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Lieve lezers,

We zijn er weer! In de vorige editie heeft u kunnen lezen dat wij 
aan het overwegen waren om de lay-out van het Lopend Vuurtje 
te veranderen. Na heel wat overleg, heel veel mogelijkheden 
van onze InDesign-meester Floris, heeft u nu het resultaat in uw 
handen.

Zoals u kunt zien hebben wij gekozen voor een wat strakkere 
vormgeving, maar hebben we geprobeerd de ‘scoutingvibe’ (lees: 
veel kleuren) erin te houden. Naar ons idee is dit gelukt en wij 
zijn erg tevreden met het resultaat. U ook?

In de eerste week van de zomervakantie zijn we weer op 
zomerkamp geweest. De meeste wilde avonturen van alle 
speltakken heeft u al terug kunnen lezen in de kampkrant, maar 
er zijn natuurlijk nog meer spannende verhalen te vertellen..
Deze editie is een extra (!) editie speciaal voor de Vrienden van 
Scouting en degene die, om wat voor reden dan ook, niet mee 
konden op kamp. Ook degenen die wél op kamp zijn geweest 
mogen natuurlijk door het lezen van deze editie hun eigen 
avonturen herbeleven...

Verder bieden wij in deze editie een vooruitblik op het 
aankomende seizoen. Wij zijn er, inmiddels, weer klaar voor! 
Jullie ook?

Liefs,
de Redactie
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Van het bestuur

Het eerste bezoek aan het bos en de 
blokhutten voor zomerkamp 2019 heeft 
reeds plaatsgevonden. Het is nog heel erg 
ver weg en we gaan er nog heel weinig 
over zeggen, behalve dan dat het weer in 
één van de mooiste plekken in Nederland 
is en dat alle accommodaties aan de 
hoogste kwaliteitseisen voldoen.

We zijn al een aardige tijd bezig met het 
nieuwe seizoen en eigenlijk mogen we 
niet klagen: met 130 jeugdleden blijven 
we nog steeds de grootste en leukste 
scoutingclub. Er zit dit nieuwe seizoen 
weer genoeg aan te komen aan leuke 
activiteiten. We beginnen met de viering 
van ons 85-jarig jubileum tijdens de open 
dag op 16 september a.s. Komt u ook met 
ons een drankje doen? 

Natuurlijk hopen we nog meer nieuwe 
leden te mogen verwelkomen op de open 
dag. Zo blijven we de grootste en zorgen 

Hallo allemaal,

We hopen dat u de zomer goed bent 
doorgekomen. Het was een hele hete 
zomer; het was op de Kruislaan heter was 
dan in vele badplaatsen in Zuid-Spanje. 
Ondanks de hitte werd er in de vakantie 
nog veel nagepraat over die fantastische 
week in Mook. Het was een week waar 
iedereen een jaar naar uitkijkt, of die 
week nou in een blokhut, bosperceel of 
CT-trailer beleefd wordt. Dit jaar werd er 
iets meer gezwommen dan gebruikelijk 
en werden er ruim 1000 flesjes Romy 
water opgedronken. Niet voor niks is zo’n 
zomerkamp het hoogtepunt van iedereen.  
Alle verhalen kunt u nog eens rustig  
nalezen in onze vernieuwde kampkrant. 

Was uw kind dit jaar (nog) niet mee? 
Noteert u dan vast 13 juli t/m 20 juli 2019. 
Dan is alweer het volgende zomerkamp 
en we hopen natuurlijk dat iedereen dan 
meegaat! 

we ervoor dat de Welpen van zaterdag ook 
mee gaan op zomerkamp komend jaar.

In het begin van het seizoen draaien we 
ook altijd mee met de Grote Clubactie. 
Door loten te kopen maakt u niet alleen 
kans op gigantische prijzen maar het 
belangrijkste is dat onze club een flinke 
financiële zet in de rug krijgt! 

Fijn dat het nieuwe scouting-seizoen 
weer is begonnen! We kijken uit naar 
alle weekenden, draaiavonden, disco’s, 
vergaderingen en informele uurtjes aan 
de bar! Onze club staat garant voor een 
hele leuke tijd voor jong en oud. 

Met vriendelijke groet,

Rik de Baat
Voorzitter Scouting Oost 1

 

Van het bestuur



Uw kapsalon zonder afspraak

Basic&Extreme
Middenweg 237

1098 AP Amsterdam
020 694 7217

www.basicandextreme.nl

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.

geopend van woensdag t/m zondag van 15.00 tot 01.00 uur  
vrijdag en zaterdag tot 03.00 uur

De plek voor een borrel of een feestje, live alle Ajax-wedstrijden

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

Winkelcentrum Diemerplein
Diemerplein 32
1111 JD Diemen

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

Scouting Oost 1 bedankt 
Jumbo Oostelijke Handelskade 

voor de bijdrage aan ons zomerkamp!

Oostelijke Handelskade 1005 
1019 BW Amsterdam

020 5095000

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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Leiding opent seizoen
Na een lange vakantie (voor sommigen) en een periode van hard 
werken (voor anderen), proost de leiding op het nieuwe seizoen. 
Onder het genot van het één en ander komen alle stafleden 
samen om vooruit te blikken op het komende seizoen. 

Nieuws

Schouders er weer onder op klussendag
Zoals elk najaar is het ook nu weer zo dat het tijd is voor een 
Klussendag. Op deze dag zetten verschillende vrijwilligers 
(ouders, Explorers, stafleden en andere betrokkenen) zich in om 
ons terrein weer winterklaar te maken. Er wordt onder andere 
onkruid gewied, er worden gebouwen geschilderd en er worden 
tegels weer recht gelegd. Kortom: hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd, vele handen maken licht werk en meer van soortgelijke 
spreuken. Houd dan uw email en Facebook in de gaten voor de 
datum. Zien we u ook?

Groepen op weekend
In voorbereiding op de fantastische week zomerkamp (13 t/m 20 
juli 2019) aan het einde van het seizoen, gaan de verschillende 
speltakken op weekend. Op de vertrouwde Kruislaan of verder 
van huis. Dit is voor sommige leden hun eerste weekend op 
pad met de groep. Een spannende ervaring, die vaak zorgt voor 
prachtige verhalen voor thuis!

Open dag
Zoals eerder in dit Lopend Vuurtje al genoemd, vindt op 
16 september, van 13.00 tot 16.00 uur, de jaarlijkse open 
dag van Scouting Oost 1 plaats op ons terrein op de 
Kruislaan. Een dag waarop we graag aan iedereen laten 
zien wat voor leuke, gezellige club we zijn; nodig dus 
vooral al je vrienden, neefjes, nichtjes, buurkinderen 
of andere gezellige mensen uit om een kijkje te komen 
nemen! Kom springen op het springkussen, bak je 
eigen pannenkoek, geniet van het kampvuur, laat 
je schminken... of misschien word jij wel de nieuwe 
spijkerbroekhangkampioen! Toegang is gratis en de 
activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 4 tot 14 jaar.

Tijdens de open dag zal er ook aandacht besteed 
worden aan ons jubileum; onze mooie club bestaat 
namelijk alweer 85 jaar! Ouders, oud-leden en -leiding, 
huidige leiding of andere mensen die dit graag met 
ons willen vieren zijn van harte welkom om te komen 
proosten op nog eens zoveel vrolijke jaren erbij.

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 hier!

van Vliet

AUTO BEDRIJF VAN VLIET
Bredeweg 42
1098 BS Amsterdam
tel 020 6946291
gijs@garagehvanvliet.nl

P.H. Kuijper en Zonen
Makelaardij B.V.
Aannemerij B.V.
Installatietechniek B.V.

Verbouw - Renovatie
Totaalonderhoud en Vastgoedbeheer

www.phk.nl   H.J.E. Wenckebachweg 75 Amsterdam   020 - 66 31 651

Scouting Oost 1 bedankt 
Elsa’s Cafe voor de sponsoring!

Middenweg 73
1098 AE Amsterdam

www.elsascafe.nl



Onderdeel
Lopend Vuurtje • septem

ber 2018

6

Zondag 16 september

13:00 – 16:00

Open dag
een middag v� 
�atis activeiten

Jong of oud, iedereen is van harte 
uitgenodigd op Scouting Oost 1 voor de 
open dag met allerlei gratis activiteiten!

Scouting

Scouting
Oost 1

Kruislaan 224, Amsterdam
www.scoutingoost1.nl

De activiteiten zijn geschikt 
voor kinderen van 4 tot 14 jaar.
Kinderen moeten onder begleiding 
van een volwassene zijn.

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:

Ook bij u komen 

Sint en zijn pieten 

graag op visite

Inlichtingen via het Sinterklaassecretariaat:
 020 6947030 - sinterklaas@scoutingoost1.nl

De opbrengst komt ten goede aan 
jeugdvereniging Scouting Oost 1. Kijk 

voor een impressie op scoutingoost1.nl
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Wat hebben jullie deze week 
meegemaakt?
We gingen paardrijden en ons 
huisje werd overhoop gehaald en 
er was een laptop gestolen. Er was 
een man in het bos en die zagen 
we en hij had de laptop.

Wie was jouw vriend(in) op kamp 
en waarom?
Malin: Bloem! Ze is heel aardig.
Robin: Isabel en Coos! Ze zijn lief 
en grappig.

Wie is de leukste leiding en 
waarom?
Malin: Lara.
Robin: Floris en Lara.

Waar moest je ongelooflijk hard 
om lachen?
Malin: Mijn stukje van de bonte 
avond.
Robin: Over heel veel, maar het 
meest om mijn bonte avond stukje.

Wil je nog iets anders kwijt over 
kamp?
Robin: Ik wil dat er meer 
engigheidjes zijn!

Malin (11)
• Kabouter 
• Drie keer op kamp 

geweest

Robin (11)
• Kabouter 
• Twee keer op 

kamp geweest

Wat hebben jullie deze week 
meegemaakt?
We vonden een Nokia en kregen 
berichten. We moesten een 
drankje maken maar er waren 
problemen.

Wat vond je de allerleukste/
griezeligste/grappigste/meest 
verrassende activiteit op kamp?
Dat Yves kaal is (Yves zijn haren 
vielen uit door het drankje. red.).

Wat is het lekkerste/gekste/
speciaalste dat je hebt gegeten 
deze week en wie maakte dat?
Nasi door de Verkenners.

Wie was jouw vriend(in) op kamp 
en waarom?
Delano, hij zit bij mij op school.

Wie is de leukste leiding en 
waarom?
Johnny. Hij is grappig.

Waar moest je ongelooflijk hard 
om lachen?
Dat Yves kaal werd.

Wil je nog iets anders kwijt over 
kamp?
We hadden héél lekker eten!

Bernard (10)
• Welp 
• Vier keer op kamp 

geweest

Wat hebben jullie deze week 
meegemaakt?
(Menno heeft dit niet ingevuld; 
we denken dat hij er gewoon geen 
woorden voor heeft! red.) 

Wat vond je de allerleukste/
griezeligste/grappigste/meest 
verrassende activiteit op kamp?
Het allerleukste: de kids zien 
genieten.

Wat is het lekkerste/gekste/
speciaalste dat je hebt gegeten 
deze week en wie maakte dat?
De humus en guacamole; ik!

Wie was jouw vriend(in) op kamp 
en waarom?
Al mijn mede-leiding.

Wie is de leukste leiding en 
waarom?
Yves, hij is super toegewijd!

Waar moest je ongelooflijk hard 
om lachen?
Jona die de frisbee in het water 
gooide, en daarna onder zijn shirt 
stopte. Toen ik hem vroeg waarom 
zei hij “verfrisbee”!

Wil je nog iets anders kwijt over 
kamp?
Dat ik spierpijn in mijn buikspieren 
heb van het lachen.

Menno (20)
• Welpenleiding
• Dertien keer op 

kamp geweest

Tien minuutjes met...
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Wat hebben jullie deze week meegemaakt?
We hadden piratenkamp en we speelden XXL zeeslag en 
je kon kaartjes verdienen door spellen te winnen.

Wat vond je de allerleukste/griezeligste/grappigste/
meest verrassende activiteit op kamp?
Archery Tag, want je mocht op elkaar schieten.

Wat is het lekkerste/gekste/speciaalste dat je hebt 
gegeten deze week en wie maakte dat?
Smultafel en de knakworstjes. De smultafel is gemaakt 
door de leiding en de knakworstjes hebben we zelf gemaakt.

Wie is de leukste leiding en waarom?
Martin, omdat je altijd met hem kan lachen en het is altijd 
gezellig.

Waar moest je ongelooflijk hard om lachen?
Het afbreken van de Verkennertenten om 5 uur ‘s 
ochtends, plus die van de kookstaf (van de Welpen, red.).

Floor (14)
• Gids
• Vijf keer op kamp geweest

Wat hebben jullie deze week meegemaakt?
De eerste dag zijn we natuurlijk alles op gaan zetten. Toen 
dat gedaan was hadden we in de avond een dropping. 
Daarbij werden Esther en Marijn ontvoerd door het 
geboefte. Toen begon het eigenlijk allemaal. We moesten 
op zoek gaan naar alle 11 de ringen. De ringen moesten 
allemaal bij elkaar zijn als de rode bloedmaan er was. Als 
dat zou gebeuren zou het het einde der tijden zijn.

Wie was jouw vriend(in) op kamp en waarom?
Eigenlijk ging ik met veel mensen om, maar het meest 
ging ik wel met Tilly, voor mensen die het al weten (we 
hebben niet (verkering, red.)).

Wie is de leukste leiding en waarom?
Toch wel Johnny en Esther, sorry voor de andere leiding.

Wil je nog iets anders kwijt over kamp?
Ik heb eindelijk voor het eerst, wel met angst, de 
spooktocht afgelopen.

Mick (14)
• Verkenner
• Vier keer op kamp geweest

Wat hebben jullie deze week meegemaakt?
Kamp, met piratenthema.

Wat vond je de allerleukste/griezeligste/grappigste/
meest verrassende activiteit op kamp?
De ontknoping van ons thema.

Wat is het lekkerste/gekste/speciaalste dat je hebt 
gegeten deze week en wie maakte dat?
Smultafel!!

Wie was jouw vriend(in) op kamp en waarom?
Alle Gidsen <3

Wie is de leukste leiding en waarom?
Stella, omdat ze zo enthousiast is.

Waar moest je ongelooflijk hard om lachen?
Een sinaasappel-mop die Hanneke vertelde.

Anna (18)
• Gidsenleiding
• Twaalf keer op kamp geweest

Wat hebben jullie deze week meegemaakt?
De leiding had ringen en toen werden ze ontvoerd en toen 
kregen we brieven dat we alle ringen moesten zoeken van 
de Bokkenrijders. Daarna kwamen we ze tegen maar zij 
wilden de ringen voor kwade doelen. Gijs hield ze tegen 
en zo kwamen we weg. Vervolgens zei Gijs dat hij bij de 
Bokkenrijders hoorde en dat hij ons beschermde.

Wie was jouw vriend(in) op kamp en waarom?
ERROR (blauw scherm) → Ik heb geen vrienden.

Wie is de leukste leiding?
De Verkennerleiding, omdat ze altijd gelijk hebben.

Waar moest je ongelooflijk hard om lachen?
Dat Mick kotste op MIJN slipper door water.

Wil je nog iets anders kwijt?
Kunnen jullie de volgende keer de temperatuur 
veranderen? Want het was echt te heet.

Julien (13)
• Verkenner
• Vijf keer op kamp geweest
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Marije (16)
• Explo
• Negen keer op kamp geweest

Luna (16)
• Explo
• Acht keer op kamp geweest

Wat hebben jullie deze week meegemaakt?
Heel veel leuke verschillende activiteiten gedaan, van 
salsadansen tot mountainbiken.

Wat is het lekkerste dat je hebt gegeten deze week?
Eigenlijk alles was lekker! (De leiding kan gewoon goed 
koken)

Wie was jouw vriend(in) op kamp en waarom?
We waren één hechte groep <3

Wie is de leukste leiding?
Onze leiding sowieso!

Waar moest je ongelooflijk hard om lachen?
Alle woordgrappen van iedereen.

Wil je nog iets anders kwijt over kamp?
Het was het beste kamp ooit!!

Wat hebben jullie deze week meegemaakt?
Veel water drinken om niet uit te drogen en daardoor nog 
nooit zoveel naar de wc geweest.

Wat vond je de allerleukste/griezeligste/grappigste/
meest verrassende activiteit op kamp?
Winkelen in de airco supermarkten!

Wat is het lekkerste/gekste/speciaalste dat je hebt 
gegeten deze week en wie maakte dat?
Babi Pangang, door een vriendelijke Chinese kok.

Wie was jouw vriend(in) op kamp en waarom?
Het C.T.. Als je zulke vrienden hebt, heb je geen vijanden 
nodig.

Wie is de leukste leiding en waarom?
Ik vind alle damesleiding het leukst.

Waar moest je ongelooflijk hard om lachen?
Rik.

Wil je nog iets anders kwijt over kamp?
Het zou zomaar eens mijn laatste geweest kunnen zijn 
(maar dat hopen we natuurlijk niet, Jaap! red.)

Jaap (71)
• Het Coördinatieteam
• Meer dan 25 keer op kamp geweest

Jaargang 4, nummer 1, september 2018
Oplage: 140 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.

Redactie
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• Floris Jansen 
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Scouting
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Losbladig & Ordners
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Geniet gebrocheerd
Garenloos gebonden

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


