Verder is 
ze secretaris geweest van het stichtingbestuur, 
notuleerde de vergaderingen en werkte dat uit 
op haar oude typemachine. Als er iets voor de 
open dag genaaid moest worden, kon je Wil 
altijd vragen. Na kamp als de hele groep leiding 
moe maar voldaan achterover leunde met een 
drankje in de hand, zorgden Wil en haar dochter 
Jacq samen voor een lekker maal: broodjes met 
slaatje, zoute haring, broodjes gezond. Datzelfde 
regelde ze ook voor alle ouders waarvan de 
kinderen op kamp waren tijdens de zogenaamde 
‘Uithuilavond’, de woensdagavond van het 
zomerkamp. 

Ook nu blijft ze op de hoogte van wat er op scouting 
gebeurt. Wekelijks hoort ze verhalen van haar 
kleinzoon Stan (Wiersma) en kleindochter Sarah 
(van Eijk): “Oma, hoe moet je dit doen? Hoe was 
dat vroeger bij Scouting?”. Haar schoonzoon 
Ruud is penningmeester, haar dochter Jacq 
verzorgt de barbecue na kamp. En we zien haar 
nog ieder jaar op de Nieuwjaarsreceptie én 
natuurlijk bij de Vrienden van Scouting Oost 1.



HEB JE JE 
DROOMHUIS 
GEVONDEN?

Dan wil je het beste advies 
tegen de beste prijs met het 
juiste product.

Ik geef adviezen aan particulieren, 
ZZP-ers, MKB-ers en Groot Zakelijke 
relaties. Van de aankoop van een huis tot 
een reorganisatie van een (groot) bedrijf. 
Ik kan het en doe het dagelijks. 

Ik benader de markt vanuit het aloude 
concept: weet wat je klant wilt. Ken 
je klant en de klant is geen nummer. 
Containerbegrippen voor anderen maar 
voor mij een manier van leven! 

In tegenstelling tot andere partijen heb je 
bij Lumi Finance één aanspreekpunt voor al 
je zaken. En zal een samenwerking alleen 
succesvol zijn bij wederzijds respect en 
begrip.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? 
Neem dan contact met mij op:

Sietse van Zuthem
Lumi Finance

M: +31 (0)6 558 90 463
T: +31 (0)20 719 23 43

Sierra Madrestraat 6, 1448TZ Purmerend

Lumi Finance is onderdeel van 
De Leadergroep
www.deleader.nl
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Contactpersoon advertenties
Rik de Baat (bestuur@scoutingoost1.nl) 
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voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Jaargang 3, nummer 2, april 2018
Oplage: 180 stuks
Lopend Vuurtje is een uitgave van Scouting 
Oost 1 Amsterdam. Lopend Vuurtje verschijnt 
driemaal per jaar en wordt, net als de jaarlijkse 
Kampkrant, gratis aangeboden aan alle leden 
en vrijwilligers van Scouting Oost 1.

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

Redactie
• Esther Dekker
• Marijn Hoeksel
• Joey Asser 
• Jan Garritzen
• Floris Jansen

Redactieadres
lopendvuurtje@scoutingoost1.nl

Loodgietersbedrijf René Konijn
Gespecialiseerd in 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 te krijgen!

www.dakgoot.nl  06 29 03 62 59
info@dakgoot.nl  020 463 40 51

Like ons op https://www.facebook.com/dakgoot.nl/

Voor een vrijblijvende aanbieding of gewoon een bakkie koffie kunt u contact opnemen via:



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

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.

Wij beschikken over een interne bedrukkings-
faciliteit. 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.

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

Neemt u gerust contact op met onze product- 
specialisten. Onze vertegenwoordigers staan u 
graag te woord.

Contact
De Veken 229
1716 KJ Opmeer

Postbus:
Postbus 39
1715 ZG Spanbroek

Stuur ons een email:
info@nebig.com

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

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

Of kijk op onze site:
www.nebig.com

Nebig, your flexible partner in packaging
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