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8 Interview met mevrouw Somers
Vrienden van Scouting Oost 1
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In deze
at fi n dat e eer de ti d e t enomen om 

dit lu lad o en te slaan  e e en een 
ont ettend druk aar a ter de ru  en tot on e 
s i t moeten e e vertellen dat dit al eer de 
allerlaatste editie is voor de omervakantie

aar vrees niet  daarna ullen i  e oon in 
volle lorie teru keren  ie eet e en e 
in de omervakantie el eindeli k  de ti d om 
de vorm evin  van et o end uurt e aan te 

akken en er voor te or en dat de vol ende 
editie n  mooier is

aar voor dat de vol ende editie uitkomt  staat 
er no  iets s annends voor de deur  omerkam

o  maar  da en totdat e o  omerkam  
aan  o  maar  da en voordat e met n 

allen in de us sta en naar een no  on ekende 
lo atie en ier eer een antastis e eek 
aan eleven  it ou natuurli k niet mo eli k 
i n onder de in et van alle vri illi ers denk 
ier i  aan de leidin  et  et estuur et  
i  i n nu al eer een aar maanden e i  met 

voor ereidin en  met et edenken van t ema s 
en or en er iernaast natuurli k ook no  eens 
voor dat er elke eek een leuke draaiavond 
voor de leden estaat  dus  aan alle vri illi ers  

edankt  

it is de laatste editie oals die nu is  e aar 
em oed  iss ien is et o end uurt e 

na de omervakantie el niet meer teru  te 
erkennen  an kan e de voor aande edities er 

naast le en en vraa  e e a  s dit nu later   
is dit no  el et o end uurt e

ees erust  et ant oord is a  e komen teru  

aar nu eerst kam  i  ensen iedereen eel 
veel le ier en natuurli k i n on e kam avonturen 
allemaal teru  te le en in de kam krant
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indeli k is et over  e aan i na o  
omerkam  en eek aar iedereen et 
ele aar naar uitki kt  o t et u  eerste 
omerkam  orden  eniet van de eek onder 

kind en voor alle kinderen eldt  eniet van 
de e antastis e eek  e eten eker dat de 
kam eek vol it met de allerleukste s ellen  
to ten  dro in s en no  veel meer

Het is een aar eleden  no  voor et vori e 
omerkam  dat e met et estuur i  elkaar 
aten om et over et omerkam   te 
e en  Hier erd es roken elke o ties er 
aren en ie elke voorkeur ad  l snel aren 
e eruit  e lek aar outin  ost aar tenten 
al o slaan is oals e ei enli k niet eter kunnen 

oms ri ven  en s itterend mooie om evin  
Huu  ee t iero  snel onta t ele d met de 
diverse e eerders en voor itters aarna de 
ontra ten snel innen aren  o  voordat e 

de us insta ten naar et vori e omerkam  
isten e al aar e nu een aan  at is dit 

aar niet anders  ok nu is de e ti d een ra end 
drukke eriode en eten i  al aar e vol end 
aar een aan  e ouden alles no  even voor 
ons el  maar dat alle lo aties met de rootse 
or  i n uit eko en dat eloven e le ti

e aren koud o eruimd van et vori e kam  
toen e in se tem er met een sele t e els a  
een eekend de ti d namen om de eerste ronde 
lan s alle e ou en en terreinen te aan  

ndanks dat e de route o at lindelin s 
kunnen ri den is et to  alti d oed om ter 

laatse eer even te ki ken oe alles er i  
staat en de e eerder vast een and te even 
en een kist e  l a i  em neer te etten  Het 

lee  tot in de kleine uurt es e elli  en el s de 
assistentes van de e eerder leven no  tot laat 

lakken  

a dit eekend in en e voldaan naar uis 
en e on o  de a ter rond et oeken naar 
o ertes voor tourin ars en vol den de eerste 
ma es en over i ten  Het is in de inter relatie  
rusti  e eest o  et oo dstuk omerkam  

e drukte laaide o  o rond a ril  e in en 
no maals naar et uiden voor een rond e lan s 
de velden en een s nit el o root als e ord  

ind mei i n e met alle leidin  no maals 
een eel eekend o  de terreinen e eest  

en mooi stel on e asten die met ont ettend 
veel ent ousiasme to ten uit etten  s ellen 

edenken en lan s de s eeltuin aan  l die sta  
doet no  veel meer om et on e leden aan niets 
te laten ont reken die eek  i  daarente en 
aan lan s on e uis root utter  de idl  ven 

ki ken o  er enoe  arkeer lek is en o  e 
e ruik mo en maken van et toilet  lles 
as een ro leem  on e o er oura e oy 

aa  erd i  innenkomst aan es roken met 
onvervalst im ur s a ent  i n dat u er eer 

ent meneer Ha ens  ko fie
 

r i n nu no  at kleine unt es die o  de i 
e et moeten orden  Her en der ordt er een 

s oed ursus evol d om de kam krant nu no  
mooier te kri en en komt eerdaa s on e  
trailer eer et ad o   eet el  ons mo iele 
kantoor in lusie  in e ou de keuken en ratis 

i i

e i n er elemaal klaar voor  ls de eer oden 
ons een eet e unsti  estemd i n ordt et 
eker eten eer een eek om nooit te ver eten

et vriendeli ke roet

Rik de Baat
oor itter outin  ost 

Van het bestuur
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  oenre aratie
  leutels
  aam orden
  ournituren
  iemen en tassen
  Portemonnees

Winkelcentrum Diemerplein

Diemerplein 32

1111 JD Diemen

msterdam ur  aandam  Haarlem
Heer u o aard  Hoorn  en Helder

Uw kapsalon zonder afspraak

i  staan voor de uiste ri s k aliteit
ver oudin   etaalt dus niet voor din en 
die u ei enli k niet nodi  ee t

 u nu i  ons innensta t voor alleen een 
nieu e ou e o  voor een volledi  nieu e 
look  i  asi treme staan i  alti d voor 
u klaar onder dat u daarvoor een a s raak 

oe t te maken  i  e en in on e salon 
eerli ke iat u massa estoelen  odat u 

als klant i  ons ti dens u  as e andelin  
o timaal kunt rela en  met een ratis 
onderru  en o  s oudermassa e

idden e  
 P msterdam
 

 in o asiande treme nl
 asi ande treme nl

Wist je dat...
 er meerdere s onsoren i n die outin  
ost  ook  o  een andere manier steunen 

dan met een advertentie in dit lad  en 
aantal van die s onsoren ie e ieronder

Partners



Hike testen
en rimeur  de ike erd dit aar etest door 

anderen dan et  el  nkele leidin dames 
vonden et el leuk om met elkaar de ike uit 
te ro eren en de s oon eids out es e  te 

oetsen  e ike is een to t die door de idsen  
erkenners en lo s o  kam  ordt elo en  
aar i  e de leidin  als osten te enkomen  
ara  laudia  anne  Hanneke  orine  usan 

en ari n e en er meteen een eekend e e  
van emaakt en e en i  ons os  in et oude 

a outer e ou  mo en ver li ven  os  dank

Voorbereidingsweekend
lle leidin roe en en et  i n o   mei 

met elkaar o  voor ereidin s eekend e eest  
aast et uit etten van to ten  et oeken van 

s el  en a tiviteitenlo aties en et uit oeken 
van de este inkelstad as et vooral eer er  
e elli  met de e ele roe  o  aterda avond 

is er eer ent ousiast door aa  e ar e ued 
en et kam vuur randde no  lan  en nutti  
en eslaa d eekend

Ardennenweekend
e oudste eu d roe  van outin  ost  

de lo s  is een eekend naar de rdennen 
e eest  at dit een ele a enin  is ullen 

ullie e ri en   a ina  le en ullie meer 
over dit e eldi e eekend voor de e roe

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. 

Poffertjes op Koningsdag
at outin  ost  o ert es akt o  onin s

da  dat is voor ullie niets nieu s natuurli k  l 
aren vullen trou e vri illi ers de o ertent en 
staan i  te eten oven de asstellet es  alles 
voor die ont ettend lekkere o ert es  uiteraard 
m t e te oter en oedersuiker  ok dit aar 
stonden de vri illi ers eer te s inen  de 
o ou loe  stond o  de avond ervoor al klaar 
om alles eer strak in et areel te kri en  de 
vier ak loe en toverden de mooiste reaties 
uit un annet es en de uitreikers strooiden 

eer met enoe  oedersuiker als de e mooie 
reaties to  even at minder mooi leken  e 

kassamede erkers or den voor enoe  eld in 
et laat e  de ta els erden linkend e oetst 

door de terras e eerders en alles erd eer 
vakkundi  i evuld door de i vullers  n dan 

e  e no  an  an  die al de e mensen eer 
i  elkaar ee t eten te kri en  lle vri illi ers  

ont ettend edankt  e e en er met elkaar 
eer een mooi eest e van emaakt  met aves  
rease li tnin  o er moves en isneyland 

Pari s ra en  vol end aar eer

Nieuws
A

LG
EM

EE
N

d
o

o
r:

 J
an

 G
ar

ri
tz

en



Lopend Vuurtje - juni ‘18

G
RIEZ

ELV
ERH

A
A

L
d

o
o

r: Jasm
in

e Larg
o

De geest van de Scouting aan de Kruislaan

i dens de usrit aren alle kinderen druk in de eer  akken snoe  in en in et rond  
er erd e on en en er erden stri oeken uit e isseld  edereen stond sti  van de 

s annin  ant niemand ist immers at en te a ten ou staan

ndertussen nam de erkennerleidin  no  even kort de da lannin  door  odat i  i  
aankomst meteen aan de sla  konden   er as immers een ti d te verlie en  i  aankomst 
ouden e meteen moeten e innen met et o ou en van et kam terrein  ant de 

donkere lu t voors elde niet veel oeds  ndanks dat e i  een elder lau e emel en 
volle on vertrokken  erd de lu t naarmate e di ter i  Hees i k k amen donkerder 
en donkerder  elukki  la  et kam terrein in een klein osri k stuk e  net uiten et 
dor  aardoor e in ieder eval oed es ut ouden itten in et eval er nood eer ou 

los arsten

ris  die eer as in edoe eld ti dens de usrit  s rok akker toen oni ue em in i n 
i  rikte om em akker te maken  Het as  uur en de us reed net Hees i k in  e 
aren earriveerd  ris stond o  en rie  door de us  i n ullie er klaar voor  e i n er 
i na  Hiero  e onnen enkele kinderen et eli knami e lied te in en  at al au  door 

de us almde toen iedereen vol in aakte  a o  keek nee s uddend in de ri tin  van 
osefine met een lik van daar e  e ris eer oor

e us sto te o  een arkeer laats aan de rand van et os e ied en iedereen sta te een 
voor een uit  e a a e erd uit eladen door ris en a o  ter i l osefine en oni ue 
de kinderen aanstuurden odat alle s ullen dire t via et os ad naar et kam terrein 

erden e ra t  oen alle s ullen o  et kam terrein la en e onnen de erkenners 
met et o ou en van et terrein  de slaa tenten en sta tent stonden innen no time en 
de kinderen e onnen met ionieren  e armte en de druk van et mo eli ke nood eer 
or den ervoor dat et kam terrein alver e e de midda  al klaar as  elukki  e en 
e enoe  eoe end met tenten en ionieren  ei a o  te en ris  a  daar lukken e 

nu de vru ten van  ant oordde ris   dat moment e on et te dru elen en innen 
enkele minuten as er een olk reuk aande

e leidin  sommeerde de kinderen in un tent te aan itten  de rits di t te ouden en 
slaa laatsen in orde te maken  n de tussenti d ouden i  et avondeten aan koken  

aardoor et s ema nau eli ks vertra in  o lie  nmiddels as et droo  e orden en 
k am et onnet e no  even door  aardoor et to  eer snel aan enaam erd  a els 

erden uiten klaar e et en et eten o ediend  ma aroni met e akt  tomatensaus en 
roenten  Het smaakte iedereen eerli k  ristiaan en a o  aten even samen te eten in 

de sta tent  a art van de rest  omdat i  de s ookto t en de ontvoerin  no  even tot in de 
details aan et doornemen aren

 aar later o  de ruislaan ki kt a o  no  o  dit moment teru  at dat i n laatste 
overle  met ristiaan is e eest  at als e et o en o adden edaan  at als 

e et niet edaan adden  a o  vraa t i  a  o  i  ad kunnen voorkomen at er 
e eurd as   dat moment slaat de deur van et lokaal di t  onder dat et 

to tte  r as to  niemand e alve i
ordt vervol d



or aniseren  e moest alleen een ele en eid 
ver innen  edereen van outin  erd 
uit enodi d en moest een stuk e voor ereiden  
een edi t  een lied o  een o treden  et 
maakte niet uit   iemand ist alleen ter ere 

aarvan et eest e as  at resenteerden e 
in een mooi lied o  et eest el  als e alle aren 

i  elkaar o telde aarin ons e in a tie  as 
o  outin  k am e o   n dat as dan 
in lusie  de aren dat ik ad s oon emaakt en 
de aren dat ri  i  ad itten er eren omdat 

et alti d eer over outin  in  

Het as een antastis  eest en natuurli k 
e en e el meer eesten e ad o  outin  

maar de e s rin t er voor mi  e t uit

‘De deur van meneer en mevrouw Somers 
werd vroeger platgelopen. Waar kwam de 
leiding allemaal voor?’

r is alti d veel aanloo  e eest inderdaad  e 
k amen innen door de voordeur en verd enen 
door et s uurt e a terin de tuin naar et 
s outin terrein  e moet eten dat vroe er 
niemand de sleutel van et e ou  ad  de 
eerste k am i  ons de sleutel alen en de 

Hoewel mevrouw Somers niet graag in de 
schijnwerpers staat en eigenlijk niet zo van 
interviews houdt – “Ik ben toch niet bijzonderder 
dan een ander?” – is het gelukt om bij haar 
langs te komen om wat vragen te stellen voor 
het Lopend Vuurtje. De mensen van nu zullen 
haar kennen als de moeder van Huub (Hubert); 
de mensen van vorige generaties kennen haar 
van huize Somers, waar de deur platgelopen 
werd. 

Met een stuk – hoe kan het ook anders – zelf 
gebakken appeltaart en flink wat slagroom 
zitten we in de voorkamer aan de Kruislaan, 
waar ze al 60 jaar woont. 

‘Moeder van een scoutinggezin, hoe is dat 
begonnen?’
Het e on allemaal met on i er  e 
oonden ier as net toen i  lan sk am en 

Huu  mi n man  vroe  om even i n andtekenin  
te etten  aarvoor dan el  as natuurli k i n 
vraa  on ilde een sti tin  o ri ten en ad 
daarvoor enoe  leden nodi  Hoe el Huu  toen 
niks met de advinderi  ad  tekende i  en voor 

i  et ist at i  in et sti tin s estuur met 
onder andere on i er en er oni n

‘De deur naar Scouting was open, hoe ging dat 
verder?’

ier van on e vi  kinderen elandden in de 
s outin roe en  Hu ert  arin  Peter en 

aria  o as er ti dens et eten alti d enoe  
es rekssto  a  en toe tot rote er ernis van 
ri  die als eni e een lid as  aar ook i  
as etrokken oor  anneer er iets moest 
e euren  as ook i  van de arti  en iedereen 

kon o  em rekenen  

el  e  ik een roe en edraaid en ik ilde 
ook nooit in et estuur  k e  el allerlei 
s oonmaaktaken o  me enomen  de s 
s oonmaken  de keuken net es a terlaten  
de as doen en or en dat er enoe  ko es en 
la en aren  

k eet no  dat arin o  een e even moment 
ei dat e o n in in een eest e ad  Hu ert 

ant oordde dat e dat dan maar eens moest 
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e in et van de leidin  is ook alti d et el de 
e leven  als e to  a  at een voor ereidin en 

er aan kam  edaan erden ier in de 
oonkamer  et allerlei materiaal vers reid 

over de ele vloer aten er o drie leidin teams 
te erken ier  n roe  in de voorkamer  n 
in de serre en dan ook no  een team in et 
s uurt e  e maakten de mooiste din en en die 

evlo en eid is er nu vol ens mi  no  steeds

‘Ten slotte een traditie die u al jaren in stand 
houdt: de cake van mevrouw Somers. Hoe is 
dat begonnen?’

ana  et moment dat Hu ert o  kam  in  
akte ik een ake voor de leidin  e oon  

omdat dat lekker as voor s avonds als de 
kinderen o  ed la en   een e even moment 

erden dat vier akes omdat alle kinderen met 
vers illende roe en mee in en  Hu ert erd 
o  een e even moment  dus die kree  
er toen t ee mee van e e de rote aanloo  
Helaas kree  ik o  een e even moment een 
nieu  ornuis en toen lukten de akes niet meer  
e akten in  k ad er o de est in dat ik toen 

over en e aan o  a eltaarten  

 en uiteindeli k erd et me to  een 
eet e veel   een e even moment stond ik 
even o  a t taarten te akken o  die arme 
omerda en  e a elo en t ee  drie aar e  

ik de taarten kant en klaar eko t  Ho eli k 
eniet iedereen daar net o van

Mevrouw Somers zit vol verhalen. Ze is 
energiek, gastvrij en goed op de hoogte van 
iedereen in haar omgeving. Midden juni wordt 
ze 90 jaar en dat gaat ze vieren. Op Scouting 
natuurlijk, want dat is altijd de plek geweest. 

laatste ra t em eer teru  r as een 
tele oon o  outin  dus daarvoor k amen e 
ook lan s  erder adden e alti d akken t ee 
en ko fie tekort en at er no  el eens iemand 
mee  oor mi  een ro leem natuurli k ant o  
ik nou voor even o  voor ne en man kookte  dat 

as de moeite niet  Het as ont ettend e elli  
alti d

‘Wat leren kinderen volgens u op Scouting?’
amen erken  Het iets voor elkaar over e en 

en moeite doen voor een e amenli k doel  ie 
din en leer e o  een s eelse manier  k ou et 
iedere ouder aanraden  

n verder ont ikkel e o  outin  natuurli k ook 
el or anisatoris e talenten  k ie dat in aria 
eel duideli k  aar e ook komt  e elandt 
innen de kortste keren in de or anisatie en dat 

doet e ook oed  n ik el  as i  ons in et 
e in ook el de re eltante

‘U heeft een hele tijd meegekeken langs de 
zijlijn; welke verandering heeft u gezien?’

ou  aar mi n man no  el moeite mee ee t 
e ad  as dat een leidin  esloot om radi aal 

alle uni ormen eruit te ooien  k vond dat ook el 
ammer  ant e erkende een s outin roe  to  
alti d aan dat uni orm  e aren i  a tiviteiten  

i  e aarden ui en o  in de kerk en dat uni orm 
a  to  alti d een eet e a et aan de aak

‘Is er ook iets wat al die tijd hetzelfde is 
gebleven?’

at ik eel mooi vind is dat de roe  no  
alti d met n allen o  kam  aat  at is i  veel 
s outin roe en nameli k niet et eval   die 
manier oud e onta t met elkaar en draa  e 
een e amenli ke verant oordeli k eid  

k vind alti d  om een oede leidin  en een leuke 
roe  te e en  moet e e t samen erken  e 

kunt niet alleen maar o  e ei en roe savond 
komen o da en en verder niet etrokken i n  

oordat de roe en samen o  kam  aan  ordt 
et evoel van samen verant oordeli k eid 

dra en veel roter  

Lopend Vuurtje - juni ‘18

IN
TERV

IEW



B
EV

ER
S

10

d
o

o
r:

 M
ax

 W
an

d
er

s

De Beverwereldreis

worden. Terwijl de rest van de leiding het eten aan 
het voorbereiden was, was Claire, die prachtig 
gekleed was in een Afrikaanse jurk, met de 
kinderen een spel aan het doen met, uiteraard, 
het thema ‘Afrika’, waarbij je verschillende 
dieren moest nadoen.

Het avondeten was een groot feest, want voor de 
eerste keer ooit deden de Bevers een smultafel. 
Ze mochten met verschillende kleuren saus 
zelf een gigantische kleurplaat met het thema 
Noord-Amerika invullen. De mayonaise, die wel 
in 4 verschillende kleuren zichtbaar was, zag er 
misschien een beetje giftig uit maar er werd nog 
steeds volop van genoten door iedereen.

Na het eten was het tijd voor onze reis naar Zuid-
Amerika. Daar heeft Max een prachtig kampvuur 
gemaakt terwijl de vrouwelijke leiding al lekker 
op hun stoel zat. Na het kampvuur was het tijd 
om de laatste reis van de dag te maken: de reis 
naar dromenland. Dit ging natuurlijk met een 
beetje tegenstribbelen gepaard maar al snel lag 
iedereen lekker in bed.

De volgende ochtend werd de leiding tot grote 
verbazing door hun eigen wekker wakker 
gemaakt om half 8 en niet door kleine kindertjes 
om 6 uur! Dus moesten ze snel door met het 
programma, voor ons ontbijt gingen we namelijk 
naar Azië. Hier werd het eeuwenoude, tradionele 
Chinese gerecht (poffertjes) met stokjes gegeten.

Als laatste moesten we natuurlijk weer terug 
naar Europa. Hier legden we de kinderen uit 
hoe geld werkt. Na een paar spellen gespeeld te 
hebben hadden de kinderen hun geld verdiend 

Ook de Bevers zijn op een geweldig weekend 
geweest! Het thema was wereldreis. De Bevers 
kwamen aan in het ijskoude Antarctica waar de 
leiding helemaal goed op was gekleed en kregen 
meteen een prachtig paspoort. Daar moesten ze 
natuurlijk al hun gegevens op invullen. Nadat ze 
hun bedje hadden opgemaakt was het tijd om op 
reis te gaan. Door eerst de tram helemaal naar 
het Centraal Station te nemen kwamen we aan 
bij de boot die ons naar Australië zou brengen. 
Maar wat moet je eerst doen voordat je op de 
boot stapt? Uiteraard: langs de paspoortcontrole! 
Gelukkig hadden we die bij ons. Dankzij een 
vriendelijke vreemdeling achter de bar, die onze 
paspoorten had gecheckt, mochten we de boot 
dan eindelijk op.

Eenmaal in Australië aangekomen was het na 
deze vermoeiende reis eerst tijd voor de lunch. 
Wij vonden een prachtig plekje bij het water om 
even uit te rusten en onze krentenbollen te eten.  
Nadat we weer helemaal waren opgeladen, 
in en e naar et filmmuseum  aar de 

kinderen een erg leuke en leerzame speurtocht 
door het hele gebouw deden waarbij ze vragen 
moesten beantwoorden over allerlei dingen die 
te maken e en met oto en film  ommi e 
vragen waren net iets te moeilijk maar met 
een klein beetje hulp hebben de kinderen het 
uitstekend gedaan. Hierna was het alweer tijd 
om door te reizen.

Weer aangekomen op Scouting was iedereen 
erg moe (vooral de leiding), dus gingen de 
kinderen rusti  een film ki ken ter i l de leidin  
even rustig ging zitten, maar niet te lang want 
het avondeten moest natuurlijk ook voorbereid 
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maar als je met je hand er rustig doorheen gaat 
toch vloeibaar is (gek hé?).

Radiowegbuurtfeest
Deze ochtend begonnen we met een potje 
voetbal omdat het buurtfeest waar we met de 
Bevers heen gingen pas om 11 uur zou beginnen. 
Na een superspannende wedstrijd met Naut als 
man of the match was het dus tijd om te gaan 
lopen, maar natuurlijk eerst, zoals elke keer, 
een uitleg over de verkeersregels. Eenmaal 
aangekomen waren we verbaasd te zien dat 
de springkussens nog niet waren opgeblazen! 
Dus toen hebben we maar een leuk spelletje 
commando gespeeld. Toen de springkussens 
eindelijk rechtop stonden, verdeelden we de 
groep in tweeën. De eerste helft begon op de 
springkussens terwijl de andere groep ging kijken 
naar de roofvogels die door de roofvogelpagode 
waren meegenomen. Na de roofvogels met open 
mond aan te hebben gestaard, was het tijd om 
te wisselen. Als laatst kreeg een groep nog een 
speciaal nummer toegezongen door de zanger 
in de tent  Helaas konden e et niet a uisteren 
want het was alweer tijd om te gaan.

en met dat geld konden ze toen kleurpotloden 
kopen. Ons lesje met geld omgaan was niet 
heel succesvol. Nadat een paar potloden voor 
biljoenen (!!) waren verkocht mochten ze even 
tekenen.

Wetenschapochtend
Op een ochtend waren er helaas niet heel veel 
Bevers komen opdagen maar daar was al snel 
een oplossing voor. We gingen meedraaien 
met de Twelpen (de Zaterdagwelpen) en die 
hadden een geweldig wetenschapthema voor 
de draaiochtend. De kinderen hebben veel 
verschillende proefjes gedaan. Zo hebben de 
kinderen gespeeld met oobleck (een mix van 
maizena en water) dat als je erop slaat hard is 
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Kabouterweekend-recensies
In de afgelopen maanden hebben de Kabouters 
weer heel veel beleefd. Naast de normale 
draaiavonden hebben we een bijzonder 
succesvolle pindarotsjesactie gehouden. De 
ouders en kennissen konden zelfgemaakte 
pinda- en corn�akesrotsjes met pure, melk- en 
witte chocolade kopen. De bestellijsten hiervoor 
stroomden al snel vol, waardoor onze quasi-
professionele bakkerij 198 zakjes(!!!) moest 
vullen.

Nu zijn we op weekend in Amstelveen, dat—als 
we de Kabouters zelf mogen geloven—heel 
super leuk was. Leest u mee met de recensies 
van de dertien jongedames die mee waren op 
weekend?

“We zijn nu op weekend.
Het is hier heel leuk,
want er is heel veel te doen.”
– Saskia

“Het is heel leuk op weekend.
Bijna net zo leuk als scoutingkamp.
Het leukste spel vind ik Weerwolven, 
omdat het spannend blijft en je niet 
weet wie welke kaart heeft.”
– Britta

“We hebben gezwomen en dat was 
super leuk. En we heel vaak Weervolven 
gespeeld. Dat was heel spannend.”
– Sarah

“Ik vond het pindarotsjes maken heel 
leuk. Mijn kleren zaten helemaal 
onder de o olade na a oo  
mmmmm.”
– Lotta

“Ik vond het zwemmen prettig en het eten 
was best oke. We zijn een keer verdwaald 
bij de tocht. Ik heb zin in kamp.”
– Josephiene
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“Het weekend was echt heel leuk, we 
gingen zwemmen en ook als toetje gingen 
we chocoladefonduen. We deden een tocht 
naar het Amsterdamse Bos. Nu zijn we het 
Zweedse renspel aan het doen. Ik heb heel 
veel zin in het volgende weekend.”
– Rocka

“Eén van de leukste dingen vond ik het 
zwemmen bij de Amsterdamse bos.
Ik hoop dat we tijdens de zomerkamp 
meer echte scoutdingen gaan doen.
Het Weerwolvenspel vond ik SUPER 
leuk! Ik hoop dat we dat ook gaan doen 
op zomerkamp.”
– Mia

“We hebben pindarotsjes gemaakt. 
Het is superleuk. Hopenlijk doen we 
het nog een keertje.”
– Dimphy

“We zijn naar de speeleilanden gegaan 
en het was superleuk alleen waren er 
naaktslakken in het water!! En we aten 
ook broodjes gezond en het was echt heel 
lekker en gisteravond gingen we ook nog 
Weerwolven en dat was ook superleuk.”
– Naeomi

“Het is super leuk op weekend! We zijn naar 
de speeleilanden geweest, maar ik was 
wel teleurgesteld, want niemand van mijn 
vriendinnen ging mee. Ik heb wel nieuwe 
vrienden gemaakt zoals: Lotta, Sarah en 
Dimphy. Met hen had ik ook heel veel lol.”
– Jael

“Ik vond het hier heel leuk.
Het leukst vond ik het zwemmen.
Samen met Levend Stratego.”
– Noa

“Ik vond het heel leuk en ik vond 
zwemmen het leukste samen met 
Weerwolven. En ik hoop dat we op 
zomerkamp ook nog een keer gaan 
zwemmen en ik vond het heel leuk.”
– Pien

“Ik hoop dat het thema op 
zomerkamp coderen wordt en 
ik denk dat het leuk wordt op 
zomerkamp. En ik hoop dat we 
naar het zwembad gaan.”
– Julie
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Weekend, Masterchef en Waterspelen

sloten eraan… verdacht! We hebben het kistje 
mee teruggenomen naar de blokhut om daar 
eens rustig te bedenken wat we ermee zouden 
doen. Na het eten hebben we nog wat lekkers 
gekregen bij het kampvuur en daarna was het 
alweer tijd om onze bedjes op te zoeken. Omdat 
Welpen zo heerlijk kunnen uitslapen (maar niet 
heus), begon de dag al vroeg. Fabian had sleutels 
ontdekt in het bos! Zouden die de sloten van het 
kistje kunnen openen?? Oh jazeker! Er zaten 
allemaal goudstukken en ooglapjes in, super 
stoer! Nu konden we leren hoe echte piraten 
leefden. Voor we het wisten stonden de ouders 
voor de deur om onze vermoeide piraatjes weer 
mee naar huis te nemen. Wij hebben ervan 
genoten!

Masterchef
Meesterbakker Nico heeft ons recentelijk een 
masterclass tompouce-maken gegeven! Geheel 
in Koningsdagthema heeft iedere welp een 

Eind april zijn we met de Dinsdagwelpen een 
nachtje weg geweest naar de prachtige locatie 
van Scouting Phoenix aan de Sloterplas! We 
waren wel een beetje bang gemaakt door alle 
buienradar-berichten, die suggereerden dat het 
gedurende het hele weekend met bakken uit de 
hemel zou vallen, maar desondanks begonnen 
we vol goede moed aan ons weekend. Gelukkig 
was de regendansvan enkele Welpen zóó 
effectief, dat het zonnetje al tevoorschijn was 
gekomen voordat de laatste Welp zich bij de 
groep aan had gesloten. Er lag een mooi stukje 
bos pal naast de blokhut dus zijn we direct met 
een groot ruilspel begonnen; de jongens moesten 
kaartjes verdienen om, bij vier verschillende 
kleuren, die kaartjes vervolgens in te wisselen 
voor munten. Je kon ALLE kleurenkaartjes 
kwijtraken als je door Jade werd getikt voordat 
je de kans had gehad om een munt te ruilen. 
Het team van Djahnil had hier wel iets heel slims 
op bedacht: twee welpen leidden de aandacht 
van de tikker af, terwijl de derde (die de kaartjes 
bij zich droeg) stiekem door het bos naar de 
volgende veilige haven vluchtte.

’s Middags kwamen we een wel heel gekke brief 
tegen, ondertekend door ene Maas Pieterszoon 
Arendsoog. We besloten vooralsnog niets met 
de brief te doen, maar het ging toch een beetje 
aan ons knagen. Na lang beraad heeft de groep 
ervoor gekozen toch de route te volgen die op het 
stuk perkament stond. We kwamen via een grote 
speeltuin, die uiteraard even uitgetest diende te 
worden, bij een kade. Hier leek de weg dood te 
lopen totdat we een kistje vonden met allemaal 
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omdat de Welpen ontzettend hard begonnen te 
juichen zodra zij alle spullen zagen! Veel Welpen 
zeiden dat ze het vaker al hadden gedaan bij 
vriendjes, want thuis mag het niet. Het is typisch 
iets voor Scouting om dit soort vieze gekke 
dingen te doen en we waren blij dat de Welpen 
het ook allemaal leuk vonden. Het was een 
geslaagde draaiavond met veel slijm en troep. 
Gelukkig wisten de Welpen snel op te ruimen en 
konden we de verjaardag vieren van Tobias. Ook 
jij nog gefeliciteerd, Tobias!

Kan jij goed puzzelen? De Welp die deze Sudoku 
het eerst correct ingevuld bij de leiding inlevert 
wint een prijsje! Succes...

Lopend Vuurtje - juni ’18
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eigen tompouce met ORANJE glazuur gemaakt. 
We begonnen met een paar drukke spelletjes 
buiten om wat energie kwijt te raken. We 
moesten heel goed luisteren en stap voor stap 
het recept volgen. De banketbakkersroom was 
super lekker, wat het wel heeeel moeilijk maakte 
om er niet al van te snoepen! Als laatste kwam 
de allermoeilijkste taak; zelf met vloeibare 
chocolade je naam schrijven. Alle muizen van 
de Watergraafsmeer hebben die avond ook een 
feestmaal gehad, maar het resultaat mocht er 
zijn! Super bedankt Nico, ze waren heerlijk!

Waterspelen
De eerste snikhete zomerdagen zitten er alweer 
op en daar hebben we gebruik van gemaakt 
met de Welpen! Een waterestafette liep uit in 
een groot watergevecht tussen Anne-linde en 
ves de el en e en nne linde een and e 
e ol en door ves te van en  en na een 

broodnodig waterijsje om af te koelen, konden 
we er weer tegenaan. Daarna hadden we dubbel 
mazzel want Delano trakteerde ook nog vanwege 
zijn verjaardag, nog gefeliciteerd Delano!

Slijmmonsters
Misschien hebben jullie het in de winkels al 
gemerkt: OVERAL IS DE LIJM UITVERKOCHT. 
Hoe kan dat nou? Massaal wordt er door 
jongeren lijm, lenzenvloeistof en scheerschuim 
ingeslagen. Dit is echter niet omdat iedereen 
opeens van knutselen houdt, blind is en zich 
de hele dag aan het scheren is. Nee, dit komt 
door een nieuwe hype zoals je ook soms van 
die andere y es onder on eren e t fid et 
spinners, voetbalplaatjes)... Wij, Welpenstaf, 
kunnen natuurlijk niet achterlopen, dus hebben 
we ook dit keer deelgenomen aan de nieuwste 
hype: SLIJMMONSTERS maken! Als gekken 
hebben we in 8 verschillende winkels gezocht 
voor doorzichtige lijm. Want let wel op: met 
ondoorzichtige lijm lukt het niet! Uiteindelijk 
hebben we 6 potjes lijm gevonden en dit was 
genoeg om het feestje door te laten gaan. Want 
het was toch echt een feestje! Na een kort 
beginspel (pionvoetballen), gingen de Welpen 
het Welpenlokaal binnen. De leiding had niet 
eens de tijd om te vertellen wat het plan was, 



16

Cowboys en timmeren
d

o
o

r:
 M

ar
ia

n
n

e 
en

 L
o

n
n

ek
e

dat de hut zijn eigen nummer kreeg en dus niet 
zomaar afgebroken mag worden! Rond een 
uurtje of vier begonnen onze cowboys toch wat 
vermoeid te raken, dus liepen wij rustig weer 
terug naar Scouting. Eenmaal daar aangekomen 
heeft iedereen zijn bedje neergelegd, en na wat 
moeilijkheden met het vinden van de goede kant 
van de slaapzak, kon iedereen even rustig op 
zijn bedje gaan liggen. Dit duurde niet lang, want 
iedereen liep al snel weer buiten rond te rennen. 
Toen was het tijd voor het eten en wat anders dan 
lekkere hamburgers voor onze stoere cowboys. 
Deze gingen erin als warme broodjes. Na het 
avondeten was het tijd voor een kampvuur, 
want dat kan natuurlijk niet ontbreken op een 
scoutingweekend. Al redelijk snel begonnen de 
eerste cowboys toch echt wel heel erg moe te 
worden en dat was het teken om te gaan slapen. 
De volgende ochtend was de leiding alweer vroeg 
wakker om een zeer feestelijk ochtendmaal te 
maken voor de kinderen. Al snel waren de buikjes 
gevuld en was het tijd om onze kennis over het 
Wilde Westen te testen. Het Zweeds renspel viel 
in de smaak en er werd fanatiek gezocht naar 
vragen. Helaas komt aan al het goede ook weer 
een eind. Voordat iedereen het wist stonden de 
eerste ouders alweer op de stoep en kwam er 
weer een einde aan het weekend, was het tijd 
voor een douche, een lekkere lange nacht weer 
terug in eigen bed en een meivakantie van 2 
weken. 

Na 2 hele lange weken vakantie was er eindelijk 
weer een draaiochtend. Gelukkig hadden we 
erg mooi weer en was het dus tijd om een tocht 
te gaan lopen. Bolletje-pijltje zit er goed in bij 
onze Welpen. Na een heleboel bochten kwamen 

Hallo iedereen, 

Hier zijn we dan weer, de Zaterdagwelpen! 
Natuurlijk hebben wij weer een heleboel 
meegemaakt en daar doen wij, als leiding, 
natuurlijk uitgebreid verslag van. Om te beginnen: 
het weekend! 

Op 22 en 23 april zijn wij voor de eerste keer een 
nachtje blijven slapen op Scouting. Dit vonden 
we allemaal mega spannend, maar iedereen was 
stoer genoeg om het te proberen. Het weekend 
stond in het thema van het Wilde Westen. 
Voordat we daar aankwamen, moesten er nog 
wel een paar dingen gebeuren, want wat is nou 
een cowboy zonder hoed of lasso? Dus nadat 
iedereen een hoed met lichtjes had gekregen, 
leerden wij allemaal hoe we een lasso moesten 
maken. Wist je dat dat nog best wel lastig is? 
Maar uiteindelijk kon iedereen uitgebreid dingen 
gaan vangen. Omdat er niet alleen cowboys 
zijn in het Wilde Westen, maar ook Indianen, 
konden die natuurlijk niet achterblijven. Dus 
heeft de leiding een kort maar krachtige uitleg 
gegeven over het bouwen van een driepoot om 
die vervolgens om te toveren tot een tipi. Met 
een klein beetje (boel) hulp stonden er binnen 
no time 2 prachtige driepoottipi’s. Helaas waren 
ze te klein om ook daadwerkelijk in te slapen, 
maar er moet natuurlijk altijd ruimte blijven voor 
verbetering. 

Na een heerlijke lunch van tosti’s (bedankt Claire 
voor het lenen van het tosti-ijzer!) vertrokken wij 
richting Jeugdland. Daar is heel wat afgetimmerd 
en gespeeld, er werd zelfs zo goed getimmerd 
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en orn akes  oor e in i s lok esvormen te 
stoppen en er daarna een stokje doorheen te 
steken kregen we prachtige chocoladelollies, 
die daarna heerlijk thuis opgesmikkeld zijn. De 
ene nog gekker dan de ander, maar allemaal 
even lekker! En tot slot, het beste nieuws: 

aar is o fi ieel onderdeel e orden van ons 
leidingteam en dat vinden wij allemaal super 
leuk! Welkom Saar!

Tot de volgende keer!

Namens de leiding van de Zaterdagwelpen, 
Marianne en Lonnekewe uiteindelijk namelijk precies uit waar we 

moesten zijn: het park! Met een welverdiende 
i sko fie voor de leidin  en een ti d s elen in de 
speeltuin voor de Welpen gingen we weer op 
weg terug naar Scouting. Op de tocht stond dat 
er misschien wel iets lekkers op Scouting zou 
liggen als de tocht goed gelopen werd. En dat 
gebeurde! Bij aankomst stond Lonneke klaar 
met een doos lekkere ijsjes!

Wist je dat de Welpen ware chocolatiers zijn? We 
begonnen met testen hoeveel we al wisten over 
chocola. Wist je bijvoorbeeld dat mensen vroeger 
met cacaobonen een huis konden kopen? En dat 
de favoriete smaak van de leiding, alle smaken 
zijn?? De leiding houdt errug veel van chocola, 
dus als je dan moet kiezen, je net als Daan 
midden tussen de mogelijkheden moet gaan 
liggen? Toen we naar binnen gingen stond daar 
een ware chocoladeproeverij klaar. Om het zo 
eerlijk mogelijk te houden mocht er niet gekeken 
worden naar het merk. Ouders, wees gerust, 
de goedkoopste was het lekkerste. Daarna 
hebben met zijn allen chocoladelollies gemaakt.  
We hadden 3 soorten chocola en allerlei 
soorten vullingen zoals Oreos, fruit, sprinkels 
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Echte scouts en een barbecue

altijd. Je kan het zien aan de zon, of aan de 
sterren. En als dat er allemaal niet is, kun je zelf 
een kompas maken van een gemagnetiseerde 
naald op een kurk en plas water. En dan hoef je 
nooit meer te verdwalen!

Verder zijn we op weekend geweest met de 
Verkenners op het Bentse veld: een prachtige 
omgeving. We gingen erheen met het openbaar 
vervoer. Met de benenwagen, bus, trein, metro, 
trein en vliegtuig (oké, ik overdrijf) belandden er 
kinderen op het kampeerterrein. Daar hebben 
ze voor één nachtje de tenten opgezet en zijn 
we hout voor het kampvuur gaan zoeken. Zonder 
kampvuur zouden we geen eten hebben, want 
we aten barbecue! Dank aan de kinderen die—
vrijwillig—hebben aangeboden om de afwas te 
doen  eel fi n  

Het was leuk om te zien dat de Gidsen en de 
Verkenners heel gezellig met elkaar omgingen. 
Om dit nog meer te bereiken, hadden we na 
het eten een kennismakingsspel waarbij de 
kinderen onder andere leugens of de waarheid 
vertelden; blind vragen moesten beantwoorden 
over hun groepje; een groepsestafette deden 
en teamverstoppertje speelden. Daarna werden 
alle kinderen de busjes ingeladen om vervolgens 
gedropt te worden op het strand. Ze moesten 
lopen in Noordelijke richting (met behulp van de 
Grote Beer en de Poolster wisten ze dat zowaar 
te vinden) en kwamen na een kilometer of vijf 
de leiding tegen op het strand met een warm 
drankje. ’s  Nachts heeft het nog tijden geduurd 
voordat het helemaal stil was… En dan hebben 
we het niet over de leiding.

Laat ik dit LV’tje beginnen met een warm welkom! 
Allereerst aan de lezer, uiteraard. Maar verder 
ook aan broer en zus van Harmelen! Martin is—
na heel lang: zeven maanden—eindelijk weer 
terug uit Nepal. Hoewel hij een beetje gek is en 
van au e oord ra en oudt  e en i  
hem ontzettend gemist en zijn we blij dat hij 
weer terug is. En dan welkom Anna! Wat leuk 
dat je met de Gidsen mee op kamp gaat en ook 
leuk dat je de draaiavonden tot de zomer bij ons 
bent! We hebben hoge verwachtingen van je 
enthousiasme en je actieve houding, dus kom 
maar op! 

Waar zijn wij sinds het laatste LV’tje mee bezig 
geweest? Eigenlijk vooral met het voorbereiden 
voor kamp. De oudste Gidsen weten inmiddels 
wel hoe je een tent strak moet opzetten (toch?) 
maar de nieuwste Gidsen (en dat zijn er wel tien!) 
hebben dat nog maar één keer gedaan. Tijd dus 
om dat te oefenen en het resultaat mocht er zijn: 
de tenten van de jongste Gidsen waren binnen 
de tijd opgezet en de oudste Gidsen hebben hun 
tent nog nooit zo strak gehad. 

Ook op het gebied van pionieren moet er 
geoefend worden. Inmiddels kennen we allemaal 
de platte knoop en de mastworp, maar om die 
strak genoeg aan te trekken, is nog een hele 
kunst… We gaan nog één keer oefenen voor 
kamp en daarna zullen we vanzelf merken of ze 
het goed genoeg kunnen: de keukens storten 
anders vanzelf in ;)

De laatste “competentie” die we hebben 
geoefend is het richtingsgevoel: een echte Scout 
weet altijd waar het Noorden is. Of nou ja, bijna 
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Zondag moest natuurlijk het hele terrein weer 
afgebroken worden en hadden we daarna nog 
tijd voor een spel in het prachtige bos. Het ging 
er heftig aan toe bij Levend Stratego. Er was 
zelfs een échte spion die deed alsof hij bij het 
andere team hoorde, waardoor hij zag waar de 
vlag verstopt werd… Oh! Na het spel werden we 
opgehaald door wat ouders en was het weekend 
afgelopen. Zeer geslaagd, al zeggen we het zelf! 

Het laatste grote nieuws van de gidsen is het 
Ouderdiner. Helaas is de deadline van dit LV’tje 
vóór het diner dus kunnen we jullie niet vertellen 
hoe het was maar we kunnen jullie nu al vertellen 
dat het helemaal fantastisch gaat worden! Er zal 
enige chaos in de keuken zijn—met 19 gidsen in 
één keuken is best druk—en er zal ongetwijfeld 
één leiding gestresst raken maar het resultaat 
wordt een gezellige avond waarbij zowel ouders 
als leiding trots kijken naar die lieve meiden die 
heel gastvrij en behulpzaam een driegangen 
diner neerzetten. 

Lopend Vuurtje - juni ’18
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Eten vult de maag

geld bij elkaar te krijgen om op kamp iets tofs 
van te gaan doen. Zo’n avond vergt heel wat 
geregel; wie doet wanneer de boodschappen, 
en wat moet diegene dan halen, hoeveel zal 
dat ongeveer gaan kosten, hoe delen we het 
terrein in die avond, wie krijgt welke taak? De 
Verkenners regelen dit (onder lichte begeleiding) 
helemaal zelf en dat moet dus goed besproken 
worden! 

Ook gingen de jongens laatst een avond buiten 
diverse kampgerechten koken in drie groepjes. 
Het idee is dat ze dan al een keer de recepten 
gezien zouden hebben en de jongens op kamp 
dus hopelijk nog een beetje weten hoe je pasta 
ook alweer kookt, dat je kip goed door moet 
bakken, dat groene pasta best lekker is (of dat 
alles lekker is met Boursin en pesto), dat rauwe 
shoarma niet lekker is, te veel ei door je nasi 
óók niet lekker is en ga zo maar door. Vooral het 
secuur lezen en de volgorde van de recepten 
was lastig… we hebben als leiding nu iets 

Haaajj haaaaaiiii, daar zijn de Verkenners weer. 
Ook wij mogen weer een mooi stukje voor het 
Lopend Vuurtje aanleveren over wat wij de 
laatste weken hebben meegemaakt. Dat dat 
weer hele belevenissen zijn geweest, zal je later 
zelf kunnen concluderen!

De Verkenners zijn eind april op een heel gezellig 
weekend samen met de Gidsen geweest. De 
kinderen oe den dit keer een fietsen mee  
maar moesten wel zelf naar Bentveld zien te 
komen; zo gingen ze met de bus naar Hoofddorp, 
moesten ze daarvandaan richting Haarlem, en 
uiteindelijk vanaf Aerdenhout lopen naar het 
kampterrein op het prachtige labelterrein Het 
Naaldenveld. Hoewel de kinderen een keer niet 
de to t al fietsend oe den te u elen  leek 
ook deze OV-tocht lastiger dan gedacht, want 
niet iedereen had genoeg saldo op zijn/haar OV-
kaart, er werd nog een tas verloren, speciale NS-
OV-kinderkaarten konden weer niet in de bus of 
andersom en het laatste stukje lopen bleek voor 
één groepje ook lastiger dan gedacht… Ach, de 
leiding vond het niet erg en zat heerlijk in het 
zonnetje op de diverse posten op de kinderen te 
wachten. 

Wat hebben we verder een gezellig weekend 
gehad! Het weer zat ook behoorlijk mee en in 
de stralende zon hebben we heel gezellig met 
de Gidsen onze tenten opgezet, gebarbecued op 
het kampvuur, spelletjes gedaan, lekker zitten 
kletsen en tot slot ook nog met lantaarns een 
romantische wandeling over het strand van 
Zandvoort naar Bloemendaal aan Zee gemaakt, 
zonder de leiding! Die stond ons bij Bloemendaal 
op te wachten en liet ons nog schrikken ook. De 
volgende dag gingen we de tenten weer afbreken 
en nog een leuk spel in het bos doen, voordat we 
opgehaald werden en terug naar de Kruislaan 
konden. Bedankt, Gidsen, voor dit superleuke 
weekend met jullie!

Verder zijn wij eigenlijk vooral veel met eten bezig 
geweest op de draaiavonden… Ten eerste hebben 
de Verkenners alweer een paar keer goed met 
elkaar overlegd over de Pannenkoekenavond 
die wij op 10 juli (zet ‘m in je agenda!) gaan 
organiseren. Dat doen we om nog wat extra 
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Over kamp gesproken, de leiding is al op een 
zeer geslaagd voorbereidingsweekend geweest, 
de hike is al getest, en alle programma’s zijn 
bijna rond… wat hebben we zin in dit kamp 
2018! Ook al zijn we met een kleine groep op 
kamp, we weten zeker dat dit weer een geweldig 
succes gaat worden, mark our words!

meer vertrouwen in de kookkunsten van onze 
Verkenners, maar ik heb zo’n vermoeden dat de 
leiding toch nog hun eigen gerechten klaar gaat 
maken dit kamp!

Tenslotte hebben we vorige week nog kip gerookt! 
Dit deden we in de zelfgemaakte vuurton, 
waar we op kamp ook de kip-op-spit altijd op 
maken. De kinderen moesten veel hout zoeken, 
waar dan houtmot van werd gemaakt, zodat 
de voorgekookte kip een lekker hout-rokerig 
smaakje zou krijgen. We hebben gepeuzeld en 
kunnen nu al niet wachten op de kip van het spit 
tijdens kamp!

Lopend Vuurtje - juni ’18
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Van fakkels tot mocktails

Coen’s night
Op Coen’s night hadden we een programma dat 
we allemaal verleerd waren van de Verkenners 
en Gidsen. Verdeeld in groepjes liepen we een 
echte speurtocht door de buurt en hier kwamen 
onze diep ingewortelde scoutingroots volledig 
naar boven. We begonnen met een opdracht die 
ons naar locatie één leidde, zodra we daar waren 
appte elk groepje zijn eigen begeleider en kregen 
we een nieuwe instructie. De instructies waren 
telkens anders.. Foto’s, cryptische omschrijvingen 
en doodlopende wegen.. Saai is zo’n tocht nooit.   
Als eindrace kregen we tegelijkertijd een appje:”  
EINDPUNT IS CODEWOORD ROOKWORST. GO”. 
Toen begon de sprint en zo snel als we konden 
waren we op weg naar de... HEMA. Daar doelde 
deze omschrijving natuurlijk op. Het groepje van 
Annelieke, Daniel, Saar en Tati kwam als eerste 
aan en kree  als rote ri s een ra ti e es 
champagne. 

Veerpong
Je denkt nu vast: ‘Wat is veerpong in 
vredesnaam?’. Dat is de manier waarop één 
van onze Explo’s ‘fear pong’  op het programma 
had gezet. Een makkelijk gemaakte fout, want 
Engels is ook een lastige taal die niet iedereen 
even goed beheerst. Op deze avond hebben 
wij (zonder alcohol natuurlijk) verschillende 
varianten van bierpong (ook wel bekend als 
veerpong, of fear pong) gespeeld. Hier waren 
allerlei opdrachten aan verbonden zoals het 
maken van een menselijke piramide , het slaan 
op de kont van een van je mede-Explo’s en 
natuurlijk het eeuwenoude ‘een dansje moeten 
doen’. Wij hebben die avond heel hard gelachen 
en daar ging het natuurlijk ook allemaal om. 
Voor Max werd het helaas allemaal te veel en hij 
heeft daadwerkelijk door de glaasjes limonade 
moeten overgeven; het leek net echt bierpong. 

We zijn nu een paar maanden verder en de 
Explo’s hebben weer veel meegemaakt. De 
afgelopen weken hebben we veel verschillende 
programma’s gedaan, met name programma’s 
gebaseerd op alcohol (maar dan natuurlijk non-
alcoholisch). Denk hierbij aan avonden gevuld 
door veerpong, een 0.0bierproeverij en een 
culinaire mocktailavond. 

Throwbacknight
Het was throwbacknight. Wij kropen in de 
huid van de Kaboutertjes en de Welpjes . We 
begonnen met een goed potje krantenmeppertje. 
Hier waren we niet allemaal even goed in (hè 
Luna?). Daarna hebben we een potje blikkietrap 
gespeeld, met Faysel als onze zoeker. Hierna 
hebben we een potje hints gespeeld. We hebben 
enorm gelachen om Claire’s versie van Rik en 
Gijs. De Kaboutertjes en Welpjes zijn snel moe, 
dus hebben we hierna nog een kort rondje 
gedaan met tips en tops en werden we daarna 
opgehaald door mama en papa om op tijd naar 
bed te gaan. Geslaagd dus!

Kerstdiner
De afgelopen LV’tjes 
hebben we geen tijd 
gehad om te vertellen 
over de mooiste 
tijd van het jaar: 
ons Kerstdiner! Alle 
jongens waren strak 
in pak en de meisjes 
droegen hun mooiste 
jurken. Iedereen zag 
er weer op z’n mooist 
uit. Onze gastvrouwen 
van deze avond waren Saar en Marije, die het 
Kerstdiner hadden verzorgd. Alle Explo’s maakten 
zelf lekkere hapjes. Van balletjes in tomatensaus 
tot een lekkere taart, het was smullen! Na het 
(geslaagde!) eten, hadden de gastvrouwen nog 
iets voor ons in petto; karaoke! Om de beurt 
moesten de Explo’s op het podium gaan staan in 
duo’s, om hun allermooiste stemgeluid te doen 
klinken. De allerbeste karaokezinger was Tati, 
die ons allemaal verraste met een uitvoering van 
‘mans not hot’. Al met al dus een zeer geslaagd 
Kerstdiner! Op naar volgend jaar!
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we eerlijk zijn, iedereen houdt van romcom. 
efinitieve ratin   van de  lo unten

Mocktailavond
Wat je ook niet kon missen dit jaar was de 
cocktailavond. Een superleuk programma en 
zeker ook goed voorbereid! Eerst kregen we een 
Kahoot in 4 teams. Wie de meeste vragen goed 
had en dus de meeste kennis over cocktails had, 
kreeg de minst vieze ingrediënten. Dit betekende 
dat als je verloor je allerlei vieze ingrediënten 
kreeg waarmee het moeilijk was om er een lekkere 
cocktail mee te maken. Uiteindelijk hadden 
we allemaal een mocktail (zonder alcohol dus) 
gemaakt en won het groepje van Coen. Sommige 
groepjes hadden echt wel héle vieze dingen 
zoals boullionblokjes, gummy bears; je kan het 
zo gek niet bedenken. Het was erg bijzonder dat 
zelfs met de meest vieze ingredienten sommige 
cocktails best te doen waren. Alle groepjes 
kregen een blikje met frisdrank zodat er nog 
een beetje smaak aan 
zat en daar moesten 
ze het mee doen.  Ook 
waren de creaties erg 
mooi, het groepje van 
Coen had 2 lagen in de 
mocktail gecreëerd en 
het groepje van Layla 
deed gummy bears IN de 
cocktail. Het was een erg 
leuk programma!!

Tot slot 
Het afgelopen jaar was al fantastisch, maar 
de leukste weken zitten er voor ons nog aan 
te komen. Volgend weekend gaan we op 
Ardennenweekend, en een maandje later gaan 
we dan toch echt op zomerkamp. We zijn op dit 
moment een super enthousiaste groep van 24 
deelnemers en 21 daarvan ( de leden ) willen de 
andere 3 (de leiding) van te voren alvast hartelijk 
bedanken voor alle geweldige activiteiten die 
jullie voor ons hebben voorbereid de afgelopen 
maanden voor de aankomende weken! Wij 
schrijven jullie graag weer in de eerst volgende 
editie; “de kampkrant”. Tot snel!

Fakkels
Bij het programma van Nico hebben we zelf 
fakkels gemaakt: een échte scoutingervaring en 
als we badges zouden krijgen, hadden we deze 
zeker verdiend! We moesten om een stok een stuk 
touw draaien en gesmolten kaarsvet erover heen 
doen en dat steeds herhalen. Dit is goed gelukt! 
Buiten dat we natuurlijk druk bezig waren met 
fakkels maken waren we ondertussen ook 
druk bezig met de Ardennen, waar we volgende 
week heen gaan. Ook hebben we tijdens deze 
draaiavond lekker buiten gezeten om nog even 
te kunnen genieten van het mooie weertje :))). 
Toen iedereen zijn eigen fakkel af had hebben 
we er eentje aangestoken om te testen. En de 
fakkel did his job veryy well. Anyhow een leuke 
en gezellige avond dus.

Filmavond
Wij als Explo’s zijn natuuurlijk altijd te 

orren voor een romantis e omedyfilm 
over zwangerschap, dus hebben we een 
filmavond e e ad  e e en ekeken naar 
`What to expect when you’re expecting’. 

lore ensie  e film evat leuke 
elementen over dat wat we allemaal later 
willen: kinderen. Wij raden wel een 18+ 
leeftijdsgrens aan, want bij de recensenten 
gierden de moeder- en vaderhormonen door 

et li aam  e mooi oy fit irl a teurs en 
actrices zijn leuk om naar te kijken en laten 
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De Ardennen

We begonnen met een gezellig ontbijtje waarna 
we vertrokken naar de grotten van Hotton. Daar 
kregen we een rondleiding van één uur en 
gingen we wel 70 meter diep (!) de grot in. Het 
was er prachtig; stalagmieten en stalagtieten 
vlogen je om de oren. Met de mooiste kleuren en 
vormen, we zagen zelfs een ondergronds beekje 
kabbelen. 

Direct daarna vertrokken we in twee groepen 
om te gaan wandelen, een prachtig stuk door de 
heuvels van de Ardennen. Met tussendoor een 
heuse lunchpost waar de Explo’s een broodje 
knakworst konden nuttigen. 

Na de mini-hike waren de kinderen een beetje 
aan het instorten. Kleine dutjes in de auto 
en even rond an en voelde el fi n  otdat 
we aan kwamen rijden bij onze volgende 
activiteit; LASERGAMEN klonk er in koor vanaf 
de achterbank! We speelden jongens tegen de 
meisjes, de jongens wonnen deze ronde met als 
‘super assasin’ Max die met militaire precisie 
iedereen afschoot. 

Eenmaal terug op het terrein gingen we op 
de Griekse tour en maakte Nico heerlijke 
gehaktballen met rijst en tzatziki, smullen! 
Terwijl er gekookt werd is er nog een grote groep 
kinderen in de Oerthe gaan zwemmen. Best 
koud, brrr! Maar wel lekker zo een frisse duik! 
In de avond hadden Sanne en Coen programma 
en erd er ink e rie eld  e maakten een 
spooktocht voor elkaar, en verzonnen een 
fantastisch thema voor de spooktocht op kamp. 
Maar daar kunnen we natuurlijk niet teveel over 
kwijt… 

Op vrijdagmiddag 15:00 uur begon ons 
fantastische avontuur. We begonnen met een 
ritje door de stad Amsterdam. We gingen Layla, 
Claire, Max, Alitha en Saar in stijl ophalen bij hun 
scholen om daarna vliegensvlug te vertrekken 
naar de Ardennen. Helaas reden we rechtstreeks 
de file in en leven e daar o on eveer  uur 
in staan. De vetste playlists werden uit de kast 
getrokken en er werd heel hard meegezongen in 
alle auto’s. Vooral bij Jan – de meidenbus – was 
het feest! 

Rond een uur of 19:00 waren we bij de 
McDonalds in omgeving Maastricht waar wij 
genoten hebben van een heerlijke burger. 
Toen moesten we nog één uur rijden naar onze 
camping, maar voor Sanne en haar auto was 
dit nog even een uitdaging. Die reden weer 
even een stukje richting Amsterdam, een kleine 
toeristische route. Ach, we hebben er gelukkig 
om kunnen lachen.

Eenmaal op ons terrein aangekomen stonden 
alle tenten en inrichting binnen één uurtje. 
Vliegensvlug waren de Explo’s! Hierdoor zaten 
we al snel bij het kampvuur met het Lamaspel 
van Amy en Claire. We deden een interview 
andersom, waardoor je de grootste streken 
voor elkaar kon verzinnen. Zo werd er volop 
getwerkt, een menselijke piramide gebouwd, 
gezongen, mime gespeeld, salto’s gemaakt, 
shirt’s en schoenen uitgedaan en nog veel meer 
gekkigheid. Het was een zeer gezellige avond! 
Voor sommigen was de bedtijd dan ook pas toen 
de zon weer langzaam begon op te komen. 

Het slaaptekort mocht de pret niet drukken, want 
zaterdag hadden wij weer een enorm drukke dag. 
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een ijsje voor de schrik en daarna weer op weg. 
Wij willen iedereen bedanken voor een 
fantastisch weekend, het was een fantastische 
ervaring! 

Nog een korte nacht verder en we moesten 
alweer naar huis. Inpakken, wegwezen en 
richting Amsterdam! We hadden hele lieve 
chauffeurs die ons kwamen ophalen. Marijn, 
Rik, Dave, Huub, Mike en Barbara waren onze 
reddende engeltjes en hebben ons veilig terug 
gebracht. 

De auto van Rik had nog een spannend 
momentje. Midden op de snelweg kregen ze een 
klapband en moest er snel naar de vluchtstrook 
uitgeweken worden. Rik kon de auto de goede 
kant op manoeuvreren waarna Dave, Rik en Jan 
de band vakkundig verwisseld hebben. Nog even 
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De volgende opkomst zou van andere aard 
zijn; we zijn namelijk hard bezig geweest met 
de voorbereidingen van het eerste echte 
Stamfeest, dat plaats moest vinden op 1 juni. 
Een uitnodiging, een thema, aankleding van de 
zaal, een afspeellijst, inkopen; we zijn er maar 
druk mee geweest. Eindelijk was 1 juni dan 
aangebroken en konden we aan het einde van 
de middag met de opbouw beginnen. Zwarte 
doeken om de zaal wat te verkleinen werden 
opgehangen, veel lichtjes, kleurtjes en stickers 
versierden de zaal en met alle opbouwers hebben 
we een heerlijke pasta van Viviane gegeten. De 
bar werd ingericht, de DJ-booth klaargezet en 
de eerste pasjes om de dansvloer en podium te 
testen werden al voorzichtig uitgevoerd. 

Wat was dit een geslaagde avond! Niet alleen was 
het feest toch nog goed bezocht (we maakten ons 
van te voren wat druk over het aantal mensen, 
omdat we dat niet zo goed konden inschatten), 
hebben we veel niet-stamleden (ook enkele 
ouders van kinderen en leiding, wat leuk dat jullie 
erbij waren!) op het feest mogen begroeten en 
hebben we heerlijk gedanst en geborreld. Moe 
en voldaan hebben we de boel weer afgebroken 
‘s nachts. Al met al een geweldig leuke avond, 
waarmee we zelfs nog wat extra’s hebben 
opgehaald voor ons Stamweekend! Iedereen die 
heeft geholpen op deze avond, aanwezig was op 
het feestje of daaromheen iets heeft gedaan; 
heel erg bedankt!

En dan kijken we nog uit naar de rest van deze 
zomer: behalve nog een opkomst aan het eind 
van deze maand, gaan we in september nog 
op Stamweekend! Hiervoor is een commissie 
opgesteld en gaan Marieke, Floris en Jorn het 
programma voor dit weekend in elkaar zetten. Ze 
hebben de rest van de groep met een enquête al 
gepolst wat men graag wil doen op dit weekend, 
of wat er juist gevetood wordt. Met een mooi 
programma, een leuke locatie en nu dus ook nog 
wat extra geld van het feest moet dit natuurlijk 
helemaal goed komen. We kijken ernaar uit!

Groetjes van de Stam!

Hallo, trouwe lezers! Ook de Stam wil graag weer 
aan jullie vertellen wat wij de laatste maanden 
hebben uitgespookt. 

De eerste opkomst na de laatste LV was op 4 
mei, wat natuurlijk de dag van de Nationale 
Dodenherdenking is. Daar hebben we uiteraard 
om 20.00 uur twee minuten bij stil gestaan 
voordat we onze draaiavond begonnen. 

Deze draaiavond werd georganiseerd door Jorn en 
hij kwam met het spel ‘Knetter!’ aanzetten… dat 
kon maar één ding betekenen: we zouden ‘Jurn’s 
special night’ gaan doen! Voor de Verkenners en 
Verkennerleiding is dat een bekend programma 
uit de tijd dat Jorn Verkennerleiding was; je moet 
dan in twee teams allerlei opdrachten doen met 
je team tegen het andere team om steeds weer 
iets verder te mogen op het speelbord. Met de 
Verkenners wordt het altijd iets aangepast en 
is de leiding de jury; nu speelden we de echte 
regels en moest team A team B uitdagen, was 
het derde team de jury en rouleerden deze rollen 
als team A een opdracht niet had gewonnen. 
Dit spel met super willekeurige en wisselende 
opdrachten (wie maakt de beste liedjesparade, 
welk persoon maakt de kleinste prop van een 
A4tje, welk team raadt het nummer op de kaart, 
wie roept als eerst juist wie de kleinste van 
de groep is en ga zo maar door), zorgde weer 
voor veel hilariteit. We sloten de avond zoals 
gebruikelijk af met een gezellige borrel en naar 
verluidt is er tot in de kleinste uurtjes gedanst 
verderop in Oost. Wat een gezelligheid!

Feest en weekend
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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: Marten 
Leeftijd: 9 
Lid sinds: 2014 
Speltak: Welpen Dinsdag 
Lievelingsdier: Hamster 
(omdat je die kan knuffelen 
en goudvissen niet)

Naam: Yves 
Leeftijd: 19 
Lid sinds: 2007 
Speltak: Welpen (leiding) 
Lievelingsdier: beer (zo een 
grote)

Naam: Johnny 
Leeftijd: 30 

Lid sinds: ~1996 
Speltak: Verkenners (leiding) 

Lievelingsdier: puppy’s

Naam: Robin 
Leeftijd: 11 

Lid sinds: 2014 
Speltak: Verkenners 

Lievelingsdier: Kat, hond en 
een leeuw

Liedje wat je al dagen in je hoofd hebt: 
Watskeburt- De Jeugd van Tegenwoordig

Wat was voor jou de allerleukste draaiavond?
De Soos! Toen moest je je verkleden met 
je beginletter, toen was ik Marten Vilijn van 
Harry Potter!

Wat vind je het leukste aan het Lopend 
Vuurtje? 
Ik vind het heel leuk om te lezen wat de 
andere groepen doen. Het stukje van de Ver-
kenners vond ik heel grappig de vorige keer.

Liedje wat je al dagen in je hoofd hebt: Three 
Lions (Football’s Coming Home) - The Lightning 
Seeds

Wat was voor jou de allerleukste draaiavond?
De draaiavond dat ik voor het eerst Levend 
Stratego speelde (ergens in 2007).

Wat is het allerleukste dat je ooit op kamp 
hebt mee gemaakt?
Dat we tijdens de hike mochten slapen bij een 
“echte” jager die ook nog eens een zwembad 
in zijn tuin had. Heerlijk!

Liedje wat je al dagen in je hoofd hebt;
The Proclaimers - I’m gonna be (500 Miles)

Allerleukste draaiavond?
Crazy 88

Allerleukste op kamp ooit mee gemaakt?
Moeilijk! Maar het wordt kamp Cuba, we 

hadden toen zo’n leuke groep. 

Leukste aan het clubblad?
De verhalen van alle speltakken.

Liedje wat je al dagen in je hoofd hebt: Last 
one standing- Simple Plan (van Fortnite)

Wat was voor jou de allerleukste draaiavond?
We hebben laatst gekookt om te oefenen voor 

kamp. Dat vond ik heel erg leuk om te doen 
en dat was heel lekker!

Wat is het allerleukste dat je ooit op kamp 
hebt mee gemaakt?

Het leukste vond ik de Harry Potter films 
kijken op kamp. Nee hoor, grapje! De Slip ’n 

Slide die we bij de Welpen hadden vond ik 
heel leuk!



Flyer & Folders
Losbladig & Ordners
Wire-O
Geniet gebrocheerd
Garenloos gebonden

www.prijsprinter.nl
De goedkoopste copyshop, de meeste tevreden klanten

PrijsPrinter-A4.indd   1 22-04-14   17:01



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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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:

Lopend Vuurtje - juni ’18

Contactpersoon advertenties
Rik de Baat (bestuur@scoutingoost1.nl) 

Adverteerders
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• Nebig Verpakkingen BV (pag. 28)
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• pag. 2: www.powerpuffyourself.com
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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



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

ebig  o r fle ible partner in pa kaging




