
april 2019

Ben aan het woord
Vrienden van Scouting Oost 1

Kampvuurverhalen schrijven
En de intuïtie van Welpen De dagen van...

De Kabouter-avonturen

Scouting Oost 1



 
D

ez
e u

itg
av

e 
Lo

pe
nd

 V
uu

rt
je

 •
 a

pr
il 

 20
19

2

kreukvrij te houden totdat het bij de lezer aankomt), is 
deze editie ook geprint op ecofriendly papier.  
 
Wat ons betreft is de editie die u nu in uw handen 
heeft nóg mooier, nóg beter en, in ieder geval, nóg 
leesbaarder dan de vorige.  
 
Wij wensen jullie zoals altijd veel leesplezier, 
 
de Redactie. 
 

Lieve lezers, 
 
Het is jullie vast niet ontgaan; het clubblad is 
veranderd. Al enige tijd maakt het LV allerlei 
veranderingen door; eerst werd de naam veranderd 
van ‘clubblad’ naar ‘Lopend Vuurtje’. Vervolgens 
werd het lettertype aangepast, de pagina-indeling 
veranderd en het aantal sponsors verhoogd (dank 
daarvoor! Zonder hen geen clubblad!).
 
Het clubblad is continu in verandering en normaal 
gaan hier veel vergaderingen aan vooraf. Elke lijn, elk 
symbool en elk lettertype wordt hierin besproken door 
de redactie.
 
Nu kán het jullie haast niet ontgaan zijn dat de vorige 
keer het Lopend Vuurtje alwéér veranderd was. Deze 
editie was in handig zakformaat! Dit was de eerste 
keer dat wij hier niet over vergaderd hadden. Het 
zit namelijk zo; eerder printten wij altijd in A3, deze 
vouwden wij dubbel tot A4 formaat. 
 
Door een communicatiefout is de vorige editie op A4 
formaat geprint, deze werd dus dubbelgevouwen tot 
A5 formaat.  

Wij waren aangenaam verrast door deze ‘fout’. Naast 
dat het een handiger formaat is (lees: makkelijk 
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Nu het voorjaar begonnen is nemen we eindelijk 
afscheid van de winterjas. Het voorjaar en de zomer 
betekent topdrukte voor het bestuur. We komen weer 
wat vaker uit onze vergaderetablissementen om op 
onze Kruislaan langzaam maar gestaag te werken aan 
het onvolprezen zomerkamp. We zorgen ervoor dat 
het Coördinatie Team weer uit de winterstalling komt 
en rijden nog maar eens op een zondag beneden de 
rivieren. Precies daar waar we nog niet zeggen waar 
we heen gaan. Een goed bewaard geheim. We hopen 
natuurlijk dat iedereen van onze club weer mee  gaat. 
Er is nog veel werk te verzetten. Lange avonden 
vergaderen, vaak bij de plaatselijke Chinees, zorgen  
dat we tot in de puntjes voorbereid zijn. 4x Babi 
Pangang spek en een Indische rijsttafel zorgen voor 
het innerlijke van de mens en Huub zorgt voor de 
laatste update in onze werkmappen. Nadat de 
agenda is afgewerkt volgt een uurtje informeel en de 
opper ‘Fourage Boy’ Jaap vertelt nog eens over hoe 
het vroeger was.  De jaren ervaring van Huub, Jaap 
en Lucien betekenen eigenlijk dat we morgen al weg 
kunnen.

Het bestuur en Coördinatie team hebben slechts een 
bijrol in het geheel. De echt belangrijke schakels zijn 
al onze stafleden! Zij zijn het die alle programma’s 

uitwerken en met uw kind of kinderen wekelijks 
op pad zijn. Al deze mensen verdienen een groot 
applaus. We zijn vereerd om ze te mogen helpen al 
die leuke activiteiten mogelijk te maken.

Op de achtergrond hebben we voor iedere leiding een 
EHBO cursus van het Rode Kruis beschikbaar gesteld. 
Met een E-learning van vier uur en een halve dag 
praktijk training is de cursus behoorlijk intensief. Al 
onze leiding is nu helemaal getraind om te reageren 
bij nood.

Buiten het zomerkamp blijven we bezig met heel veel 
dingen. Zelfs al zaken die pas na de zomervakantie 
actueel worden. Het is een lang proces maar we hopen 
nu eindelijk in 2019 handen en voeten te geven aan 
onze verbouwplannen. 

Als laatste willen we kwijt u te zeggen dat onze club 
nog steeds de grootste Scoutingvereniging is van 
Amsterdam, een team prestatie van onze gehele club. 

Met vriendelijke groet,

Rik de Baat
Voorzitter Scouting Oost 1

Van het bestuur

hoogsensitief
Over- en onderprikkeling, energieverlies, 

disbalans, onzekerheid, over je grenzen gaan, 
jezelf kwijt raken in emoties en in contacten

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

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



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.

Scharrelslagerij Cees de Bouter
Hogeweg 60
1098 CE Amsterdam

T: 020-6653954
E: info@scharrelslagerij.nl

https://www.facebook.com/cees.debouter

hoogsensitief
Over- en onderprikkeling, energieverlies, 

disbalans, onzekerheid, over je grenzen gaan, 
jezelf kwijt raken in emoties en in contacten

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

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
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Nieuwjaarsreceptie
Zondag de 6e van januari was het weer tijd voor de 
jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie! Een gemoedelijk weer-
zien van zo ongeveer iedereen die de club een warm 
hart toedraagt. Naast dat iedereen elkaar weer voor-
ziet van de allerbeste wensen voor het jaar dat komen 
gaat, is het ook het moment van de uitreikingen. Zo 
wordt allereerst bekend gemaakt wat de opbrengst is 
geweest van de Grote Clubactie. Dat was dit jaar een 
bedrag van €3638,-. Naast deze onthulling, wordt ook 
de spanning opgebouwd door de aanstaande bekend-
making van de Schouderklop en de Aanmoedigings-
prijs. Dit jaar mogen wij Anne-linde (welpenleiding) 
feliciteren met de welverdiende Schouderklop 2019! 
De Aanmoedigingsprijs ging naar Pepijn, die een 
grandioze bijdrage levert aan de verbouwingsplannen 
van onze gebouwen. Nieuw dit jaar was de “Sponsor 
van het jaar”-trofee. Het bleef even spannend wie er 
met deze titel vandoor zou gaan, maar toch was het 
Luciën (van Nebig Verpakking B.V.) die aan het langste 
eind trok. Het bleef nog lang onrustig op de Kruislaan. 

ALV verloopt zonder strubbelingen
De afgelopen ALV die op maandag 18 februari plaats-
vond in ons tweede gebouw is zonder grote 
noemens-waardigheden verlopen. De aanwezigen 
werden getrakteerd op een prachtig jaaroverzicht 
met daarin vanzelfsprekend de gebeurtenissen van 
het afgelopen jaar. Daarnaast werd de begroting 
voor 2019 en de resultatenrekening van 2018 door de 
penningmeester van commentaar voorzien. Na wat 
kleine opmerkingen her en der vanuit het publiek 
konden we door naar de stemming betreffende de 
contributieverhoging. Ook deze verliep zonder groot 
protest en werd dan ook unaniem aangenomen. Zo 
kon er binnen afzienbare tijd overgegaan worden op 
de nazit. Notulen kunt u aanvragen bij de secretaris, te 
bereiken via secretaris@scoutingoost1.nl.

Safety First
In navolging van vele andere vereniging was het 
ook bij ons tijd voor de EHBO-cursus. Na een online 
gedeelte werd in twee groepen het praktijkgedeelte 
bij ons in het clubgebouw afgewerkt. Onder 
vakkundige begeleiding van de trainers van de regio 
Amsterdam-Amstelland heeft onze leiding geleerd 
hoe een verband aan te leggen, hoe om te gaan met 
onderkoeling en hoe er om moet worden gegaan 
met allerlei insectenbeten. Zo zorgen wij ervoor 
dat alle kinderen onder de juiste begeleiding aan 
draaiavonden, weekenden en het zomerkamp deel 
kunnen nemen. 

Klussendag tijdens NLdoet groot succes.
Op zaterdag 16 maart was het tijdens de tweede 
dag van NLdoet een drukte van jewelste op de 
Kruislaan. Ouders, leiding, bestuursleden en 
andere vrijwilligers kwamen samen om de club 
gezamenlijk een beetje te helpen. Zo wordt er ieder 
jaar veel geschuurd, geschilderd, getimmerd en 
schoongemaakt. Bijzondere gasten deze keer waren 
de brandweermannen van kazerne Victor, die op deze 
vrijwilligersdag onze vereniging hadden uitgekozen 
om te komen helpen. Zo lag het nieuwe grindpad wel 
heel snel op zijn plek.

Nieuws



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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veel actieve spelletjes en ook veel creatieve dingen, 
maar er is één spel dat ver boven de rest uitsteekt: 
Omgekeerd verstoppertje. Als we aan het eind van het 
programma een kwartiertje over hebben, vragen we 
altijd aan de kinderen wat ze willen doen.  90% van de 
tijd horen we dan in koor: omgekeerd verstoppertje!! 
Korte uitleg van het spel: Zoals de naam al weggeeft 
is het verstoppertje, maar dan omgekeerd. Eén van de 
kinderen rent weg en verstopt zich terwijl de rest gaat 
tellen, met het gezicht tegen de muur (anders gaan ze 
bijna allemaal spieken). Dan is het de bedoeling dat 
iedereen die ene persoon gaat zoeken en zodra je hem 
gevonden hebt moet je erbij gaan zitten. Tenslotte is 
er altijd nog één zoeker over die dan opeens een grote 
stapel kinderen vindt, die allemaal zo stil mogelijk 
proberen te zijn. Een keer zaten Torre en ik 15 minuten 
lang achter een auto zonder gevonden te worden. We 
moesten er helaas achter vandaan komen omdat het 
al bijna 12 uur was, anders hadden we daar zeker nog 
wel even gezeten. 

Beverweekend 2019
Het Beverweekend komt er weer aan. 30 en 31 maart 
is het zo ver: de Bevers blijven weer een nachtje op 
Scouting slapen! De leiding is al erg druk bezig met 
het plannen en hebben er natuurlijk ook erg veel 
zin in. Het thema blijft natuurlijk nog geheim tot op 
de ochtend zelf, maar het wordt erg leuk! Zoals een 
paar van de Bevers misschien nog weten waren we 
vorig jaar op wereldreis (helemaal naar het EYE film-
museum!) en het jaar daarvoor stond het weekend in 
het thema van piraten! Het kan dus echt van alles zijn. 
Eén ding is zeker; we gaan reusachtig veel lol hebben!

Koekjes bakken?
Het leek ons erg leuk om een keer met alle Bevers 
gezellig koekjes te bakken. Dus de volgende zaterdag-
ochtend hadden wij alle ingrediënten, bakpapier 
en allerlei koekvormpjes. Helaas waren wij vergeten 
dat de oven niet goed werkte. Nu hadden we al die 
prachtige koekjes klaar staan om in de oven te doen, 
MAAR GEEN (werkende) oven!!! We vonden het zonde 
om alles weg te moeten gooien, dus besloten we alles 
lekker rauw te eten (en dit smaakte uiteindelijk net 
zo goed!). De kinderen hadden hun deeg prachtig 
versierd met hagelslag en uiteindelijk vond niemand 
het echt heel erg dat de oven het niet deed. 

Het lievelingsspel van de Bevers
Veel ouders vragen zich vast af wat de Bevers nou 
precies op een draaiochtend doen. Natuurlijk doen we 

Bevers
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Is het nu al Pasen?
Eens in de zoveel tijd nemen we de kinderen mee 
naar een speeltuin, meestal bij het Meerpark of het 
Mariotteplein. Hier kunnen de kinderen lekker hun 
eigen ding doen en hoeft de leiding ook niks voor te 
bereiden. Dit keer gingen de kinderen lekker op het 
vlot, alleen bleek dat toch veel zwaarder te zijn dan 
ze dachten dus moest Max erop springen om ervoor 
te zorgen dat ze midden op het water vast kwamen 
te zitten en moesten zwemmen. Claire had toevallig 
paaseieren in de kast gevonden dus besloten we die 
te gaan verstoppen. Na 3 wedstrijdjes wie de meeste 
eieren konden zoeken hadden de kinderen in totaal 22 
eitjes gevonden, dus wij vermoeden dat er zeker nog 
wel een paar eitjes liggen.

Dans masterclass
Wij hebben bij de Bevers een echte danser in ons 
midden. Nadat hij een van zijn moves deed, vonden 
wij hem zo goed dat we uiteindelijk wel 15 minuten 
dansles hebben gekregen van onze eigen Berend. 
Allerlei verschillende dansmoves en bijna alle Fortnite 
dansjes hebben we wel zien langskomen en ook een 
paar van zijn zelfbedachte moves liet hij zien.
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Over de duurste was niet iedereen het eens, maar 
op 1 iemand na vond iedereen dezelfde pindakaas 
de lekkerste! Onze Kabouters blijken zeer goede 
fijnproevers!

In januari was het ook nog de Douanedag, en wat is 
een douanedag zonder een fantastisch smokkelspel? 
De Kabouters werden opgedeeld in 2 groepen, 
smokkelaars en douane en probeerden zo veilig 
mogelijk buit te maken, maar dit keer was het extra 
ingewikkeld. De smokkelaars kregen eerst een 
opdracht, moesten daarna eerst de smokkelwaar van 
de opdracht ophalen om het daarna naar de eindpost 
te brengen, en dit alles zonder gepakt te worden door 
de douane. Het was een moeilijke opgave maar de 
smokkelaars en de douane hebben het zeer goed 
gedaan! Aan ons gaat (bijna) niks voorbij zonder dat 
wij dit merken!

Op de dag van de directeur zijn we begonnen met 
onze visitekaartjes voor bij onze pindarotsjes, want 
elke directeur moet een goed visitekaartje hebben om 
het product te kunnen verkopen!

En natuurlijk niet te missen, 14 februari viel op een 
donderdag dus moesten we natuurlijk iets leuks doen 

De dag van…
Allereerst natuurlijk de allerbeste wensen voor 2019 
van alle Kabouters! Sinds het laatste lopend Vuurtje is 
er natuurlijk weer van alles gebeurd bij de Kabouters 
op de donderdagavond.Zo hebben natuurlijk in 
december Sinterklaas gevierd! Er zouden aan het eind 
van de avond pieten komen, dus moesten wij hard 
ons best doen om te laten zien dat wij ook als piet 
zouden kunnen invallen, zoals dat een echte Scout 
betaamd. En zo geschiedde, alle Kabouters gingen in 
estafette over daken en door schoorstenen heen en 
natuurlijk werd er geoefend met pakjes goed door 
de schoorsteen mikken. Aan het eind van de avond 
kwamen de pieten en die vonden dat wij ook hard ons 
best gedaan hadden! Na wat heerlijke pepernoten 
en natuurlijk een heel scala aan Sinterklaasliedjes 
hadden de pieten zelfs een cadeautje voor de groep! 
Een leuk meidenspel wat we met zijn allen kunnen 
doen! Daarna was het natuurlijk de heerlijk drukke 
kerstperiode, en alweer het nieuwe jaar!

De start van 2019 is alweer even geleden en de 
Kabouters hebben al veel leuke opkomsten gehad in 
dit nieuwe jaar. 

Gedurende het jaar is bijna elke dag wel ‘de dag 
van…’. En het leek de kabouters (of eigenlijk de 
Kabouterleiding) wel leuk om daar iets mee te doen.
Zo hadden we bijvoorbeeld de dag van de pindakaas. 
Wist u dat er voor 500 gram pindakaas wel 1100 
pinda’s nodig zijn? En een pinda eigenlijk een 
peulvrucht is en geen noot zoals veel mensen 
denken? En dat pindakaas in 1890 werd uitgevonden? 
De Kabouters weten dit wel, na het spelen van een 
ronde ‘ren je rot’. Ook hebben wij allemaal een eigen 
pindakaasetiket gemaakt dat wij op onze eigen 
pindakaaspot thuis konden plakken! Na alle weetjes 
en knutselen over pindakaas werd het natuurlijk 
tijd om eindelijk eens pindakaas te proeven en te 
vergelijken. We hadden 3 verschillende soorten 
pindakaas die alle Kabouters mochten proeven en 
daarna mochten zij aangeven welke het lekkerst was 
en welke het duurst zou zijn.

Kabouters
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een spelletje museumroof. Eerst moest natuurlijk het 
museum gevuld worden dus hebben de Kabouters 
portretten van elkaar getekend. Daarna hebben 
we deze opgehangen door het tweede gebouw en 
het omgetoverd naar een museum met bezoekers, 
beveiligers, maar helaas ook dieven. Deze dieven 
probeerden ongezien de museumstukken naar buiten 
te brengen, en helaas voor de beveiligers is dat ook 
erg goed gelukt, de bezoekers hadden op het eind nog 
maar zeer weinig portretten om naar te kijken….

Op de donderdag draaien ook de Explo’s en aangezien 
de leiding een van de avonden een ouderavond 
hadden, dachten wij als Kabouters, we dagen alle 
Explo’s uit! Zo werden er een hele avond over een weer 
wedjes afgesloten. Wie kan in 1 minuut het vaakst 
spijkerpoepen?, Wie kan 5 appels op elkaar stapelen?, 
Wie is er het beste in Jenga?, Wie kan er de meeste 
spekjes in zijn/haar mond doen?,  en nog veel meer 
andere uitdagingen die iedereen verzon.
We hebben het niet allemaal bijgehouden, maar we 
gaan er toch van uit dat onze Kabouters natuurlijk als 
winnaars uit de bus zijn gekomen!

Na al deze leuke ‘dagen van’ opkomsten was het 
tijd voor ons succesverhaal van vorig jaar. Vorig 
jaar hebben we voor het eerst met de Kabouters 
pindarotsjes gemaakt, en die waren zo lekker dat we 
dit dit jaar natuurlijk niet konden overslaan. Dus we 
zijn weer begonnen aan onze productie. Het eerste 
gebouw was helemaal omgebouwd met gasstellen 
en tafels met stapels dienbladen waarop wij de 
pindarotsjes konden maken. We zijn hard bezig 
en hopen alle mensen die besteld hebben snel de 
heerlijke pindarotsjes te kunnen geven, want, en dat 
hebben we natuurlijk al een paar keer goed geproefd, 
ze zijn ook dit jaar weer heerlijk!!

met Valentijnsdag. Aangezien we geen kerstdiner 
hadden en het nieuwjaarsdiner ook niet door was 
gegaan hebben we op Valentijnsdag een heerlijk 
Valentijnsdiner gehad. Alle Kabouters kwamen op 
hun allermooist, het eerste gebouw was geheel in 
stijl  versierd, met ballonnen, slingers en natuurlijk 
alles in het roze en rood! Alle kinderen hadden allerlei 
verschillende hapjes mee! Van pizza tot salade, van 
worstenbroodjes tot stokbrood, het ontbrak ons aan 
niks. De oudste Kabouters mochten allemaal iets 
zoets voor het toetje meenemen, dat was niet aan 
dovemansoren gericht: een hele tafel vol met taarten, 
cakejes, en nóg meer cakejes. Alles nog lekkerder 
dan het vorige. En ook prachtig versierd allemaal, 
de Kabouters (en misschien een beetje de papa’s en 
mama’s) hebben allemaal hard hun best gedaan en 
dat was te zien. We hebben genoten van een heerlijk 
diner en afgesloten met een potje stoelendans, en 
zoals te verwachten was, onze Kabouters kunnen te 
gek dansen!

Brailledag is ook nog langsgekomen dit jaar. Braille is 
natuurlijk voor mensen met slecht zicht, dus hebben 
wij gekeken hoe oplettend onze Kabouters zijn, door 
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Beste Scoutingleden, 

De Welpen hebben weer een aantal leuke opkomsten 
achter de rug! We begonnen dit nieuwe jaar met een 
heerlijk nieuwjaarsdiner. Iedereen had iets lekkers 
meegenomen. Het verbaasde de leiding hoeveel er 
wederom gegeten werd. Wij zijn met zijn alle van 
mening dat de Welpengroep het beste kan bunkeren. 
Tijdens het heerlijke eten gingen we met zijn allen af 
en toe dansen. Vooral het Fortnite dansje werd door 
iedereen goed uitgevoerd. Het was een hele leuke 
gezellige opkomst en deze was daarom ook snel weer 
voorbij. 

De opkomsten daarna hebben we veel Levend 
Stratego gespeeld. Het is een van de allerleukste 
spellen die je op Scouting kan spelen. Ook is er een 
vriendjesopkomst geweest. Er waren een aantal 
vriendjes mee! We gingen toen ook iets doen met 
intuïtie. Heb jij een goede intuïtie of niet? Onze 
Welpen hebben dat gelukkig wel, en dat komt mooi 
uit want we moeten nog op zomerkamp en vaak is 
goede intuïtie dan wel heeeeeeeeel handig! 

Naast al dat rennen en het eten hebben we ook met 
de Welpen de verjaardag van Menno gevierd. Menno 
had een hele leuke draaiavond in elkaar gezet waarbij 
we allemaal verjaardagspelletjes gingen doen. Menno 
weet wel hoe hij een feestje moet bouwen! 

Ook was er een ouderavond. Op de ouderavond 
hadden we zeven ouders van onze lieve Welpen die 
een kijkje kwamen nemen op de draaiavond. De 
ouders kregen ook uitleg over het aanstaande kamp 
en over het aankomende weekend. Als afsluiter die 
avond gingen we met zijn alle aan het kampvuur zitten 
en las Anne-linde een heel eng kampvuurverhaal voor 
over 2 reuzen die allemaal mensen op eten, behalve 
een lief klein meisje. Gelukkig kwam het verhaal 
uiteindelijk wel goed! 

Afgelopen draaiavond hebben we een spel gespeeld 
voor jong en oud. BINGO!! Helaas waren er geen 
valse bingo’s anders moest er gezongen worden. Yves 
en Vivian waren super goede bingo spelleiders. We 
kwamen er met zijn allen achter dat het invullen van 
nummers best lastig is als je allemaal er doorheen 
praat. Gek he? Uiteindelijk zijn er 5 goede BINGO’s 
gevallen en heeft Anne-linde nog een mooi liedje 
gezongen (dat totaal niet vals was). 

Welpen Dinsdag
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Kampvuurverhaal schrijven
Wij zijn wel benieuwd of jullie ook zo goed zijn in het 
schrijven van een kampvuur verhaal? We beginnen met een 
verhaal maak deze af zoals jij denkt dat het verhaal zou 
eindigen! 

Ron en Bob wonen met hun ouders aan de rand van 
het Galgenbos. Elke dag, als ze naar school gaan, 
lopen ze er met een wijde bocht omheen. Er gebeuren 
namelijk vreselijke dingen in dat enge bos, en niet 
alleen in de nachtelijke uren. Meerdere durfals 
zijn in stukken gescheurd aan de rand gevonden, 
sommigen zijn spoorloos verdwenen en waarschijnlijk 
opgevreten door hongerige gedrochten. Anderen 
hadden meer geluk en konden op tijd de rand van 
het bos bereiken, achterna gezeten door woest 
schreeuwende monsters. Maar het meest gruwelijke 
is wel: de man met de ijzeren hand. Niemand heeft 
hem nog ooit gezien, maar zijn gebrul is ‘s nachts tot 
ver buiten het bos te horen. 
Op een dag vergeet hun moeder de jongens te 
vertellen dat ze vroeg weg moet. Dus als Ron en 
Bob opstaan, vindt Ron (de oudste van de twee) een 
briefje, met daarop geschreven:

 Jongens, ik ben vergeten te vertellen dat ik vroeg weg 
moest. Jullie weten alles wel te vinden.

En denk erom: niet de televisie aanzetten en niet dóór 
het bos, maar er omheen!.

De jongens trekken zich daar echter niks van aan en 
zetten de televisie aan. “Goh”, zegt Bob, “ik wist niet, 
dat er ‘s ochtends zulke bloederige dingen in het 
nieuws te zien zijn.” Tanks, die mensen aan stukken 
schieten en kinderen, die onthoofd worden. Ze vinden 
het best eng, tot ze plotseling op de klok kijken en 
zien dat ze nog 10 minuten hebben, voordat de school 
begint. “Snel”, zegt Bob, die zijn fruit nog moet pakken. 
“Dadelijk komen we te laat.” “Dat is voor jouw niet zo 
erg”, zegt Ron, “jij zit bij de kleuters en krijgt geen straf. 
Maar ik moet per minuut wel een kwartier nablijven 
van meester Beulmans”. Bob pakt snel een appel en 
een pakje drinken en trekt zijn jas aan. Ron pakt zijn 
jas ook en trekt hem vlug aan, maar hij vergeet zijn 
appel en zijn drinken. Ze lopen snel weg, tot ze bij de 
weg komen die dóór het bos ging. De jongens blijven 
even staan en kijken elkaar aan. “Als we door het bos 
lopen, komen we op tijd”, zegt Ron. “Maar dat durf 
ik niet”, bibbert Bob. “Dat weet ik, maar nu moet het 
wel”, zegt Ron en trekt zijn kleine broertje mee het 
verschrikkelijke bos in. Als ze een eindje op weg zijn, 
horen ze opeens iets…. vul vanaf hier zelf in....
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Ho maar. Tot we bijna bij het hek waren, omdat we 
dachten dat hij misschien gewoon een rondje was 
gaan lopen. Maar we vonden een boodschap van  ‘Ik 
heb Stan. Mister X’  Daar schrokken we natuurlijk 
best wel van! Er hing ook een envelop in het hek, in 
de brief daarin stond: bind jullie ijzers onder en glij 
een rondje. Het leek ons een goed idee om maar goed 
naar Mister X te luisteren, dus na kort overleggen, 
vertrokken wij naar de Jaap Eden Ijsbaan, waar 
iedereen! een rondje heeft gereden. Ook de Welpen 
die nog nooit op schaatsen hadden gestaan hebben 
een rondje vol gemaakt. Daar is de leiding heel trots 
op! In de brief van Mister X stond ook dat we heel 
goed op moesten letten, dus dat hebben we gedaan. 
Midden op de ijsbaan zat ineens een blaadje met een 
cijfer tussen de boarding! Na de lunch, een heerlijk 

broodje knakworst, heeft iedereen die nog niet moe 
was nog een paar rondjes gereden en vonden we nog 
3 cijfers. Geen idee wat we er mee moesten, maar 
we hebben ze maar goed onthouden. Om daarbij te 
helpen hebben we bij terugkomst op Scouting snel 
alles opgeschreven in onze detective-boekjes. Omdat 
we ons natuurlijk wel moeten kunnen identificeren, 
hebben we ook echte detective-paspoorten gemaakt, 
met daarop onze schuilnaam en vingerafdruk! Na 
een film gekeken te hebben met een lekker bakje 
popcorn, kregen we opnieuw een brief van Mister 
X. Er stond in dat we de puzzel op moesten lossen. 
Er lag in de zaal een ontzettende hoop rotzooi met 
verschillende breinbrekers, maar er hing ook een 
kistje aan het plafond met een kettingslot eromheen. 

Hallo allemaal! Daar zijn we weer, met een 
samenvatting van al onze avonturen met de 
zaterdag-Welpen. Zoals jullie al weten uit de vorige 
uitgave, is ons leidingteam weer compleet, Daan is 
weer helemaal terug en daar is iedereen heel blij 
mee! Sinds het bezoek van de Sint hebben we eind 
december, op het randje van de kerstvakantie nog 
een super gezellig kerstontbijt gehad met zijn allen. 
Er waren soesjes, kerstbrood, cake, sneeuwpoppen, 
pannenkoeken en nog veel meer. Wisten jullie dat de 
Welpen gelukkig wel óntzettend veel kunnen eten, 
maar niet altijd weten hoe ze hun bekertjes heel 
moeten houden? In het nieuwe jaar zijn we gelukkig 
allemaal weer heel begonnen en na de vakantie was 
het toch wel weer errug gezellig om iedereen weer te 
zien. Omdat het niet altijd even lekker weer is, zijn we 

er achter gekomen dat de Welpen ook heel creatief 
zijn.  Zo hebben zij tekeningen gemaakt en sterren 
gevouwen (die het heel goed doen als hoed als je die 
op je buurman plakt).

Het eerste weekend van februari zijn wij op detective-
weekend geweest. Nou denken jullie natuurlijk: hoezo 
nou weer ’detective’? Nou dat zal ik je uitleggen. Stan 
was een ochtendje bij ons op bezoek om te kijken 
hoe gezellig het wel niet bij ons was. Wat hij er van 
vond zul je hem zelf moeten vragen. Maar nou komt 
het: we waren net klaar met het opmaken van onze 
bedjes en wilden een groepsfoto maken, toen we er 
ineens achter kwamen dat Stan verdwenen was! We 
hebben overal op het terrein gezocht, maar vinden? 

Welpen Zaterdag
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Maar hij had wel een paar aanwijzingen achtergelaten 
die we hebben gevolgd, vonden we uiteindelijk 
gelukkig Stan! Die had Mister X zomaar vastgebonden 
achtergelaten op een bankje. Nadat we hem snel 
hadden vrijgelaten, moesten we weer terug naar 
Scouting omdat de ouders allemaal op ons stonden 
te wachten. Kortom een heel spannend maar gezellig 
weekend. Mister X hebben we niet gevangen, dus we 
wachten af… 

De weken na het weekend waren gelukkig een stuk 
minder spannend, geen ontvoerde leiding meer. Wel 
hebben we omgekeerd verstoppertje gespeeld en 
lag er veel modder. En dát is misschien nog wel het 
leukste van allemaal. Lekker springen in de plassen, 
met modder gooien en dan uiteindelijk lekker bij papa 
of mama in de auto kruipen.

Tot de volgende keer met meer avonturen van de 
Zaterdag-Welpen!

Gelukkig is Sven heel lang en was de kist zo beneden. 
Aan de ketting zat een codeslot. We bedachten 
meteen dat de cijfers die we ‘s middags op de ijsbaan 
gevonden hadden er waarschijnlijk mee te maken 
hadden. Iedereen heeft snel zijn detective-boekje 
erbij gepakt, om alle mogelijke codes op te schrijven, 
of natuurlijk de codes die we al geprobeerd hadden. 
Met 4 verschillende cijfers zijn dat toch een heleboel 
mogelijkheden hoor! Maar na flink gepuzzel ging 
het kistje open. Maar het was toch wel raar, er zaten 
alleen maar een paar sleutels in, die helemaal nergens 
op leken te passen en ook verder geen briefje van 
Mister X ofzo. Na het eten, heerlijke spaghetti met 
saus en een toetje, vla met hagelslag, was het toch 
echt tijd om de pyjamas aan te trekken en naar 
bed te gaan. Ja lieve ouders, alle tanden zijn keurig 
netjes gepoetst. Er waren een paar Welpen voor de 
eerste keer op weekend, dus het in slaap vallen was 
wat spannend, maar na een (korte) nachtrust was 
iedereen de volgende ochtend weer helemaal klaar 
om de zoektocht naar Stan voort te zetten. We wilden 
hem natuurlijk wel terug. En die Mister X was heel 
vervelend, dus het plan was om hem ook te vangen. 
Het kistje had niets opgeleverd, maar op een van de 
breinbrekers bleken letters en cijfers te staan. Toen de 
kubus op de goede manier in elkaar gezet was, stond 
er rondom AV’23, onze volgende aanwijzing! Dus na 
het opruimen, waar toch net als altijd weer een losse 
sok overbleef, zijn we naar Av’23 gelopen. Daar hing 
een briefje waarin Mister X ons alleen maar uitlachte. 
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openen. Maar deze cijfers stonden niet in de 
goede volgorde. We moesten eerst nog zes vragen 
beantwoorden voordat we de schatkist open konden 
maken. Vragen zoals “Hoeveel kleuren heeft de vlag 
van Australië?” en “Hoeveel vissen heeft Anna?” Het 
antwoord op deze vragen was dan de positie van het 
bijbehorende cijfer. Yesss de schatkist ging open. En 
wat zat er in? Heerlijke koekjes. 

Levende spellen in de bibberende kou
Op een andere avond deden we levende spellen. 
Denk hierbij aan Levend Kwartet en Levend Stratego. 
Belangrijk detail is dat we dat speelden in de sneeuw. 
De leiding had het – zoals alle normale mensen – 
behoorlijk koud, maar de Gidsen? Daarvan renden 
sommigen gewoon in hun trui rond! Brrrr. Daarom 
gingen we tussendoor binnen even lekker warme thee 
drinken. Toen was iedereen (lees: de leiding) weer 
gelukkig. 

Zweeds renspel
Een andere opkomst hebben we het Zweeds renspel 
gedaan. De vragen lagen verstopt in het eerste en 
tweede gebouw. Het duurde soms lang voordat je 
eindelijk een vraag had gevonden maar iedereen 
deed fanatiek mee. Hieronder staan een paar vragen 
die we moesten beantwoorden. Wij kregen ze als 
multiple choice vragen gelukkig, maar kunnen jullie 
ze zo beantwoorden? Verderop in het LV’tje vind je de 
antwoorden (maar niet spieken!!). Veel succes!
1. Hoe oud is de Gidsenleiding bij elkaar?
2. Wat is het meest gegoogelde recept door 

Nederlanders in 2017?
3. Hoeveel huisdieren heeft de leiding bij elkaar?
4. Wat is het meest gegeten eten over de hele 

wereld?
5. Welke Gidsenleiding had wel haar fiets mee op 

kamp, maar niet haar fietssleutel?

Op het einde kregen we nog lekkere chocolade 
suikerwafels van Anna omdat wij de meeste loten 
hebben verkocht met de Grote Clubactie. Yeah! En een 
extra applausje voor  Bloem, die maar liefst 70 (!!!) 
loten heeft verkocht. 

De vorige deadline van het Lopend Vuurtje lijkt nog 
maar pas geleden – wat vliegt de tijd – maar we zijn 
alweer een paar maanden verder. Lees hier wat voor 
leuke dingen we allemaal hebben gedaan.

Strippenkaart oefenen
Als voorbereiding op zomerkamp hebben we 
een leuke tocht gelopen. We verzamelden in het 
tweede gebouw waar we eerst uitleg kregen over 
de strippenkaarttechniek. Het was ook nog eens 
een wedstrijdje: er waren twee verschillende, maar 
even lange routes uitgezet waar twee groepjes tegen 
elkaar gingen strijden. Twee groepjes kwamen keurig 
bij de schatkist en de leiding uit. De andere twee 
groepjes kwamen vreemd genoeg precies tegelijk 
aan, en ook nog eens uit de verkeerde richting. Was 
de strippenkaart dan toch te moeilijk? Of hadden zij 
andere belangrijke dingen te doen? Dat wordt nog wat 
op kamp…

Er stonden onderweg allemaal cijfers op de stoep 
waarmee we op het einde een schatkist konden 

Gidsen

Volg jij ons Instagram-account 
gidsenscoutingoost1 al? Hier 
blijf je op de hoogte van wat we 
doen tijdens onze opkomsten. 
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Op de planning
13 maart gaan we naar een bejaardentehuis. 
Hier gaan we spelletjes spelen met de ouderen. 
Rummikub, pesten en 4 op een rij bijvoorbeeld. We 
zijn nieuwsgierig hoe de avond gaat worden; we 
verwachten veel gezelligheid. 

Verder staat er 27 maart het Ouderdiner op de 
planning: van boodschappenlijstjes maken tot koken, 
van drankjes inschenken tot de afwas, wij gaan de 
ouders een geslaagde en smakelijke avond bezorgen. 
Jullie lezen het in het volgende Lopend Vuurtje!
 
Liefs van de Gidsen en de leiding.

Opkomst met de Verkenners
Ook hebben we een opkomst samen met de 
Verkenners gehad. We gingen eerst naar een parkje 
lopen waar we Levend Tetris gingen spelen. Veel 
rennen, puzzelen(, kletsen) en tikken later hadden 
we dan toch één groepje dat had gewonnen en was er 
tijd over voor nog een spelletje. Vervolgens liepen we 
terug en moesten we als een echt tetrisblokje op de 
foto. Daarna natuurlijk ook nog een normale foto, al 
kan je het verschil amper zien. Een vreemd feitje van 
deze avond is dat we met 26 Gidsen en Verkenners 
van scouting weggingen, maar met 37 Gidsen en 
Verkenners terugliepen. Dat is een grotere ledengroei 
dan we met een open dag voor elkaar krijgen. Hoe we 
dat hebben gedaan, is nog altijd onduidelijk. 

Antwoorden op de vragen: 1. 125 (op het moment dat we de quiz deden. Inmiddels zijn we 127 maar een kniesoor 
die daarop let 2. Kippenborst (had je nooit gedacht toch?) 3. Twee: de twee goudvissen van Anna 4. Maïs

5. Dat kan er maar eentje zijn toch? 



18

 
Ve

rk
en

ne
rs

 
Lo

pe
nd

 V
uu

rt
je

 •
 a

pr
il 

 20
19

opdracht voor verzonnen. In drie groepjes moesten de 
heren een touw doorbranden dat op een meter hoogte 
gespannen was en ze kregen maar één lucifer. Het 
was aan henzelf hoe ze het verder uit gingen voeren. 
Al snel werd er hout gezocht en een mooi stapeltje 
gemaakt. het aansteken kostte duidelijk meer moeite 
en heeft uiteindelijk ook meer dan een lucifer nodig 
gehad. Alle touwen zijn uiteindelijk doorgebrand.

Sneeuwpret
Op een winterse dinsdag kwamen we op de Kruislaan 
aan in een waar winterwonderland: het was helemaal 
wit. Om goed gebruik te maken van al deze sneeuw-
weelde zijn we samen met de Welpen naar de 
Teletubbie-heuvel getrokken. Hier hebben we gesleed 
en sneeuwballengevechten gehouden. Ook bleef het 
vastgevroren vlot in de sloot een onweerstaanbare 
aantrekkingskracht houden.

Koken
Als kampvoorbereiding hebben we laatst gekookt. 
Het bleek namelijk dat er Verkenners zijn die nog 
geen ei kunnen bakken; dat zou dan toch een week 
hongerlijden worden op kamp. Om ze hier mee op 
weg te helpen hebben we samen nasi gemaakt. 
Groente en kip snijden, rijst koken, kip bakken, 
groente bakken, roerei maken en dan een beetje 
knoflook er door (een beetje, Tom, een beetje!) 
daarna alles bij elkaar samen met een zakje nasimix 
en voilà. Dit hebben we vervolgens lekker opgegeten. 
De leiding vond dat het team van Tygo de lekkerste 
nasi had gemaakt. Dit kwam omdat het team van 
Thijs zoveel knoflook erdoor had gegooid, dat ze 

Haaaaai, we zijn er weer!

Gipsmaskers maken
Ook de Verkenners hebben een poging gedaan tot 
gipsmaskers maken. Het principe is vrij simpel: je 
smeert je gezicht in met vaseline (anders blijft het 
masker voor altijd op je gezicht zitten) en vervolgens 
leg je er natte stukjes gipsverband op tot je de gewen-
ste vorm hebt bereikt. Dit vonden de Verkenners iets 
te voorgekauwd; daar moesten we meer zelf aan kun-
nen doen. Het plan werd bedacht om het met gewoon 
verband en losse gips te doen. Het verband moest dus 
eerst door het gips gehaald worden voordat het op 
het gezicht van iemand anders kon worden gedaan. 
Dit bleek meteen een interessant iets met zich mee te 
brengen: bij het testen bleek het gips niet snel genoeg 
hard te worden, maar bij het verwerken was het eerder 
andersom. Elke bak aangemaakte gips moest binnen 
10 minuten verwekt zijn, anders was het hard. Dit 
resulteerde uiteindelijk in 4 voltooide maskers op een 
avond. U zult begrijpen dat dat niet genoeg is, gezien 
iedereen er een nodig heeft. Wordt vervolgd.

Kampvuur
Als een echte Verkenner moet je natuurlijk een 
kampvuur kunnen maken. Hier hebben we een mooie 

Verkenners
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Tetrissmokkelspel
Voor de verandering draaiden we een keer op een 
woensdag i.p.v. een dinsdag. Hoewel dit bij de heren 
meermalen was aangegeven troffen sommige 
Verkenners toch alleen de Welpen aan op dinsdag, 
maar gelukkig werden zij snel weer opgehaald 
en een dag later alsnog afgeleverd. De reden voor 
het draaien op woensdag was een programma 
samen met de Gidsen. Stella had namelijk een 
fantastisch spel bedacht, alleen moest je dat wel 
met een wat grotere groep spelen. Het spel was het 
Tetrissmokkelspel, we hebben dit gespeeld in het park 
bij de Dierenambulance. Het doel van het spel was om 
een blaadje met vakjes helemaal dicht te leggen met 
tetrisstukjes, zodat er geen stukjes overlapten, maar 
er ook geen vakjes open bleven. Dat was al een puzzel 
op zich, maar zo makkelijk kwamen we er niet van af: 
de stukjes moesten we ophalen bij de andere post 
aan de andere kant van het park. Daar kregen we een 
willekeurig stukje, dat we vervolgens zonder getikt te 
worden terug moesten brengen naar onze eigen post. 
Als je getikt werd moest je het stukje inleveren en een 
nieuwe halen. Als er meerdere stukjes binnen waren 
moest er gepuzzeld worden. Dit werd extra spannend 
gemaakt door de wind en het donker. Het mag 
duidelijk zijn dat de Verkenners gewonnen hadden of 
in ieder geval een team met Verkenners er in.

Belangrijke datum om te onthouden: 
Verkennerweekend, 18/19 mei

zelfs bij een Thais restaurant hun wenkbrauwen 
zouden optrekken en het team van Mick had alles al 
op voordat de jury kon proeven (dit moet dus ook wel 
lekker zijn geweest, maar daar was helaas geen bewijs 
van). Nadat de bordjes leeg waren gegeten was het 
alweer half 9 en was er nog net tijd om de hele berg 
afwas klaar te zetten voor de leiding en naar huis te 
gaan. Wij moedigen het thuis koken natuurlijk van 
harte aan: het is niet nodig om als Verkenner een 
sterrenchef te zijn, maar weten dat je rijst niet moet 
bakken, maar koken is al een mooi begin.

Fotoverhaal
Als creatief programma hebben de Verkenners in 
groepjes een fotoverhaal gemaakt. Het begon met 
het bedenken van een verhaal. Met dit verhaal in het 
achterhoofd, moesten vervolgens 10 beelden bedacht 
worden. Daarna kwam het leukste stukje, de beelden 
moesten ook nog uitgebeeld en gefotografeerd 
worden. Dit leverde hilarische taferelen op. De 
verhalen zouden in het Lopend Vuurtje moeten 
komen, maar door de nieuwe kleinere lay-out werd dit 
wat lastig: we gaan ze nu waarschijnlijk zelf printen en 
meegeven.

Stressballen
Om de stress van het bedenken, uitbeelden en 
fotograferen van de verhalen wat te verlichten 
hebben we stressballen gemaakt. de stressballen 
waren ballonnen gevuld met meel. Je moest het meel 
met een trechter in een colafles doen en daar deed 
vervolgens de ballon omheen. Vervolgens moest je 
de combinatie omkeren en het meel in de ballon 
knijpen. Het spreekt voor zich hoe het verkennerlokaal 
er vervolgens uit zag, op de een of andere manier zat 
er minder meel in de ballonnen dan in de rest van het 
lokaal. Vlak na de uitleg dat deze stressballen wel een 
beetje liefdevol behandeld moesten worden had de 
eerste Verkenner een wit gezicht en geen stressbal 
meer: er was toch iets te hard geknepen. Inmiddels 
zijn er verhalen binnen gekomen van witte auto’s, 
slaapkamers en zelfs opa’s.

MEDEDELING!
De doppen inzamelingsactie van de verkenners is 
beëindigd per 1 maart, u kunt dus op de Kruislaan 

geen doppen meer inleveren. Mocht u ze toch kwijt 
willen verwijzen we u door naar de meldkamer van 

de dierenambulance, Voorlandpad 2 
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door een vragenlijst waarmee je later ook punten kon 
verdienen. Ook stonden er gewaagde opdrachten 
op die je kon uitvoeren voor punten. Met de punten 
kon je aan het einde ingrediënten verdienen voor het 
toetje. Het was heel gezellig en buiten het feit dat de 
meeste Explo’s slecht waren in pannenkoeken bakken 
was het een romantische top avond. Helaas zijn er 
geen nieuwe officiële stelletjes gevormd, wat wij, de 
schrijvers van dit stuk, zeer teleurstellend vinden van 
de Explo’s. 

Niets is wat het lijkt…..
De echte Wie is de Mol? liefhebbers hadden het aan 
de titel al door… We gingen Wie is de Mol?  spelen! 
Voordat het echt begon moest iedereen langskomen 
bij Marije om te horen of je de mol was of een 
kandidaat, wat iedereen natuurlijk geheim moest 
houden. Voor de mensen die Wie is de Mol? niet 
kennen: het is de bedoeling dat de groep opdrachten 
volbrengt. Er zijn één of meerdere mollen in het spel, 
die alles in het spel proberen te saboteren. 

Kleine mensen en Kahoot 
Daan had een super leuk programma bedacht. Het 
thema was ‘kleine mensen en Kahoot’’. Het begon 
met dat we eerst in twee teams werden opgesplitst, 
namelijk de kleine en grote mensen (uiteraard). 
In die twee teams gingen we een Kahoot (quizspel 
online) doen met als onderwerp ook ‘kleine mensen’ 
(uiteraard). Ondanks dat het ging over kleine mensen 
hadden de lange mensen gewonnen. Tijdens het spel 
hebben we ook nog even kunnen genieten van de 
taart van Wouter. Daarna gingen we Levend Wie is 
het? spelen in dezelfde teams. 

Liefde in de lucht
Op Valentijnsdag hadden wij als programma 
valentijnsdiner. Claire en Luna hadden de zaal heel 
mooi omgetoverd tot een romantisch restaurant. 
Toen alle stelletjes binnenkwamen zijn we roze 
pannenkoeken gaan eten. Iedereen zag er heel mooi 
uit en de meesten hadden een roos voor hun date. 
Van tevoren werd er gestemd over wie met wie op 
date moest gaan. We leerden elkaar wat beter kennen 

Explo’s



21

 
Explo’s 

Lopend Vuurtje • april 2019

inzetten van de kaartjes van het vorige spel. Als je een 
joker inzette hoefde je de vraag niet te beantwoorden. 
Beantwoordde je de vraag wel maar was het fout 
dan moest je iets mega vies eten zoals: mosterd met 
kappertjes, kaneel met azijn, peper met zilveruitjes, 
etc. en dat wil je natuurlijk niet!! De winnaars van 
het spel mochten een lepel met vieze dingen voor de 
verliezers maken. Je raad het al… dit bevatte alles wat 
er mogelijk was. 

Battelen tegen de Kabouters 
Wij als Explo’s moesten onszelf ook even bewijzen 
tegenover de Kabouters. We hadden allemaal kleine 
opdrachten die we dus gingen uitvoeren tegen de 
Kabouters. We hebben touwtje gesprongen, chubby 
bunny challenge gedaan, appeltorens gemaakt, Jenga, 
trefbal, en zo kunnen we nog even doorgaan. We 
vonden het heel leuk om samen met de Kabouters een 
draaiavond te hebben.  
 
Verder hebben we over een maandje weekend en we 
hebben er heeeel veeel zin in :)))))) 
Groetjess de Explo’s 

We gingen meerdere spellen doen. Het eerste spel 
was een puzzel. Er stonden stoelen 4 bij 4 in een 
vierkant. Hier moest er een route gelopen worden. Als 
je fout liep, moest je opnieuw beginnen. Je begrijpt 
het vast al: de mol liep uiteraard verkeerd. Uiteindelijk 
was het ons gelukt. Vervolgens gingen we tellen. Niet 
zomaar tellen, maar we moesten met z’n allen tellen 
zonder af te spreken wie wat zou gaan zeggen. Je 
mocht niet met meerdere personen tegelijk een cijfer 
zeggen. Deze opdracht is niet gelukt; de mol heeft 
goed zijn werk gedaan. Hierna gingen we een quiz 
spelen over het programma Wie is de Mol?  Tenslotte 
gingen we omgekeerd verstoppertje spelen. 

Iewll vies eten
Het thema voor deze avond was ‘levend’ en het spel 
was ‘vies eten voor punten’. Claire, Alitha en Tika 
hadden een spel bedacht waarbij meerdere spellen 
met elkaar gecombineerd werden. Het eerste spel 
was driedimensionaal Twister (dus jaa ook tegen de 
muur). Het tweede spel was Hints; hiermee kon je 
als je het goed deed kaartjes voor Twister winnen. 
Op deze kaartjes kon niks staan of een kruisje. Als 
je deze kaartjes inleverde mocht je draaien aan 
het Twisterbord. Als je een kaartje met een kruisje 
inleverde mocht je ook bepalen op welke muur 
de ledematen gezet moesten worden. Let op! Het 
was belangrijk dat je nog kaartjes overhield voor na 
het spel. Nadat ieder team twee personen op het 
Twisterveld had gehad begon het volgende spel. 
Hierbij kwam het vieze gedeelte om de hoek kijken: 
er werden vragen gesteld over eten. Als je deze vragen 
niet zeker goed kon beantwoorden kon je een joker 
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Er moest deze eerste draaiavond ook nog bedacht 
worden wat we dit jaar met z’n allen wilden doen met 
de Stam. Tijdens een korte vergadering, terwijl we 
wachtten tot al het lekkers klaar was, is er besloten 
om voortaan om de maand te draaien met een 
programma en het de andere maand bij een borrel te 
houden. Wat bij de borrels gebeurt zullen we verder 
buiten de LV houden...

Verder komt er nog een stamfeest aan: in de vorige LV 
is er een datum genoemd, maar die datum kan helaas 
niet meer doorgaan omdat alle leiding-stammies 
de ochtend er na op voorbereidingsweekend gaan 
(en dat begint héúl vroeg). Inmiddels hebben we 
begrepen dat de feestcommissie een nieuwe datum 
heeft geprikt: noteert u 14 juni in de agenda voor een 
knallend feest? Iedereen is welkom!

Ook is er besloten weer een stamweekend te 
organiseren. De organisatie doet hier heel 
geheimzinnig over, dus behalve dat het van 20 t/m 22 
september is en dat het minstens zo tof gaat worden 
als vorig jaar kunnen we hier niet veel over zeggen. 
Wel kunnen we raden wat we gaan doen: fietsen, 
lopen…, nouja, alles is nog mogelijk eigenlijk.

Voor de volgende draaiavond stond een bezoekje aan 
het Amsterdam Light Festival op het programma. Via 
een oud-lid was er een mooie open boot geregeld en 
ging de stam, met nog een paar genodigden, van de 
kunstwerken boven onze mooie grachten genieten. 
Hier hebben we onze ogen uitgekeken onder het 
genot van een hapje en een drankje. Wat we hebben 
gezien: een gigantische spin, die weer opgebouwd was 
uit kleinere spinnetjes, levensgrote bureaulampen, 
stoplichtpoppetjes en nog veel meer. Het was ondanks 
de kou een fantastische avond!

Tot de volgende keer!

Na de vakantie is met enige moeite ook de Stam weer 
in beweging gekomen. Normaal spreken we iedere 
laatste vrijdag van de maand af, nu moest iedereen 
nog bijkomen van eigen kampen, kinderen op kamp, 
vakanties of juist geen vakanties en het stamweekend 
natuurlijk. De eerste draaiavond was daarom pas eind 
november. 

Gezien er rond die tijd allemaal geheimzinnige activi-
teiten in het eerste gebouw plaatsvinden, draaiden 
we in het verkennerlokaal. Het programma was een 
combinatie van een kennisquiz en Heel Holland Bakt.
Er lagen allemaal bakingrediënten uitgestald op tafel.
De basis ingrediënten mochten door elk team ge-
bruikt worden, de rest konden de teams bemachtigen 
door het goed beantwoorden van vragen. Dit leverde 
natuurlijk interessante combinaties aan ingrediënten 
op. Deze moesten vervolgens tot een meesterwerk 
gemaakt worden. Al snel waren alle teams bezig 
met bedenken wat ze gingen maken. Uiteraard zijn 
er voor de uitvoering van deze ideeën ook wel wat 
ingrediënten, al dan niet stiekem, “geleend” van de 
andere teams. Vervolgens drong het langzaam door 
dat de ovencapaciteit wat  te wensen overliet en je dus 
ook nog snel klaar moest zijn om als eerste een plekje 
in de oven te bemachtigen. Met wat toegeven van 
alle teams zijn alle baksels uiteindelijk afgebakken. 
Het kiezen van een winnaar bleek uiteindelijk 
een onmogelijke opgave, omdat alles lekker was 
geworden. Het gaat tenslotte om het meedoen ;)

Stam
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Vrienden van SO1
Interview met Ben

ouders ook altijd veel gedaan aan ’t onderhoud van 
het gebouw. Dingen die we nu op de klussendag 
regelen, organiseerden we toen met een groepje 
ouders. De laatste jaren doe ik vooral de inkopen. 
Huishoudmiddelen, drankjes voor een borrel maar 
ook het materiaal voor de klussendagen. Toen 
Marc nog jong was, werkte ik in ploegendienst bij 
het drinkwater. Door de wisselende werktijden kon 
ik allerlei taken voor scouting op me nemen. Als 
m’n ploegendienst om twee uur ’s middags begon, 
stapte ik tijdens de kampweek wel eens om zes uur ’s 
ochtends in de auto om richting bijvoorbeeld Boxmeer 
te rijden. Lag bij aankomst iedereen daar nog te 
pitten. Ik pikte de kampkrant en de cassettes voor de 
kampfilm op, reed direct weer terug naar Amsterdam, 
leverde snel de spullen af, at m’n brood en ging door 
naar m’n werk. Internet bestond toen nog niet. 

Vertel eens in vogelvlucht over je leven
Ik heb Anneke leren kennen op ’n feestje in Halfweg. 
Toen we trouwden konden we – via m’n vader – dit 
huis op de Hof betrekken. In die tijd zat ik op de 
grote vaart, voer over de hele wereld. Hij wijst naar 
de muur, waar zwart-wit foto’s hangen van enorme 
vrachtschepen. Met die schepen vervoerden we 
benzine, natronloog, suiker, hout, et cetera. In die 
periode is Marc geboren. Hij is als kind één keer aan 
boord geweest, in Antwerpen was dat; hij sliep bij 
mij in de hut. Na acht jaar varen kwam ik terecht in 
het drinkwater: bij Provinciaal Waterleidingbedrijf 
Noord-Holland. Na bijna 43 jaar huwelijk is Anneke in 
2013 overleden. Inmiddels heb ik een een LAT-relatie 
met Marian, we hebben het leuk samen. Marc heeft 
inmiddels twee kinderen, ze wonen in Loosdrecht. 

Wat denk jij dat scouting zo bijzonder maakt?
Ik zou zeggen: teamwork, samen een klus klaren. 
Keuken pionieren, tent opzetten, een tocht tot 
een goed einde brengen. Ik herinner me nog een 
draaiavond: Marc had met de Verkenners een tocht in 
het Amsterdamse Bos. Het vroor, het was donker. Wij 
ouders werden verwacht rond acht uur de kinderen 
weer op te halen. Maar om half negen waren ze er nog 

Voor deze editie van het Lopend Vuurtje interview ik 
[Gemma, red.] Ben  Dijks. Inmiddels begin 70 maar nog 
altijd te vinden bij ons op de club. Hoe is hij bij scouting 
gekomen? En hoe zag zijn leven er buiten scouting uit? Ik 
vraag het hem in zijn huis aan het Linnaeushof waar hij al 
zo’n 50 jaar woont. Met een Amsterdams accent vertelt hij: 

Hoe ben je bij Scouting Oost 1 gekomen? 
Ria en Gerard Zweers waren vrienden van mijn ouders. 
We kwamen altijd op hun verjaardagen en daar 
ontmoetten we Martin Scheers. Die raadde ons aan 
om Marc - onze zoon - op scouting te doen. Dat was 
zo rond ‘81/’82. Door Marc te halen en te brengen, 
raakte ik betrokken bij scouting. Van het een kwam 
het ander. 

Je bent nog steeds erg betrokken bij de club. Wat 
heb je allemaal gedaan? 
Ik heb ’n jaar of vier in het bestuur gezeten. Hans van 
Gorp was toen voorzitter. Ik heb samen met andere 
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Australië konden we de haven niet uit en hadden we 
meer tijd voor sightseeing. 

Hoe ging je vroeger op vakantie?
Ik ging als kind met m’n ouders altijd op vakantie 
naar Bergen. Toen ik wat ouder was ben ik daar ook 
badmeester geweest. Ik kende veel mensen daar, het 
was een mooie tijd.

Hoe ziet je ideale vakantie er nu uit? 
Iets in Europa gewoon, Duitsland of Frankrijk 
bijvoorbeeld. Een huisje of een hotel – een tent dat 
ligt me niet – en dan met Marian.  We zijn laatst 
met de kinderen naar Terschelling geweest, hebben 
daar Hessel bezocht, die we vlak daarvoor nog in 
Ziggodome hadden gezien. 

Als laatste vraag: Waar maakt men jou blij mee?
Hmmm. Nou... Lachend: Mag ik daar een nachtje over 
slapen misschien? 
Hij staat op en pakt twee donkere beeldjes van Afrikaans 
uitziende koppen. 
Beeldjes uit Lagos, Nigeria. Gemaakt van hardhout, 
geruild tegen kleding tijdens een reis van vijf 
maanden samen met Anneke. Ik heb toen ook een 
schildpaddenschild meegenomen. Per zeepost in een 
kist naar Amsterdam gestuurd. Hier aangekomen 
bleek er ook een heel leger kakkerlakken en andere 
insecten te zijn meegelift… 

Zou dat dan iets zijn waar we je blij mee zouden 
maken? Nog eens op reis met een schip? 
Weet je wat het is: ik ben gewend op een schip te 
werken. En met een cruise heb je niks omhanden. Dan 
ga ik liever naar een hotel, liefst op Terschelling, lekker 
wandelen op de Boschplaat. En daar hebben ze ook 
mooie boten natuurlijk. 

niet. Ik weet het nog goed; ik heb ergens aangebeld 
en gezegd: “Meneer, – zus en zo – hier heeft u mijn 
rijbewijs, mag ik van u een fiets lenen, dan kan ik 
op zoek gaan naar de kinderen.” Toen ben ik gaan 
rondfietsen en gaan roepen: “Scouting Oost!” Maar 
geen enkele reactie. Later bleek dat ze gigantisch 
verdwaald waren. Uiteindelijk herkende Marc de 
weg en konden ze op de Amstelveenseweg naar de 
Kruislaan bellen.

Buiten op De Hof zijn nog mensen op de tennisbaan. Heb 
jij ook getennist? Of een andere vorm van sport 
gedaan? 
Ik heb inderdaad getennist, maar ook hardgelopen 
op de Bosbaan en geschaatst. Bij het schaatsen heb ik 
ooit m’n heup zo verbrijzeld dat ik twee maanden in 
een verzorgingshuis bij de RAI heb gelegen.  

Ik ging er eigenlijk helemaal van uit dat jij als kind 
op scouting had gezeten, scouting-eigenschappen 
als samenwerken en behulpzaamheid zitten in je 
bloed.
Ik heb ook op scouting gezeten, in Amsterdam 
West, ergens in ’54,’55. Maar vraag me niet naar de 
details, want dat is echt te lang gelden. Maar de 
eigenschappen die je noemt, zijn eigenlijk ook wel 
eigenschappen die horen bij varen. In je eentje bereik 
je op een schip helemaal niets. Scouting en varen 
hebben veel raakvlakken. 

Wat deed je als je tijdens die verre reizen aankwam 
in een haven? 
Er was weinig vrije tijd, er moest veel gebeuren aan ’t 
schip. Reparatie, onderhoud, je kent het wel. Pompen 
konden onderweg vervangen worden want daar had je 
er drie van, maar de meeste klussen kon je alleen doen 
als je stil lag. 
Als we in een haven aankwamen, gingen we per 
toerbeurt de stad in. Bij stakingen in  Japan en 
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Sinds wanneer zit je op Scouting?
zins mijn 8ste

Wat vind jij het leukst om te doen op 
Scouting?
dropping zoizo

En wat het minst leuk?
corvee

Met wie ga je het liefst om op Scouting en 
waarom?
met heel veel verschillende mensen omdat 
ik het leuk vind om met veel verschillende 
mensen contact teheben

Wat is je lievelingskleur?
geel

Als je een paaseitje zou mogen zijn, welke 
smaak zou je dan zijn?
karamel zeezout loeev naar dat. 

Liever tenten opzetten of pionieren?
tentenopzetten

Ga je mee op zomerkamp dit jaar? 
jaaaa heb er nu al zin in!

Kaya (13)
• Gidsen
• Motto: gezelligheid 

kent geen tijd. 

Lid sinds...
Mijn vierde!

Wat vind je het leukste om te doen op 
scouting?
Levend stratego, dat is echt het allerleukste! 
Je moet denken: ben ik hoger dan de ander 
of niet en je moet goed zoeken en het is 
spannend.

En wat vind je het minst leuk om te doen?
Niks! Alles vind ik leuk!

Met wie speel je graag op scouting?
Met Tim en Abel. Zij zijn dezelfde leeftijd 
als ik en we hebben ook samen bij de Bevers 
gezeten. 

Als je een paaseitje zou zijn, welke smaak 
zou je dan zijn?
Melk 

Ultieme scoutinggevoel:
Tussen de bomen blikkie trap spelen.

Ga je mee op zomerkamp?
Volgens mij wel, als het kan dan ga ik zeker!

Jeppe (9)
• Welpen Dinsdag
• Motto: Scouting is leuk 

en spannend!

Een minuutje met...
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Wat vind jij leuk aan Scouting? 
Vooral de gezelligheid. En qua activiteit 
pionieren.

En wat het minst leuk? 
Valentijnsdag/-diner. Ik heb er niet veel mee.

Met wie ga je het liefst om op Scouting en 
waarom? 
Finne, die kletst net zoveel als ik op een goede 
dag. Woont in de buurt, we spelen vaak 
buiten en doen computerspelletjes.

Als je een paaseitje zou mogen zijn, welke 
smaak zou je dan zijn? 
Melk. Gewoon simpel melk, ik hou niet van 
vulling en nootjes enzo.

Wat is jouw motto? 
Die heb ik niet echt, maar mijn bijnaam en 
quote zijn: Whèèh!

Ga je mee op zomerkamp dit jaar?  Ja

Thijs (14)
• Verkenners
• Pioniert liever dan dat 

hij een tent opzet

Lid sinds...
Ik denk 2014.

Wat vind jij het leukst om te doen op 
Scouting?
Bewegen en gezelligheid.

En wat het minst leuk?
Als er mensen niet komen.

Met wie ga je het liefst om op Scouting en 
waarom?
Met Daan omdat je met hem het over alles 
kan hebben.

Liever tenten opzetten of pionieren?
Pioneren

Hoe zien jouw favoriete sokken eruit?
Met verschillende

Ga je mee op zomerkamp dit jaar?
Jazeker

Kamil (16)
• Explorers
• Zou een powermint 

paaseitje zijn
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