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Deze uitgave

Lieve lezers,
Heeft u zin in het jaar? Wij in ieder geval wel! Na wat geploeter rond de
feestdagen hebben we weer een editie van het Lopend Vuurtje waar we blij
mee kunnen zijn. Het haardvuur werd aangevuld door de hitte van de laptops
en de kerstverlichting vormde een mooie harmonie met de pixels van onze
schermen. En dan heb je ook wat!
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Ten slotte willen we u natuurlijk de beste wensen meegeven in dit nieuwe jaar.
We hopen u ook weer vaak te mogen zien op Scouting, bij een Klussendag, het
poffertjesbakken of een gewone draaiavond – en natuurlijk al helemaal met
zomerkamp!
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Van het bestuur

Agenda

Dit nummer staat weer bomvol met de verhalen van onze speltakken die op
weekend zijn geweest of een bijzonder programma hebben gehad. Verder
komen we meer te weten over vier van onze vrijwilligers in Een Minuutje Met...
en hebben we – met het nieuwe jaar – enkele nieuwe sponsoren; welkom!
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Een minuutje met...
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Zomerkamp
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Uw kapsalon zonder afspraak
Wij staan voor de juiste
prijs-kwaliteit-verhouding. U betaalt dus niet
voor dingen die u eigenlijk niet nodig heeft.

VanOnderdeel
het bestuur

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 onderrugen/of schoudermassage.

Van het bestuur
December, we sluiten weer een mooi
Scouting jaar af met kerstdiners, borrels
en informeeltjes. Het is al weer een tijd
geleden dat we het seizoen begonnen
met de open dag. Mede dankzij deze dag
hebben we erg veel nieuwe leden mogen
verwelkomen en hebben we nu ruim 140
jeugdleden op de Kruislaan. Een TOP getal
waar we trots op zijn.
Reeds zijn we al meerdere keren naar
het zuiden van het land gereisd om alle
contacten voor het zomerkamp 2019
weer eens aan te halen. De terreinen en
gebouwen staan er goed bij. We kunnen
eigenlijk niet wachten tot zomerkamp! We
rekenen erop dat iedereen er weer bij is!
Leg ’m vast 13 t/m 20 juli 2019!
De laatste weken van het jaar waren druk
met elke avond weer goeie programma’s,
Sinterklaas en tijdens de Klussendag
weer grote en kleine klussen. Zo kreeg
het Verkenner/Gidsen lokaal een facelift.
Nu is het weer een top ruimte waar
ook de Explorers hun ruimte gevonden
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Basic&Extreme
Middenweg 237
1098 AP Amsterdam
020 694 7217
www.basicandextreme.nl

hebben. In september loopt ook altijd
de Grote Club actie, dit is een loterij waar
je kans maakt op grote prijzen en het
belangrijkste natuurlijk dat je via de loten
direct onze club een financieel warm
hart toe draagt. Ook dit jaar weer een
mooie opbrengst wat u elders in het blad
kunt lezen.
Zo vlak voor de kerstvakantie komt
het Coördinatie Team bijeen bij de
plaatselijke Chinees. Onder het genot van
babi pangang en de gort droge humor van
Jaap kijken we nog even kort terug op het
afgelopen seizoen en vlak daarna direct
door naar de nieuwe ideetjes van Luciën
voor het komende kamp. Het bleef nog
lang onrustig die avond.
In 2019 staat er weer een hoop op de
planning. We beginnen met proosten
op zondag 6 januari vanaf 15:00
uur. Wij hopen dat u met ons op de
nieuwjaarsreceptie het nieuwe jaar
komt aftrappen.

Verder staat voor ieder staflid een
EHBO-cursus van het Rode Kruis
op het programma en proberen we
zoveel mogelijk mensen de cursus tot
leidinggevende van Scouting Nederland
te laten volgen. Verder maken we ons ook
dit nieuwe jaar onverminderd druk met
de groepsraden, regio-vergaderingen,
overleggen met raadsleden van de
gemeente en nog veel meer dingen om
samen met al onze vrijwilligers de club
draaiend te houden.
We hopen dat iedereen een hele fijne
kerst heeft gehad. Als laatste wensen we
u, de lezer van dit blad, alle leden, maar
ook zeker aan alle stafleden, vrijwilligers
en onze sponsors, de beste wensen voor
2019. We gaan er vanuit dat we er met
elkaar weer een fantastisch scoutingjaar
van maken.

burn-out

Stress, piekeren, lichamelijke klachten, minder
presteren, gejaagdheid, stemmingswisselingen,
verlies van zelfvertrouwen en plezier

hoogsensitief

Over- en onderprikkeling, energieverlies,
disbalans, onzekerheid, over je grenzen gaan,
jezelf kwijt raken in emoties en in contacten

Scharrelslagerij Cees de Bouter
Hogeweg 60
T: 020-6653954
1098 CE Amsterdam
E: info@scharrelslagerij.nl

therapie en coaching

Trauma- en rouwverwerking, vraagstukken mbt
relatie, werk, toekomst en persoonlijke ontwikkeling

Praktijk Winchester

Schelpenhoek 5 1112 DE Diemen
www.winchestercoachtrain.nl
06-46667526
https://www.facebook.com/cees.debouter

Eerste stappen van de hike gezet
In het tweede weekend van oktober was het alweer zo ver, een
delegatie van het CT en de Kabouterleiding was alvast naar de
kamplocatie afgereisd. Op het programma stond het uitzetten
van de Hike. De Hike is de tweedaagse wandeltocht, die de
Gidsen, Verkenners en Explorers gaan lopen tijdens kamp. We
hebben als redactie het voorrecht gekregen om jullie alvast een
tipje van de sluier op te lichten. We hebben van dit ensemble
namelijk een hint doorgestuurd gekregen, waardoor jullie
wellicht een stapje dichterbij de eigenlijke kamplocatie kunnen
komen. De locatie is net als ieder jaar op dit moment van het
seizoen namelijk nog geheim! Het weekend was in ieder geval
gezellig en we hebben begrepen dat het nog lang onrustig bleef
in het betreffende dorp…
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Bedankt!
Scouting Oost 1 wil De Ingenieursgroep en Nijhof & Poppinghaus Adviseurs bedanken voor alle ondersteuning in de
voorbereidingen van de renovatie van de gebouwen.

Speltakken op weekend
Zoals wel vaker het geval in de periode eind-oktober/november
is het een druk komen en gaan op de Kruislaan. Niet alleen
gaan alle voetbalclubs weer van start en kan er weer worden
geschaatst, maar ook de grootste verkeersinfarcten in de regio
worden gesignaleerd op weekenden dat Scouting Oost 1 op
pad gaat. Als eerste waren de Verkenners aan de beurt die
een prachtig weekend bij ‘ons thuis’ hebben gehouden. De
Gidsen waren vervolgens aan de beurt en hebben hun weekend
gespendeerd in het naburige Amstelveen. Daarna was het de
beurt aan een thuiswedstrijd voor de Welpen Dinsdag om het
clubgebouw op stelten te zetten, voordat de Kabouters deze
fascinerende weekend-reeks van onze vereniging af hebben
gesloten, uiteraard op de Kruislaan 224. Zoals te zien op de
verscheidene foto’s en verslagen in dit blad, heeft iedereen een
prachtige tijd gehad!

Eerste Gebouw als hoofdkwartier
Misschien dat het u is opgevallen, in de twee weken van eind
november tot begin december ondergaat het Eerste gebouw van
Scouting een ware transformatie. Het is een druk komen en gaan
van diverse heiligen en metgezellen van de één of andere kleur.
Zo heeft onze club toch weer een mooi zakcentje erbij en hebben
de kinderen uit de buurt een mooi feest kunnen vieren. Ook is dit
petit comité altijd op zoek naar versterking. Bent u wat ouder en
houdt u van boeken lezen óf heb je geen last van hoogtevrees en
vind je het niet erg om te zingen en te springen? Laat het ons dan
even weten via lopendvuurtje@scoutingoost1.nl!

Archeologische vondst in Watergraafsmeer
Wellicht dat u in de wandelgangen het gerucht al gehoord had,
maar er heeft zich een waar wonder voltrokken. Op 3 november
jl., de dag van de Klussendag, is namelijk het podium uit het
eerste gebouw verwijderd. Dit heeft tot gevolg gehad dat, naast
het feit dat iedereen aanwezig anderhalve kilo stof in z’n longen
had, er een prachtige ruime zaal is ontstaan. Het podium, ooit
gebouwd om tijdelijk te fungeren, had een lang leven achter de
rug. De huidige jeugdleden en een deel van de leiding heeft het
gebouw nooit zonder podium gekend. Tussen plint en podium
zijn dan ook diverse interessante vondsten gedaan. Zo is er van
ene heer B. Ankpas een giropas van de Postbank gevonden. Kent
u die bank nog? Ik alleen nog uit vage herinneringen van een
ver verleden. Naast deze giropas zijn er verschillende spellen
kaarten, een paar bierviltjes van Buckler, diverse Canadese
rantsoenen en een folder van de eerste Kever onder het podium
vandaan gekomen.

EHBO, wat een mooi cadeau
Zoals u weet hebben wij een groot stafteam die stuk voor stuk
zeer bekwaam zijn in het leggen van een verbandje en het
signaleren van een teek. Toch moet deze kennis eens in de zoveel
tijd eens opgefrist worden. Daarom wordt er in het nieuwe
jaar een cursus aangeboden voor alle leiding, die er zo weer
van verzekerd zijn dat iedereen weer voor de eerste hulp bij
ongevallen bij hen terecht kunnen.

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

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!

Layla en Sven op Basiscursus
Naast dat er werk wordt gemaakt van de EHBO, is er ook een
basiscursus voor de leiding, die iedereen wordt geadviseerd te
volgen. Dit jaar gaan Layla en Sven, dit seizoen officieel leiding na
een lange carrière als leden bij Scouting Oost 1, aan de slag met
de cursus. Veel succes!

AUTO BEDRIJF VAN VLIET

van Vliet

Bredeweg 42
1098 BS Amsterdam
tel 020 6946291
gijs@garagehvanvliet.nl

P.H. Kuijper en Zonen

Nieuws

Onderdeel
Nieuws

Nieuws
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Transformatie Gidsen/Verkennerlokaal
Gegeven het tijdelijke karakter van het podium, is deze destijds
met allerlei pallets verhoogt. De pallets bleven natuurlijk
over. Naast dat onze kampvuurkuil er een aantal cadeau heeft
gekregen, heeft ook het Gidsen/Verkennerlokaal er baat bij
gehad. De grote groepen die er momenteel draaien, hadden
te kampen met wat ruimte gebrek. Daarom zijn deze pallets
verzaagd in een prachtige bankenrij langs de muur. Zo is er
voor iedereen weer plek en kunnen er in het lokaal weer allerlei
spellen en programma’s plaatsvinden. Daarnaast zijn alle
kampborden opgehangen, wat de ruimte een sfeervol karakter
heeft! Er kan meteen ook heerlijk teruggedacht worden aan alle
kampen waar deze borden aan doen herinneren!

Klussendag gepland in voorjaar
Zoals gezegd is er op de afgelopen Klussendag een hoop
werk verzet binnen de gebouwen, maar zeker ook buiten de
gebouwen. De Klussendag is bij ons een halfjaarlijks fenomeen,
wat betekent dat we in maart er ook weer één op het programma
hebben. Het is geworden zaterdag 16 maart, wat ook samenvalt
met het weekend van NLDoet. Wat er precies op het programma
staat kan ik nog niet zeggen, maar er wordt op alle fronten
en door iedereen (leiding, bestuur, leden, ouders en andere
vrijwilligers) hard gewerkt om het terrein en de gebouwen weer
zomerklaar te maken.

Grote Clubactie
In navolging van de record-jaargang van vorig jaar, is het natuurlijk nog hartstikke spannend hoe hoog de score van dit jaar zal
zijn. Er zijn allerlei geruchten die de rondte gaan over de hoogte
van de totaalopbrengst, maar we weten allemaal dat er geen
pijl op te trekken is. Toch hebben wij de primeur in handen en
kunnen we jullie vertellen dat er dit jaar €3538,80 is opgehaald!

Makelaardij B.V.
Aannemerij B.V.
Installatietechniek B.V.

Middenweg 73
1098 AE Amsterdam
www.elsascafe.nl

6
Verbouw - Renovatie
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Bevers
Nieuwe leiding blijkt enge mummie?!

Onderdeel
Bevers

Onderdeel
Bevers

Het nieuwe seizoen is weer van start gegaan! In september zijn
we weer begonnen, met 2 nieuwe leden in ons leidingteam: Yme
en Luna. Yme heeft zelf ook op scouting gezeten en is nu weer
terug, om leiding te zijn bij de allerleukste speltak! Luna was er
voor de vakantie al voor haar stage, maar vond het veel te leuk en
is gebleven. En natuurlijk zijn Anna, Max en Claire er weer. We
begonnen met vier kindjes, wat wel heel gezellig was (en lekker
rustig voor de leiding). Maar aangezien de open dag een groot
succes was, is de groep gelukkig groter geworden nu. Welkom
nieuwe Bevers!

Ook hebben we binnenkort ons kerstontbijt: uiteraard moet
iedereen verplicht in pyjama komen. Worstenbroodjes, cakejes,
pannenkoeken (wel drie soorten!): wij kunnen niet wachten! We
hopen het komende jaar de groep nog net zo leuk en gezellig te
houden. Ook hopen we dat er misschien nog wel meer kindjes
bij onze geweldige groep willen komen! Scouting is natuurlijk
leuk voor iedereen. Zo zie je hier Frankie, met wat modder op zijn
gezicht: dat is voor een Bever een heel normaal begin van de dag!

Nouja eng, kijk zelf maar… Ook speelden we zombie tikkertje en
veranderden we allemaal in super enge zombies.

We hebben de afgelopen weken heel veel dingen gedaan, maar
het allerleukste vinden de Bevers het om te eten (de leiding
stiekem ook): dat doen we dus geregeld. Met Max hebben we
bijvoorbeeld mini pizza’s gemaakt van pitabroodjes en we doen
zo nu en dan kampvuur met marshmallows. Dat de Bevers blij en
enthousiast worden van de pizza’s, kun je wel zien! Ook vinden de
Bevers het geweldig om iedere vorm van verstoppertje te spelen
of tikkertje. Met Halloween hebben we de griezeligste spelletjes
gespeeld en Yme omgetoverd in een heel enge mummie.
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Op 1 december hadden we bezoek van een heel speciaal iemand:
Sinterklaas! Stuiterend van de zenuwen gingen de Bevers in
een kringetje zitten, wat erg lastig bleek. Het is natuurlijk super
spannend om bezoek te krijgen van Sinterklaas. Na wat liedjes
te hebben geoefend, hoorden we iemand op de deur kloppen.
Dat was niet heel zachtjes en we schrokken behoorlijk! De pieten
huppelden naar binnen en strooiden pepernoten. Sinterklaas
kwam binnen en ging zitten op zijn mooi versierde stoel. Één
voor één werden alle Bevertjes naar voren geroepen en las de Sint
voor wat er in zijn grote boek stond. We hebben erg ondeugende
Bevers, maar ook die waren onder de indruk van de Sint. Nadat
iedereen was geweest was het tijd voor cadeautjes! Daarna
hebben we de Sint uitgezwaaid en gingen we weer naar buiten
om leuke spelletjes te spelen. Tot volgend jaar Sint!
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Ook voor de Kabouters moet er natuurlijk een mooi stukje voor
in het Lopend Vuurtje worden geschreven, om te vertellen wat
voor leuke dingen we allemaal al hebben gedaan vanaf de zomer
tot nu… dat is me nogal wat! Aan het begin van het jaar hadden
we veel nieuwe gezichten in de groep: er waren wel 13 oudste
Kabouters overgevlogen naar de Gidsen, dus we bleven met
een klein groepje achter. Gelukkig namen steeds meer meiden
andere meisjes mee naar de draaiavond en bracht ook de open
dag nieuwe leden op; inmiddels hebben we gewoon weer een
stabiele groep van meer dan 20 gezellige meisjes.
Bij de leiding waren er ook nieuwe gezichten dit jaar. Lonneke en
Marijn zijn ons leidingteam komen versterken en zij begonnen
met veel zin en enthousiasme het nieuwe scoutingseizoen.
Dit jaar doen we tijdens veel draaiavonden programma’s in het
thema “de dag van de….”. We ontdekten namelijk dat er naast de
bekende dagen zoals Dierendag ook hele andere dagen bestaan,
zoals de dag van de naam, de dag van de witte sok (of was het
nou toch stok?), de “praat-als-een-piraat-dag” en zo nog veel
meer gekke dagen. Dit resulteerde natuurlijk in een spannend
piratenprogramma (“arrrrr”), een programma waarbij het héél
belangrijk was dat je de namen van alle meisjes en leiding kent
omdat je die voor alle spelletjes die avond nodig had, en een
programma waarbij alles om sokken draaide; van het sokkenuittrekspel tot sokkenparade.

Eén avond was het de dag van de mode en had Claudia allemaal
ingrediënten bij zich om een (letterlijk) lekker gezichtsmaskertje
te maken: cacao, yoghurt en honing. Iedereen smeerde het
mengsel hiervan op haar gezicht en kon daarbij haar vingers
aflikken. Terwijl het maskertje zijn werk deed, maakte iedereen
van vuilniszakken een jurk of ander kledingstuk, waarbij we
heel wat jonge fashionista’s aan het werk hebben zien gaan!
Behalve jurken, rokken, een broekpak, een vest met knoopjes en
een broek hebben we ook prachtige armbanden, kettingen en

haarbanden gemaakt zien worden. Op het eind werd er op de
catwalk een parade gehouden en werd er verteld hoe de creatie
in elkaar zat. Wat een topmodellen, die Kabouters!
Een andere opkomst was het de dag van de wetenschap en
hebben de Kabouters allerlei proefjes gedaan. Wist je dat je met
bakpoeder en azijn samen een ballon op kan laten blazen zonder
je mond te gebruiken? Iedereen kon vooral geen genoeg krijgen
van het proefje waarbij een waxinelichtje drijvend in een bord
met water ervoor kon zorgen dat er water steeg in een glas dat
ondersteboven op het bord geplaatst werd. Alle meiden hebben
in tweetallen ook een ei ingepakt in pakketjes met watten,
rietjes, of andere dingen die zij hiervoor wilden gebruiken, om
het na een val niet gebroken te laten zijn. Ieder tweetal klom
aan het eind van de avond op een hoge ladder, liet zijn pakketje
vallen en opende het vervolgens hoopvol… om erachter te komen
dat helaas geen van de eieren het overleefd had. Gelukkig
hebben we deze avond wel allemaal superveel geleerd!

Op 15 november hadden we geen opkomst, omdat we de
vrijdag die week, 16 november al een supertoffe soos zouden
hebben! Het thema van de soos was “onderwaterwereld” en wat
zag iedereen er prachtig uit! We hebben mooie zilveren visjes
gezien, kwallen, kleine Ursula’s, Finding Nemo en nog veel
meer onderwaterfiguren. Er werd gedanst, gesjanst, en Annelinde deed hele leuke onderwaterspelletjes met alle kinderen,
waar dan weer iets lekkers mee gewonnen kon worden. Na een
heerlijke dansavond gingen alle meisjes blub blub snel hun bed
in. Want… de volgende dag gingen de Kabouters op weekend!
Uiteraard kon er een beetje worden uitgeslapen na de soosavond,
en verzamelden we allemaal om 11.30 uur op Scouting. Het
thema van het weekend was “Amsterdam”, dus alle leiding was
superraar plat Amsterdams aan het praten. Ook jij, beste lezer,
kan jouw kennis over het Amsterdams dialect testen:

De Kabouters en Kabouterleiding
wensen iedereen een spetterend
nieuw scoutingjaar!
1. wat wordt er bedoeld met “apegatje”?
2. wat ben je als je “belatafeld” bent?
3. en wat heb je als je een “koekie uit het trommeltje hep late
falle”?
De antwoorden staan onderaan dit stukkie over de Kabouters.
De meissies weten de antwoorden allemaal nu na ons weekend,
dat geef ik je op een brieffie. We gingen met de tram naar de
stad, waar we ook een tijdje met Tram 11 gingen (ofwel: de
benenwagen). We liepen naar de Westerkerk, waar vandaan
we in twee groepen een speurtocht door de Jordaan en over de
noordelijke grachtengordel gingen doen. Deze speurtocht bracht
ons langs spannende stille hofjes, het Muizenhuis, een oud
hollands snoepwinkeltje, gekke standbeelden en nog veel meer.
In de Noorderspeeltuin hebben we lekker geluncht met elkaar
en gespeeld, waarna we weer verder gingen. Nog even de
Noorder- én de Lindenmarkt meegepakt, mandarijntjes van
de groenteboer gekregen, een enorme teddybeer gevonden
en natuurlijk (met drie Kabouters sterk) de verdere hele weg
meegesleept en een plakkie kaas gesnoept bij Reypenaer.
Uiteindelijk weer met de tram terug, tot grote vreugde van onze
medepassagiers.
Terug op scouting gingen we helpen koken: piepers jassen! Want
bij een Amsterdams thema hoort ook Amsterdamse stamppot
natuurlijk…. we konden kiezen tussen andijviestamppot met kaas
en rodekoolstamppot met appeltjes en daar hoorde natuurlijk
ook spekjes, (vega)worst en jus bij. Smikkelen maar!
Na het nassen en nog wat corvee en spelen hebben we nog
een superleuke film gekeken met chips in bed. Wat hebben de
meisjes daarna lekker geslapen!

De volgende dag hebben de Kabouters ons nog redelijk uit laten
slapen (het was “al” half 8) en konden alle matjes en slaapzakken
weer opgerold worden. Lekker ontbeten en allemaal leuke
oud hollandse spelletjes gespeeld. Een lekkere tosti als lunch
en daarna een Zweeds renspel met, je raadt het natuurlijk
al, allemaal vragen en opdrachten over Amsterdam. Wist je
dat Amsterdam meer fietsen dan inwoners heeft? En kan je
een klokgevel tekenen? En hoe heet eigenlijk onze nieuwe
burgemeester? De Kabouters zijn nu echte Amsterdamkenners.
Dat was nou es wat ze noemen een jofel weekend!

Onderdeel
Kabouters

Onderdeel
Kabouters
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Kabouters

Na het leuke weekend begon de winter echt zijn intrede
te maken, kwamen er twee pieten langs tijdens een
Sinterklaasopkomst, en hebben we een tof (maar heeeeel koud)
diamantensmokkelspel gedaan op het Mariotteplein. Wat een
smokkelaars zijn de Kabouters! Uit jaszakken, sokken, onder
mutsen of uit capuchons kwamen de spekkies - uhhh, diamanten
vandaan. Soms was de verleiding te groot en werd er ook wel
eentje in de mond gesmokkeld!

Antwoorden: 1. Schatje – 2. Je bent gek! – 3. Je hebt een scheetje gelaten.
10
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WELPENPOWERRRRRR!!
Elke dinsdagavond is het weer feest. Van kwart voor zeven tot
kwart over acht is de leukste speltak weer aan het ravotten op
Scouting. Ik heb het natuurlijk over de Welpen! De Welpen zijn
altijd super enthousiast. Je kan ze het blijste maken met een
potje blikkietrap, weerwolven en levend stratego. Ook vinden ze
maskers maken, tochtjes lopen en sportieve spelletjes heel leuk.
Hierover leest u later meer,
Overvliegprogramma.
Aan het begin van het seizoen moesten wij, de allerleukste speltak, onze oudste lieve Welpen afstaan aan de Verkennerleiding.
Wij zijn heel trots op ze dat ze het zo naar hun zin hebben bij de
Verkenners! Tijdens het overvlieg programma op de eerste draaiavond moesten de overvliegende ex-Welpen/nieuwe Verkenners
laten zien dat ze echt geen Welpen meer waren en nu als Verkenners door zouden kunnen gaan. Nu zien we ze elke dinsdagavond
weer, en vinden we dat ze ook echte Verkenners zijn geworden!
Natuurlijk mogen ze altijd even langskomen bij de Welpen…
VERKENNERS dagen de WELPEN uit en andersom!!
Ook dit jaar is er weer gestreden om de magische VerkennerWelpen-beker. Dit spel gaat als volgt: om en om dagen de
speltakken elkaar uit in een bepaald spel. We begonnen dit
keer met omgekeerd verstoppertje. Hier bleken de Welpen
natuurlijk veel beter in te zijn! Daarna gingen de Welpen tegen
de Verkenners voetballen, dit was een mooi schouwspel. Wij
zijn ervan overtuigd dat er ook een golden boy bij onze Welpen
zit, want we hadden zowaar gewonnen. Als afsluiter hadden we
natuurlijk een episch potje levend stratego. Dit was een geweldig
gevecht van kaarten en vlaggen die gestolen werden. Natuurlijk
wonnen de Welpen! WELPENPOWERRRRRRR!

We wensen alle welpen, de leukste speltak van Scouting
Oost 1, een gelukkig vrolijk kerstnieuwjaar! En we
hopen ze allemaal weer te zien na de kerstvakantie!

Hip vegan programma?
Natuurlijk is de leiding fan van alles wat met de natuur te maken
heeft. Soms slaan ze er wel eens in door. Dit keer gingen we
kijken wat we uit de natuur allemaal konden koken of bakken,
om het vervolgens op te eten. We hebben met zijn allen genoten
van een heerlijke vers geplukte brandnetelthee. We zijn er ook
achter gekomen dat je niet zomaar paddenstoelen moet plukken,
en dat je ze zeker niet allemaal kan eten! Er zijn namelijk heel
veel giftige paddenstoelen. Pissenbedden en krekels zijn ook
niet heel smakelijk, maar bevatten wel proteïne en eiwitten, dus
als je op een onbewoond eiland zit, kan dit je leven nog wel eens
redden!

Maskers maken en schilderen
Wist je dat de Welpen super creatief en dapper zijn? Ria kwam
een draaiavond in oktober langs om met ons gipsmaskers te
maken. Dit was heel spannend want je gezicht werd helemaal
met gips ondergeplakt. Eerst je voorhoofd, toen je ogen en
daarna je neus en mond als je dat durfde. Dan vraag je je
misschien af: hoe adem je dan? Voor de echte dappere Welpen
was er een rietje. Dat rietje deed je dan in je mond en hier kan
je nog een klein beetje door ademen. Wanneer het gips op je
gezicht zit moet je best een tijdje wachten. De Welpen hadden
allemaal veel geduld en dat is te zien aan hun mooie maskers.
De avond daarop hebben we met zijn alle de maskers zorgvuldig
geschilderd! Bedankt Ria voor het helpen bij de mooie maskers!

SAMENWERKEN en WELPENPOWERRRRRR
De Welpen zijn elke draaiavond bezig met spellen waarbij ze
super goed moeten samenwerken De samenwerk spellen die we
tot nu toe hebben gedaan waren: voetje van de vloer met stoelen,
elkaar na tekenen en herkennen en culinair koken. De kook skills
van de Welpen zijn verbazingwekkend goed. Dit merkte wij al
tijdens het weekend. Een groepje van zes Welpen had een eigen
tomatensoep gemaakt. Het andere groepje had een culinair
hoogstandje van spinazie uit diepvries met vissticks. Zij hebben
naast het koken toen ook eigen inkopen moeten doen. De lidle
werd onveilig gemaakt! Na het succes van het weekend hebben
we met zijn alle pannenkoeken gebakken. Op die pannenkoeken
gingen de lekkerste dingen: ijs, hagelslag, slagroom, stroop en
suiker. Hmmmmmmm…. Daarna hebben we veel gerend!

Welpen
dinsdag
Onderdeel

Welpen
Onderdeel
dinsdag
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Welpen dinsdag

Supergaaf weekend
10 en 11 november zijn de Welpen op weekend geweest. Het
weekend was super gaaf! De Welpen hadden een plunjebaal op
het terrein van scouting gevonden. Bij de plunjebaal was er een
brief. Er stond in dat deze plunjebaal van iemand was geweest
die vroeger ook bij de Welpen had gezeten. Alleen het jammere
was dat hij niemand meer had die aan hem dacht. We vonden
ook een briefje met daarin een lijst van deze soldaat zonder
naam. In die lijst stonden de dingen die hij leuk vond om te doen.
Ook stond schaatsen erop. Dus toen zijn we met alle Welpen
maar gaan schaatsen op de Jaap Eden IJsbaan! (alle Welpen
kunnen schaatsen!!!) In de avond gingen we de film COCO kijken.
En na het kijken van deze film werd het ons duidelijk. We hebben
een ofrenda gemaakt voor de soldaat zonder naam en die ooit
Welp was. Dit heeft geholpen, want in de ochtend kregen we een
brief dat hij eindelijk herdacht is, en rust heeft gevonden.
HUH, PIETEN?
De Welpen zijn dit jaar heel lief geweest. Dit bleek uit het feit dat
de Welpen opeens pieten bezoek hadden op een dinsdagavond!
De pieten deden mee met de spelletjes die we die avond speelde.
We gingen ook met de pieten trefballen! Ze waren echt goed
die pieten…
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Hoiii hoi, hier zijn de zaterdag Welpjes !
Na een lange vakantie zijn we super blij dat we weer begonnen
zijn met een wat rare start omdat Daan voor een halfjaartje
wegging en we afscheid hebben moeten nemen van Lonneke.
Gelukkig hebben wij Sven erbij gekregen als leiding, we kunnen
nu al niet meer zonder hem!
We hebben in de eerste maanden van het jaar al
veel verschillende leuke dingen gedaan. Tussen de
afscheidsprogamma’s van Daan en Lonneke door zijn we
bijvoorbeeld een tocht gaan lopen. Deze verliep hier en daar
niet helemaal vlekkeloos maar was wel super leuk en eindigde
in een speeltuin waar we met z’n allen nog even konden spelen.
Ook hebben we tussendoor een super grote open dag gehad met
heel veel leuke spelletjes en activiteiten. Er waren springkussens,
je kon zelf je eigen pannenkoeken maken, spijkerbroek hangen
of de poppenkastshow bekijken en nog veel meer! In de eerst
maand van het seizoen zagen we een grote groei in het aantal
Welpen wat op de draaiochtenden kwam: in plaats van tien
hebben we nu twintig Welpen!

Op 1 december was het een lekker koude dag, dus brachten we
de ochtend binnen door. De kinderen, die vol spanning zaten,
werden nóg onrustiger dan ze normaal al zijn en bij de leiding
kwam het innerlijke kind voorzichtig naar boven toen er aan de
deur geklopt werd. De deur werd geopend en daar stond hij dan:
Sinterklaas. De pieten kwamen, al strooiend met pepernoten en
snoep, naar binnen rennen. Natuurlijk doken alle Welpen op de
pepernoten af, want: pepernoten (al werden de schuimpjes er als
eerste uitgevist).
Toen iedereen eindelijk gekalmeerd was en was gaan zitten,
ging de Sint in zijn grote boek kijken of alle kinderen lief geweest
waren. Toen plots vloog er een pepernoot in de baard van de Sint!
De Sint keek op uit zijn boek en zag een piet heel schijnheilig om
zich heen kijken en sprak hem geïrriteerd toe. Daarna maakt de
Sint zijn rondje af en gaf iedereen een cadeautje. Toen moest hij
gauw weg omdat er nog meer kinderen waren die hij van plan
was bezoeken. De Welpen waren heel blij met de cadeautjes van
Sint (ook al is dat niet helemaal op de foto te zien).

Nu zijn we alweer bij het eind van 2018 aangekomen—wat gaat
de tijd eigenlijk snel hé—en komt de vakantie elke dag dichterbij.
Dan zullen we allemaal twee weken moeten overleven zonder de
gezelligheid en vreugde van de draaiochtenden.

Na die twee weken afzien komt er echter wel veel goeds aan! De
dagen worden weer langer, en het weer (hopelijk) warmer en
beter. We gaan begin februari op weekend. Binnenkort wordt
ons leidingteam weer in volle glorie hersteld met de terugkeer
van Daan!

Welpen
Onderdeel
zaterdag
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Welpen zaterdag

Groetjes van de zaterdag Welpen en de leiding!

We hebben draaiochtenden vol leuke activiteiten gehad. De
Welpen zijn flink in beweging geweest en we hebben veel buiten
gespeeld. Bulldog is wel echt een favoriet van de Welpen en
niemand komt langs onze sterke snelle bulldogs, behalve Naut
en Elsa want wat zijn die snel zeg! Omgekeerd verstoppertje zijn
we ook heel goed in. We kennen alle geheime kleine plekjes
van het terrein en de leiding is altijd de laatste die de verstopper
heeft gevonden.
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Gidsen
Wat de Gidsen allemaal meemaken kunnen jullie natuurlijk
volgen via ons Instagram account, waarvan je hier enkele posts
kan zien. Verder willen we ook nog even over ons weekend
vertellen. In november vertrokken we met - toen nog onschuldige
en gewoon veilige - gele hesjes aan op de fiets. Het thema van
het weekend was “Wedden dat?!” wat inhield dat we in groepjes
elkaar en de leiding konden uitdagen om zo veel mogelijk
muntjes te verdienen.

Vervolgens kwamen we bij een post in het Amsterdamse bos
waar we moesten wedden hoeveel woorden we in morse naar de
overkant konden seinen. Dit was lastiger dan verwacht...
De eindpost was in het Stadshart in Amstelveen waar we de
meest idiote opdrachten moesten uitvoeren. We moesten
bijvoorbeeld een rauw ei gekookt zien te krijgen (in een
winkelcentrum) en de polonaise doen met minimaal vijf

Onderdeel
Gidsen

Onderdeel
Gidsen

De eerste post was het doolhof in het Amstelpark waar we elkaar
geblinddoekt doorheen moesten leiden (lees: schreeuwen).
Het is jammer dat filmpjes het niet doen in dit LV’tje want het
was hilarisch.

Seizoen 18/19 is begonnen! Zoveel Gidsen hebben we
nog nooit gehad: 28 koppen telt onze groep. En daar
komt nog leiding bij. Jullie zullen wel begrijpen dat we
hard op zoek waren naar een extra staflid en die diende
zich onverwachts uit zichzelf aan! Maud uit Limburg
stelt zich aan jullie voor:

vreemden. Tegen de verwachting van de leiding in, zijn alle
opdrachten (bijna helemaal) goed uitgevoerd!
Onze blokhut was in Amstelveen: klein maar fijn. We aten nasi en
na het eten zijn we nog het bos in gegaan voor een smokkelspel
met zaklampen: van de ene kant van het bos naar de andere
kant komen zonder dat de leiding met een zaklamp op je schijnt.
Lastig! En ook best een beetje spannend voor sommigen in zo’n
donker en verlaten bos.
De nacht was waarschijnlijk het allerleukst (keten, chips eten en
tijdschriftquizen doen met vriendinnen is waar je als Gids voor
leeft) maar daar weten wij als leiding dan weer niks vanaf. Het
duurde in elk geval even voordat iedereen sliep....
Zondagochtend speelden we een briljant spel: het bureaucratiespel. Elke volwassene loopt weleens gefrustreerd weg bij
een loket door die verdomde bureaucratische rompslomp.
Wij wilden daar de Gidsen maar vast op voorbereiden. De
opdracht was simpel: probeer een ticket terug naar huis te
bemachtigen. Hier had je echter de grootste onzin bij nodig
die je bij verschillende loketten moest halen. Waar je precies
wat kon krijgen, wist niemand. Reisbewijzen, paspoorten
(dit is geen géldig paspoort mevrouw), reisplannen, goede
fietsverlichting, toestemmingsformulieren en nog veel meer had
je nodig en ook nog op de goede volgorde. Chapeau voor alle
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meiden omdat ze heel geduldig en beleefd bleven. Zelfs toen
alle loketmedewerkers om 11.00 op stonden en verdwenen voor
hun koffiepauze.
Na het spel begon de terugtocht naar huis alweer. Het was een
gezellig, rumoerig weekend en we hebben nu alweer zin in
het volgende weekend!

Ik zal me even voorstellen. Ik ben Maud van Megen, 20
jaar oud en studeer Psychobiologie aan de UvA. Ik zit
nu op kamers in Amsterdam, maar ik ben ook nog veel
te vinden in Maasbree. Dit is waar mijn ouders wonen.
Maasbree is een gezellig dorpje in het mooie Limburg. Ja
Limburg is ook nog Nederland. Het beste van Limburg is
dat ze echte Limburgse vlaai hebben en carnaval vieren.
Nu het verhaal hoe ik bij de Scouting kom: Ik fietste op
een ochtend naar science park toen ik een spandoek zag
hangen. Op dit spandoek stond Scouting Oost 1 en nog
iets meer tekst die ik niet onthouden heb. Aangezien ik
in Maasbree actief was binnen een vereniging die op de
Scouting lijkt, Jong Nederland, en ik het toch wel een
beetje miste, dacht ik “ik schrijf een e-mail.” Dit heb ik dus
gedaan en ik kreeg al snel bericht dat ik mocht komen
kijken. Ik heb 3 keer bij de Gidsen meegelopen. Deze
keren vond ik erg leuk. Daarna heb ik besloten om te
blijven. Dus ik kan vanaf nu zeggen: ik ben een leidster bij
de Gidsen!!!
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Verkenners
Er is weer een weekend geweest, dus laat me je even bijpraten
daarover. Op zaterdag moesten we naar de Maxis lopen. Klinkt
simpel, maar het is NIEMAND volgens de bedoelde route gelukt.
Team A (wheh) is er in geslaagd 35% van de route te skippen en
recht naar de lunchpost te gaan na een pijltje dat de verkeerde
kant op leek te gaan (dit zal vast een illusie zijn geweest,
gezien de leiding altijd gelijk heeft). Team 2 (HG) zag één zin
niet waardoor ze de lunchpost hebben gemist en pas bij de
eindbestemming wisten dat ze verkeerd gelopen waren. HG en
Julien moesten zelfs helemaal teruglopen! En team 3 (Rickman)
wist niet bij de lunchpost weg te komen. Verdomde lunchpost!

Verkenners
Onderdeel

voor. En daarom is het dus belangrijk om dat pionieren echt goed
in je hoofd te krijgen van hoe het nou eigenlijk moet, want de
oudsten kunnen je verzekeren dat het niet de makkelijkste zaak
is die op kamp moet gebeuren. Ook garandeer ik je, ja jij , dat
iedereen die bij de verkenners zit, zich allemaal op hun gemak
voelen zonder getreiterd te worden door de rest van de groep. En
als dat niet zo is, moeten de oudsten veel beter hun best doen
om goed op te letten.
Liefs, de oudste Verkenners en de Verkennerleiding (en de rest
van de Verkenners).
Verkenners
Onderdeel

spel moest het vluchtende team ook nog eens opdrachten
proberen uit te voeren. Het spel eindigde in een vermoeiende
achtervolging, waarna we hebben besloten dat we het beter
hierbij konden laten.

die er is, de Verkennerleiding. Maar wat komt er eigenlijk nog
allemaal aan? Dat weten we eigenlijk nooit echt zeker, maar wat
we wel zeker weten is dat we vandaag, wanneer wij dit stukje
heb geschreven (4 december), Sinterkerst en Nieuw vieren. Dat
is iets wat we standaard wel elk jaar doen en toch ieder jaar leuk
blijft. En daar gaat het nu eenmaal om. Het leuk hebben met de
rest en je nooit hoeven te vervelen. De draaiavonden zijn altijd
leuk en verrassend en als het een avond even iets saaier is dan
andere avonden, zoals wanneer we gaan pionieren, zit niemand
te klagen. Het is namelijk wel puur oefenen voor je keuken die je
zelf moet opbouwen op kamp in de zomervakantie. Elk jaar gaan
de oudsten wel weg en dan staan de jongsten er ineens alleen

Tot slot hebben we nog even bij de kampvuurkuil gezeten en was
het weekend voorbij :(
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Het was de bedoeling dat we nog wat anders gingen doen na
de tocht, maar aangezien we pas tegen 17:00 uur klaar waren
zijn we maar meteen onze slaapplaatsen gaan opmaken bij
de Radioweg. Na het diner hebben we nog een spel leuk spel
gespeeld en zijn we gaan slapen.

Tijdens een willekeurige draaiavond hebben wij (lees: de leiding)
besloten levend tafelvoetbal te spelen. Na een veld te hebben
geconstrueerd met pionierpalen, knopen en tafels hebben we
drie teams gemaakt die dan tegen elkaar een toernooitje gingen
spelen. De regels waren dat je altijd twee handen op jouw balk
moest hebben die dwars door het veld heen ging. Wanneer
een team had gescoord door de bal aan de andere kant van het
veld te krijgen kreeg het team een punt. Wanneer een team
drie punten had moest het andere team uit het veld om plaats
te maken voor het volgende team. We kwamen er snel achter
dat het ongelofelijk handig is de bal in het veld te houden, en
niet in het water.. Overigens konden tactisch geplaatste tafels
vaak voorkomen dat de bal ver buiten het veld kwam. Wisten
jullie trouwens dat je aan ongeveer acht tafels genoeg hebt?
Wij Verkenners dachten namelijk dat twaalf tafels lang niet
genoeg waren waardoor vervolgens het hele veld vol stond met
uitgeklapte tafels. Om jullie nieuwsgierigheid te stillen: Scouting
oost 1 heeft tweeëntwintig tafels.

De volgende dag hebben we na het ontbijt Jachtseizoen gespeeld
(dank Daan en Tati!). Hierbij werd de groep in twee opgesplitst
en moest het ene team het andere zien te vinden met behulp
van een locatie die zij iedere vijf minuten krijgen. Tijdens het

Maar natúúrlijk hebben we dit jaar alweer veel draaiavonden
meegemaakt en natuurlijk is er elke dinsdag in een nieuwe week
een nieuwe draaiavond waar we elke keer wel iets leuks doen
met de rest van de Verkenners en natuurlijk de allerliefste leiding
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een paar prachtige foto’s van Daans sixpack (eightpack?), zal
snel te bezichtigen zijn in het Explo-/Gidsen-/Verkennerhok. We
eindigden met Fashion Hints om het hoekje, maar dit veranderde
echter al snel in het nadoen van scouting gerelateerde mensen in
confronterende houdingen. Want laten we eerlijk zijn, als je als
Explo de kans krijgt om vanaf achter het hoekje een andere Explo
voor gek te zetten is dat toch te leuk om niet te doen ;).

MIX IT UP
Een van de eerste draaiavonden hebben we een planning
gemaakt. Dit jaar hebben we het iets anders gedaan dan
gebruikelijk. We schreven zoveel mogelijk verschillende thema’s
en verschillende spelletjes, een combinatie van deze twee
maakte ons programma. Hier kwamen de gekste combinaties uit.

Op 6 december hebben wij een dobbelspel gespeeld met
heerlijke hapjes van Nico. Na wat gestuntel met het noteren van
de dobbelsteen regels ontstond er een dobbelspel met lachen
en huilen. Het huilen kwam voornamelijk door het harsen van
de benen van Kamil en Claire en Nico’s arm. Aan het einde
hebben de meisjes nog even een ovulatietest gedaan met de
net gewonnen ovulatietesten. Concluderend was het weer een
redelijk normale avond voor de Explo’s.

Bulldog met SMULTAFEL?
De eerste draaiavond waar onze nieuwe programmamethode
tot uiting kwam was het programma van Sanne en Daan. Deze
hadden twee oude klassiekers prachtig met elkaar vermengd.
We begonnen met een paar potjes bulldog, waar de gemoederen
hoog opliepen. Jammer genoeg werd Nico daar de dupe van.
Als tweede onderdeel stond er een prachtige smultafel voor ons
klaar. Op de smultafel lagen allemaal zoeternijen in de vorm van
het hoofd van een bulldog.

Halloween en dansen
Rondom halloween was er een programma voorbereid door Saar,
Alitha en Claire. Dit programma was gebaseerd rondom het
thema halloween met als programma-onderdeel dansen. We
speelden een variatie op het snackbar-spel. Zodra iemand van
de leidsters een Halloween woord noemde moest een bepaalde
formatie met een specifiek aantal mensen gemaakt worden.
“VLEEEEERMUIS” en meteen ging er iemand klaar staan met
handen naar voren als klauwen en twee mensen aan de zijkant
als vleugels tegelijkertijd werd er een hele hoge gil geuit. Het
gegil kwam maar net boven de harde Halloween-dansmuziek uit.
Chinees voetbal
Voetbal op de meeste gekke manieren. Ook bij dit programma
liepen de spanningen hoog op en waren de Explo’s nog nooit zo
fanatiek geweest. Het voetbal zonder handen en lopen was de
grote favoriet. De bal mocht alleen verplaatst worden als deze
door de spelers eigen benen werd gegooid en er mocht alleen
gelopen worden wanneer de bal in beweging was. Bedankt voor
dit leuk bedachte spel Max en Coen.

Onderdeel
Explorers
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Begin september begonnen wij aan het nieuwe seizoen met
vier nieuwe leden. Nina, Simone en Eva zijn vanaf de Gidsen
doorgegroeid naar de Explo’s. Daarnaast is er een oude Welp
teruggekeerd; Wouter Hens. De Explo’s zijn dit jaar hechter dan
ooit. Bijna wekelijks is ieder uitgenodigd voor activiteiten buiten
de draaiavonden. Helaas is de leiding meestal niet uitgenodigd,
maar we hopen dat ze ons kunnen vergeven.

Films en series QUIZZZZZ_TIMEEEEEEEE
Vier groepjes, vier tafels, vier spelers en heel veel vragen over
Netflix. Carmen en Annelieke hadden een (pub?)quiz in elkaar
gezet waar onze Netflix-kennis getest werd. Met hele specifieke
vragen over series bijvoorbeeld: “met wie eindigt Barney aan het
eind van how I met your mother”, “Wie waren alle A’s in Pretty
Little Liars” en “Wat was de gevangenisbijnaam van Michael
Scofield in Prisonbreak”. In de tweede ronde gingen we de
titelsongs van verschillende series raden. Voornamelijk bij het
lied van Orange is the New Black en Friends liepen de spanningen
erg op. Al met al hebben we erg gelachen.

20

Lopend Vuurtje • januari 2019

Explo’s

Dit jaar kijken we erg uit naar het kerstdiner. Deze wordt verzorgd
door Nina en Sarah en ze zijn hard bezig met de voorbereidingen.
We zullen dit jaar het kerstfeest vieren terwijl wij genieten
van een toetjesdiner en gekke/gênante/gekke/grappige foto’s
van Explo en leiding. Het grootste deel van de Explo’s is nog in
spanning om wat er te gebeuren staat, en we zijn allemaal erg
benieuwd. In het volgende LV’tje zullen we uitgebreid vertellen
over onze kerstervaring.
Heel erg bedankt voor jullie aandacht en we hopen dat jullie op
deze manier ook een beetje hebben genoten van ons afgelopen
half jaar.
Tot snel allemaal ! Heel veel kusjes van de Explo’s!!!

Fashion Hints
Toen de winter begon aan het breken hadden we een avondje
binnen met Kahoot, Hints en de sexy kalender in het thema
“fashion”. Alitha en Claire kwamen te laat aan en dat hebben ze
geweten. Zij moesten een rap maken over fashion en dit zorgde
ervoor dat de avond begon met een harde lachbui. Na een
paar kahoot vragen introduceerde Saar de specialiteit van de
avond: een SEXY KALENDER !!!!!! Enkele jaren geleden hadden
de Explo’s op zomerkamp een prachtige kalender gemaakt
met hitsige foto’s, en de nieuwe generatie Explo’s heeft deze
geprobeerd te evenaren. De kalender, met een paar prachtige
kiekjes in de gang van de redelijk ontblote meisjes Explo’s en
21
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Stam
Dag lieve lezers! Hier ook weer een stukje over de Stam. In
de juni-editie van de LV vorig jaar vertelden we al dat er een
Stamweekend aan zat te komen… en dat hebben we geweten!

Onderdeel
Stam

In de middag hebben we de lokale bierbrouwerij van het
bekende Texel’s Skuumkoppe bezocht en hebben we alles
geleerd over het brouwproces. Geloof me, de rondleidmeneer
werd flink onder vuur gelegd en kon niet alle lastige vragen even
goed beantwoorden. Na afloop moesten deze lekkere biertjes
ook nog even goed geproefd worden natuurlijk.
‘s Avonds hebben we lekker met elkaar gekookt, gegeten
en een fanatiek potje Catan gespeeld, terwijl anderen op
nummertjesjacht waren.
Op de boot kregen we uitleg over het spel dat we dit weekend
zouden spelen: ieder team kreeg een kaart van Texel met
allemaal vakjes en nummertjes erop en op één van de
nummertjes zou aan het eind van het weekend een schat
verborgen liggen. We moesten dus nummertjes verzamelen
om de andere vakjes weg te kunnen strepen… we konden deze
verdienen door ergens als eerst aan te komen, goed ons best
te doen, te corveeën, of gewoon goed op te letten als ze ergens
verstopt lagen. Je begrijpt dat iedereen super fanatiek werd en er
alles aan ging doen om nummertjes te bemachtigen!
De eerste avond werd er ondanks de regen een lokale kroeg
opgezocht en hebben we gezellig gepoold en geborreld. Op
zaterdag moesten we een beetje op tijd ontbijten en voeren we
mee uit met de garnalenboot. Wat was dat leuk! Lekker in het
zonnetje en in de wind op een boot zitten is al heerlijk, maar de
kapitein had z’n lolbroek aan en vertelde met heerlijke humor
over het reilen en zeilen op zo’n boot, we kregen uitleg over alle
gevangen visjes en over hoe we het best garnalen konden pellen.
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Ze werden ter plekke aan boord gekookt dus daarna was het
smikkelen geblazen! Ook kregen we vier zakken mee naar “huis”
dus ook terug in het huisje hebben we met vereende kracht nog
een uur gepeld, zodat we ook garnalen bij de lunch hadden.

Op zondag nog een mooi avontuur: laarzen aan en met een
meneer die alles over het natuurgebied wist de Slufter in.
Hier hebben we veel over de flora en fauna in dit bijzonder
stukje Texel geleerd en hebben we in het zonnetje heerlijk
rondgestruind, geproefd, gezien en geluisterd.

Toen moest natuurlijk nog de schat gevonden worden! De
teams kwamen tot de conclusie dat het op de boot terug moest
liggen en dat was correct: na een spannende zoektocht over
de hele boot heen werd Marieke op het autodek gevonden
met het bordje The End. Het winnende team kreeg een lekker
Texel’s biertje. We kijken terug op een heerlijk, relaxt en gezellig
weekend, vol toffe activiteiten. Jorn, Floris en Marieke, bedankt
voor de organisatie!

Ook dit scoutingseizoen is de Stam weer van start gegaan, zij het
in een iets andere vorm. Ouders, oud-leden (18+), medeleiding
of vrijwilligers, iedereen is welkom om met ons mee te doen of
op de borrels mee te borrelen. Op 24 mei 2019 zal het Stamfeest
weer plaatsvinden; houden jullie die avond weer vrij voor
een topfeest?

Stam

Op vrijdag 7 september werden we allemaal op scouting
verwacht en in teams ingedeeld. We wisten nog niet waar we
naartoe zouden gaan maar daar zouden we vanzelf achter komen
door middel van een autorally. Als we de vragen goed oplosten,
wisten we steeds waar we daarna heen moesten rijden. Het
resulteerde in een spannende race, nog langs de McDonalds,
uiteindelijk in de stromende regen, maar dat mocht niet baten…
we gingen naar Texel! Toen alle groepen uiteindelijk (nog net
voor de laatste boot) bij de veerboot aan waren gekomen konden
we met de boot mee naar het eiland, waar we bij Scouting Texel
zouden verblijven.

Voor meer info over de Stam: mail naar stam@scoutingoost1.nl.

Flyer & Folders
Losbladig & Ordners
Wire-O
Geniet gebrocheerd
Garenloos gebonden
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www.prijsprinter.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!

HEB JE JE
DROOMHUIS
GEVONDEN?
Dan wil je het beste advies
tegen de beste prijs met het
juiste product.

Voor een vrijblijvende aanbieding of gewoon een bakkie koffie kunt u contact opnemen via:
www.dakgoot.nl
info@dakgoot.nl

06 29 03 62 59
020 463 40 51

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

extra extra

Extra nieuws

Nieuws

Onderhandelingen werpen vruchten af
We kunnen het niet anders zeggen, het is al langere
tijd een discussiepunt binnen onze vereniging. Wij
waren al enige tijd van mening dat de huidige staat
niet meer langer te verantwoorden was aan onze leden.
Dan kent u natuurlijk de eigenaar nog niet van het
betreffende voertuig. Zolang het nog werkt is het niet
nodig er een cent aan uit te geven. Dagobert Duck zou
nog van hem kunnen leren… Toch zijn de aanhoudende
onderhandelingen met onze hoofdsponsor over
vervanging niet op niets uitgelopen, er is immers
geïnvesteerd in een nieuw exemplaar! Waar die gele
hesjes binnen de club wel niet goed voor zijn. We
hebben nog geen eerste rit mogen maken, maar zolang
de mobilofoon er in past en hij voor Jaap een instaptree
aan de zijkant heeft, zijn wij al snel tevreden!
Bedankt Luciën!
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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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Luciën

Gemma

“Ooit een Scout is altijd
een Scout”
– Saar
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Een minuutje met...

“Ik ben trots op onze club!
Scouting is een deel van mijn leven
en ik heb er ook mijn vriendin
ontmoet; in 2019 zullen wij op
scouting gaan trouwen. Dat kan
vrijwilliger zijn op scouting je ook
opleveren.” – Dave

Saar

Dave
(rechts)

Hoe lang ben je al betrokken bij de club?
Vanaf 1973 als Welpje.

Op welk soort evenementen zien we jou actief voor de
club?
Eigenlijk alleen nog op zomerkamp als lid van het CT
(coördinatie-team).
Wat is het leukst dat je ooit met Scouting Oost 1 als
vrijwilliger hebt meegemaakt?
Joris en de draak, de musical die we mochten opvoeren bij
de Scout-In voor duizenden mensen. En een aantal keren
het organiseren van de landelijke groepshike tijdens de
HIT met Pasen in de jaren ‘80.

“Scouting Oost 1 is natuurlijk
de leukste club van het land.
Een prima sfeer en ik vind het
inspirerend en leuk om te zien
hoe zoveel jonge enthousiaste
vrijwilligers er een prachtclub
van maken!”
– Luciën
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En wanneer werd je vrijwilliger?
In 1983 werd ik leiding bij de Gidsen. Later
Sherpabegeleiding (14-17 jr) samen met Sandra Konijn.
Nu zo’n acht of negen jaar bij het Cleaningteam. Iedere
eerste woensdag van de maand met twee of drie andere
dames het eerste gebouw poetsen.
Wanneer zien we jou actief voor de club?
Op de halfjaarlijkse klussendag, supergezellig en
productief… En af en toe dus bij het schoonmaken van het
eerste gebouw.
Leukste herinnering als vrijwilliger?
Zomerkamp 1989; samen met Sandra Konijn
Sherpabegeleiding. Allebei just married, en daar een
verlate bruidsreportage met zo’n 12 Sherpa- bruidsmeisjes
en met twee wildvreemde bruidegommen die we - bij
gebrek aan onze eigen kersverse mannen - van een
terrasje hadden geplukt.

“Wat is het leuk om onderdeel te
zijn van deze mooie club waar vele
handen licht werk maken. Terwijl
je bezig bent geniet je vanaf de
zijlijn mee met de speltakken die
draaien. Zoveel inventiviteit!”
– Gemma

En hoe lang ben je daarvan actief als vrijwilliger?
Ik ben nu ongeveer een jaar leiding van de Welpen
Zaterdag.

Hoe lang ben je al bij de club?
Vanaf mijn negende, dus 24 jaar.
En hoe lang als vrijwilliger?
Ik was 16 jaar toen ik begon, dus nu 15 jaar.
Op welk soort evenementen zien we jou actief voor de
club?
Tijdens de open dag, poffertjes bakken, klussendag en het
zomerkamp als C.T. (en daarnaast achter de schermen nog
actief in het verenigingsbestuur! red.)
Wat is je leukste herinnering aan Scouting Oost 1?
Ik denk dan toch Cubakamp, in 2007. We waren toen een
leuke Explogroep!

Jaargang 4, nummer 2, januari 2019
Oplage: 155 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
• Esther Dekker
• Floris Jansen
• Jan Garritzen
• Joey Asser
• Marijn Hoeksel

Wanneer zien we jou - behalve iedere zaterdag - in actie
voor de club?
Je ziet mij actief bij de open dagen, het poffertjes bakken
en natuurlijk het kamp.
Wat is het leukst dat je als vrijwilliger hebt
meegemaakt bij Scouting Oost 1?
Laatst kregen de andere leiding van de Welpen Zaterdag
en ik een gedicht en chocoladeletter van de ouders van
een Welp. In het gedichtje stond dat hun kind het zo
leuk had en dat ze zo blij waren dat we dit doen... echt
super lief. Daarnaast zijn de knuffels van de Welpen (wat
eigenlijk meer hoopjes zijn) heel fijn.

Redactieadres & contact advertenties
lopendvuurtje@scoutingoost1.nl
Adverteerders
• Kapsalon Basic & Extreme
• Prijsprinter
• Lumi Finance
• Loodgietersbedrijf René Konijn
• Nebig Verpakkingen BV
• Praktijk Winchester
• Slagerij Cees de Bouter
• Hydromade

Minuutje met

Minuutje
Onderdeel
met

En hoe lang als vrijwilliger?
Dat moet ongeveer vanaf 1981 zijn.

Wanneer ben jij bij de club gekomen?
Als 7-jarig meisje op de Kabouters. Eens per week laat
naar bed. Wát een feest!

Hoeveel jaar loop je al rond bij de club?
Dit is het elfde jaar dat ik betrokken ben bij Scouting Oost 1.

Scouting
Scouting

Oost 1

Uitgever
Scouting Oost 1
Kruislaan 224-226
1098 SL Amsterdam
+31 20 692 62 21
www.scoutingoost1.nl
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Nebig, your flexible partner in packaging

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

Contact

Tegenwoordig zijn wij een onmisbare leverancier
voor de Chemie, Levensmiddelen, Bouw en
Agrarische industrie. Uiteraard leveren wij aan veel
meer sectoren. Dankzij ons uitgebreide assortiment
vertrouwen wij erop dat wij in huis hebben waar u
naar op zoek bent.

De Veken 229
1716 KJ Opmeer

Wij beschikken over een interne bedrukkingsfaciliteit. De bestelde zakken kunnen geheel naar
wens worden bedrukt met door u aangeleverde
logo’s en teksten. Dit kan enkel- of dubbelzijdig en
in meerdere kleuren.

Stuur ons een email:
info@nebig.com

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

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

Neemt u gerust contact op met onze productspecialisten. Onze vertegenwoordigers staan u
graag te woord.

Of kijk op onze site:
www.nebig.com

Postbus:
Postbus 39
1715 ZG Spanbroek

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

