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Lieve lezers,

Op Scouting Oost 1 lijkt iedereen dan ook altijd uit
zijn winterholletje vandaan te komen. Natuurlijk gaan
de draaiavonden in de winter ook door, maar in deze
zomereditie van het Lopend Vuurtje lezen we over
speltakken die lekker buiten het terrein op pad gaan,
over zonnige weekenden en andere heerlijk zomerse
activiteiten.

Wat er verder valt te lezen? Een hoop gezellig nieuws
over onze vereniging (bijvoorbeeld over de mooie
nieuwe vloer in ons eerste gebouw!), uiteraard weer
enkele minuutjes met onze leden en leiding en zelfs
een woord van de vrouw van de voorzitter. Wat een
feesteditie! Het was in ieder geval een feest om dit
clubblad weer in elkaar te zetten voor jullie, onze
lezers.
Veel leesplezier en alvast een fijne zomer gewenst!

Ook kamp komt alweer met rasse schreden dichterbij,
waar de leiding in deze periode altijd al volop mee
aan de slag gaat en bedenkt wat er allemaal gedaan
wordt op kamp. Nu lezen we dat niet in dit Lopend
Vuurtje (daar komt tijdens kamp natuurlijk speciaal
de kampkrant voor uit), maar wel dat er al heel wat
voorbereidingen worden getroffen.
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Voelen jullie het ook?! Het zonnetje durft een stuk
dapperder door te komen, de bomen zijn weer groen
en de vogels fluiten… die heerlijke tijd in het jaar is
aangebroken!

De leiding is bijvoorbeeld alweer gezellig met elkaar
op voorbereidingsweekend geweest en wanneer deze
editie uit is gekomen heeft zelfs de ouderavond voor
kamp alweer plaatsgevonden.

Lopend Vuurtje • juni 2019

Deze uitgave

18

Verkenners

Explo’s

30

Een minuutje
met...

Extra nieuws

Open dag

3

Lopend Vuurtje • juni 2019

Van het bestuur

Uw kapsalon zonder afspraak
Wij staan voor de juiste
prijs-kwaliteit-verhouding. U betaalt dus niet
voor dingen die u eigenlijk niet nodig heeft.

Van het bestuur

Een woord van de vrouw van de voorzitter…
Een woord van de vrouw van de voorzitter…
Hallo allemaal! Terwijl onze lieve Rik druk bezig is met
voorbereidingen voor zomerkamp, ouderavonden,
groepsraden, regiovergaderingen, begrotingen, en
nog een huwelijk van 2 van onze toppers, mag ik
(eindelijk!) een keertje het voorwoord schrijven.
Veel van wat er op onze club gebeurt, krijg ik van
dichtbij mee. Ik zie en merk dagelijks hoeveel tijd,
werk en energie iedereen in onze club stopt, maar
wat mij het meest opvalt is dat iedereen dit met zo
ontzettend veel liefde en plezier doet! Dit was ook
op het voorbereidingsweekeind weer zichtbaar. Met
alle leiding die meegaat op kamp een weekeindje
op locatie, tochten uitzetten, activiteiten bekijken
en plannen, en heel veel formulieren vast invullen.
Toch zit ook hier iedereen ’s avonds met elkaar rond
het kampvuur en wordt er heel erg veel gelachen.
Mijn beste vrienden zitten hierbij en mijn grote liefde
natuurlijk ook! Lieve allemaal: dank jullie wel! Ik kan
alleen maar hopen dat alle volgende generaties die
nu op Scouting zitten dit ook mee gaan maken, want
het is zo waardevol! (Blugh, ik word bijna misselijk van
mezelf, maar het is wel zo!)
Als ik Rik spreek (wat deze tijd van het jaar met alle
drukte voor zomerkamp niet per se super vaak is)
gaat het vaak over Scouting. Dan hebben wij het
bijvoorbeeld over de nieuwbouwplannen, die steeds
concreter worden, en nu de schaatsbaan blijft hopen
we natuurlijk dat de gemeente Amsterdam ons
huurcontract wil verlengen en dat we daarmee ook
weer verder kunnen!
Wat ik ook een zeer positieve ontwikkeling vind is
dat ons terrein nu rookvrij wordt! Daar gaan heel
veel longetjes, hartjes, hersentjes (en nog veel meer
organen, wil je het weten: zoek me maar eens op)
ontzettend blij van worden! En natuurlijk brengt
dit ook wat ongemak met zich mee, want rokers
mogen natuurlijk al helemaal nergens meer wat
doen. Dat kan betuttelend overkomen, maar dit is zo
4

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.

belangrijk! Als jeugdclub hebben wij met z’n allen
een voorbeeldfunctie en moeten we uitstralen dat
roken niet oké is! En nu we het toch over het terrein
hebben: hebben jullie al naar de vloer in het 1e
gebouw gekeken? Je herkent hem eigenlijk niet meer
terug, zo mooi is hij geworden! Een weekeind lang
is er door Rob Wiersma, Jan, Rik en Dave geschuurd,
geschrobd en gelakt. En dat lakken dankzij Marcel van
onze Gamma: waarvoor onze dank! Met deze mooie
vloer kan er weer goed getrouwd en gefeest worden
in de zaal!
Dit is natuurlijk het laatste LV’tje voor zomerkamp,
dus bij dezen wil ik vast iedereen die mee gaat op
zomerkamp een fijn zomerkamp wensen: ik heb
gezien en gehoord op voorbereidingsweekeind wat
de verschillende groepen gaan doen en ik kan jullie
vertellen dat het weer fantastisch wordt! Maar ook
iedereen die niet meegaat, om wat voor reden dan
ook, wil ik een fijne vakantie wensen, en niet getreurd:
vanaf september is er weer Scouting! Mocht je nou een
broertje/zusje/neefje/nichtje/vriendje/vriendinnetje/
buurjongen/-meisje kennen die Scouting ook
misschien wel leuk zal vinden: neem die eens mee
op de draaiavond of op de open dag (zie agenda),
want wij willen zoveel mogelijk kinderen kennis
laten maken met alle leuke mensen (kinderen en
volwassenen) en activiteiten die onze club te bieden
heeft! Want dit is toch de mooiste club van allemaal
(WZSO1WZDB !) *
Lieve leden, ouders van leden, medeleiding, bestuur,
vrijwilligers, vrienden, vage kennissen, en ieder ander
die dit blaadje leest: heel erg veel leesplezier!

Basic&Extreme
Middenweg 237
1098 AP Amsterdam
020 694 7217
www.basicandextreme.nl

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

Lieve groeten,
Lara,
Vriendinnetje van Rik, voorzitter vereniging Scouting Oost 1
*= wij zijn Scouting Oost 1 wij zijn de beste!

Praktijk Winchester

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

Lopend Vuurtje • juni 2019

Koningspoffers smaken weer heerlijk
Hoe sommige tradities sneuvelen waar je bijstaat, is
de traditie van de poffertjes er ééntje die hardnekkig
en vol overgave doorgang blijft vinden. Middels de
keiharde inzet van een 40-tal vrijwilligers heeft onze
club weer de gehele buurt voorzien van de kleine,
gebakken traktaties. Het weer deed een poging om
water in de poedersuiker te gooien, maar gelukkig
bllef het bij een schamele poging. Onder het genot
van een heerlijke werksfeer met een mopje hier en
een raadsel daar werden de wachtende klanten in de
rij voorzien van een totaalervaring van het jaarlijkse

spektakel. De massabestellingen volgden elkaar en
voor we er erg in hadden was de dag alweer bijna
voorbij. Er werd gegild dat de laatste emmer beslag
leeg was en toen was het aftellen echt begonnen.
Strak 5 minuten voor de initiële sluitingstijd moesten
we de rij die ondertussen tot aan de Praxis was
opgelopen helaas teleurstellen. Degenen net voor hen
hadden beslag weten te leggen op het laatste beslag
van de dag. U weet ons allen volgend jaar hopelijk
weer te vinden!

Monumentale vloer krijgt opkikker
Onlangs werd u bericht dat het welbekende podium
in de zaal van het eerste gebouw plaats heeft moeten
maken voor de vloer die eronder lag. Aangezien deze
vloer die lang aan daglicht onttrokken was toch een
ander kleurtje had dan de rest van het hout, werd
besloten eens een grondige onderhoudsbeurt te
laten plaatsvinden. Gewapend met schuurmachines
en potten binnenlak werden de houten vloerdelen te
lijf gegaan. Ze sputterden stuk voor stuk tegen toen
het ruwe papier de bovenlaag verwijderde, maar er
klonk een zucht van opluchting toen het donkerbruine
vloeibare goed het hout raakte. Uitgedroogd en
krom getrokken van de zoektocht naar vocht waren
alle vloerdelen gruwelijk blij toen er eindelijk
gehydrateerd kon worden. Drie lagen dik is er lak
aangebracht en het resultaat mag er wezen. Nu is
het voor de ondergrond te hopen dat de volgende
onderhoudsbeurt niet zo lang op zich laat wachten
als deze.

Leiding verkent omgeving kampterreinen
Ter voorbereiding op het aanstaande zomerkamp
daalde de leiding af naar Bergen op Zoom. Of gingen
we toch ergens anders heen? In ieder geval, er werden
tochten uitgezet, terrassen getest, parken bezocht,
nog meer terrassen getest tot men uiteindelijk de
omgeving goed in zijn hoofd geknoopt had. Toen
velen op het hoofdkwartier waren aangekomen
aan het einde van de dag, kon men aanschuiven bij
een perfect verzorgde barbecue. Bedankt Cees! Het
smaakte heerlijk. Het bleef nog lang onrustig aan de
Binnenschelde. Of was het nou de Maas?

Scouting Oost 1 voor een rookvrije generatie
In navolging van vele sportparken, scholen,
universiteiten en wat allemaal niet, is ook ons
terrein vanaf moment van schrijven, zo daags na de
ouderavond, officieel rookvrij. Dit is geheel in lijn met
Scouting Nederland. Onze voorzitter vertelde iedereen
op het moment van presenteren dat dit misschien een
uitgelezen kans is om dan maar meteen te stoppen.
Uw redacteur kan er niet over meepraten, maar het
schijnt toch echt geen makkie te zijn. Hoewel de
bijkomende voordelen van stoppen natuurlijk te veel
zijn om op te noemen, moeten de nadelige gevolgen
ook niet negeert worden. Zie maar eens het buikje
van de betreffende voorzitter. Al met al een goed
initiatief op ons terrein, wat eenieder er zelf mee gaat
doen is aan een ieder zelf. In ieder geval niet meer
op ons terrein! Tot slot moeten wij met onze leden
nu de uitdaging aan gaan om rookvrij kampvuur te
realiseren.

Nieuws

Nieuws

Bewijs van deelname EHBO
Zoals in de vorige editie van dit cluborgaan al vermeld
was, heeft de leiding voldaan aan de EHBO-cursus
speciaal gericht op scoutingongemakken. Aangezien
de voorgaande editie aan wat krapte in de ruimte
onderhevig was, hierbij een foto. Zodat u zeker weet
dat er aan de cursus is deelgenomen.
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Nieuws
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Bevers
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De bedjes werden opgemaakt en het weekend kon
beginnen! De Bevers kregen allemaal een drankje
waarvan ze allemaal heel klein van werden, super gek!
Toen we daarvan bij gekomen waren, gingen we een
knapzak knutselen, want we waren nu net zo klein
als kabouters. De lunch ging erin en we vertrokken
met de auto ergens naartoe, spannend! We kwamen
aan bij het Amsterdamse bos, maar gingen eerst
even lunchen. We konden dan wel heel klein zijn,
we hadden nog steeds reuzehonger. Na onze lunch,
bestaande uit een krentenbol en een appel, konden
we er gelukkig weer tegenaan.

heel vlot, wat natuurlijk alleen maar fijn was voor de
leiding ;).
De volgende ochtend gingen we ontbijten met
pannenkoeken en hebben we nog even gespeeld.
Daarna was het helaas weer tijd om naar huis te gaan.
Wij hebben ervan genoten!

We gingen een speurtocht
doen, over het zogeheten
boskabouterpad. Onderweg
kwamen we het huis van de
kabouter tegen en we hebben,
uiteraard, wormen gevonden.
Na een lekkere wandeling
was het weer tijd om terug te
gaan en gingen we gezellig
een film kijken, met popcorn
natuurlijk. Hierna hebben
we nog even vrij gespeeld en
was het alweer snel tijd voor
het avondeten. De leiding
had een mega hamburger
gemaakt en allemaal frietjes
over de tafel heen gegooid;
smullen! Na het eten was
het alweer bedtijd en
verrassend genoeg ging dat

Dat je van Scouting ook vies wordt, is geen verrassing
meer. De Bevers kunnen hier ook wat van! Elke week
zijn de wormen en duizendpoten weer de dupe. Met
takjes, maar ook gewoon met blote handjes, worden
ze uit de grond getrokken en toegevoegd aan een
insectenhotel (geen zorgen, ze worden als de kinderen
niet kijken weer vrijgelaten). Gelukkig is dat niet het
enige wat gedaan wordt en zijn de Bevers vaak genoeg
ook super creatief.

je wilt komen kijken mag je een berichtje sturen, alle
informatie staat op de website (www.scoutingoost1.
nl). Hopelijk tot snel!
Helaas moeten we ook na de zomervakantie afscheid
gaan nemen van Anna en Claire :( Claire gaat naar de
Kabouters (dit keer wel de vrouwelijke Scoutingleden
tussen de 7 en 11, niet te verwarren met boskabouters,
red.) op donderdag en Anna gaat nu alleen nog
maar leiding zijn bij de Gidsen. We gaan jullie heel
erg missen, maar wensen jullie heel veel succes en
plezier bij jullie nieuwe groepen! Uiteraard komt er
ook nieuwe leiding, maar wie dat gaan zijn houden we
voor nu nog even geheim.

Bevers

Bevers

Daar zijn we weer! Het is alweer een tijdje geleden
sinds het laatste Lopend Vuurtje, dus er valt veel te
vertellen. In het weekend van 30 maart zijn wij op
weekend geweest. Voor een paar Bevers was het gelijk
ook de allereerste keer dat zij niet thuis sliepen, dus
dat was heel spannend. Toen de Bevers aankwamen
op Scouting, was er een groot ‘junglenet’ opgehangen.
Dit bleek een kabouterhol (niet te verwarren met een
Kabouterhol, hier zouden vrouwelijke Scoutingleden
tussen de 7 en 11 jaar in te vinden zijn, red.), waar ze
onder mochten slapen.

We maken de mooiste tekeningen en knutselen ook
af en toe. De creaties worden dan enthousiast aan de
ouders laten zien, die daar maar al te blij mee zijn.
Maar natuurlijk staat stipt op 1 nog steeds tikkertje of
omgekeerd verstoppertje. Elke week wordt dat ook
weer gespeeld.
Oproep! Aangezien de Bevergroep nu een groep is
met alleen maar jongens, zijn wij ook opzoek naar
meisjes die het leuk zouden vinden om Bever te
worden. Iedereen is welkom! Neem vooral je vriendje,
vriendinnetje, buurkinderen, neefjes of nichtjes mee.
Je mag 3 keer gratis komen kijken, mega leuk toch? Als
9
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Kabouters

We gingen natuurlijk niet zomaar op weekeind:
we hadden als thema Griekse goden en godinnen.
Vrijdagavond hebben de Kabouters eerst in tweetallen
een god of godin getekend en daarna hebben we hier
levend memory mee gespeld. De kabouters hebben
prachtige goden getekend: Zeus, Hera, Demeter,
Artemis, Aphrodite, Apollo, Dionysus, Athena, Ares en
Hermes.
Al met al was het een zeer gezellige, leuke en
leerzame avond voor iedereen! Toen het al lang tijd
was om te gaan slapen waren onze kleine Griekjes dat
absoluut niet van plan. Er was veel te veel te vertellen
aan elkaar: moppen, griezelverhalen, gezellige
verhalen, grapjes, etc. De leiding was hier niet altijd
even blij mee, helemaal niet toen bleek dat sommige
kinderen hier ook niet zo blij mee waren, en na een

paar keer streng toegesproken te zijn werd het een
soort van rustig.
Dat het laat geworden was, was zaterdagochtend
goed te merken, iedereen had zeer kleine oogjes
en mogelijk een iets korter lontje dan normaal. Na
het ontbijt wilden we afwassen: bleek dat het water
het niet deed. Super onhandig. Toen hebben we
natuurlijk contact opgenomen met de verhuurder,
maar die konden ons ook nergens bij helpen. Dus dan
maar cola als drinken bij de lunch, wat niet iedereen
vervelend vond. Omdat we een Grieks thema hadden
kon een mini-Olympische spelen niet ontbreken.
We hebben discus geworpen, vergesprongen, water
naar zee gedragen (wie kent dit Olympische spel
niet!) en nog veel meer spelletjes. Het was een groot

succes en iedereen kon haar eigen talent laten zien!
Vervolgens zijn de Kabouters in het water gesprongen
terwijl de leiding vanaf de kant in het zonnetje toekeek
en werd er een fles gevonden met een brief erin: in
het Grieks! Lang leve internet waardoor wij de brief
konden vertalen. Het bleek dat wij gisteravond bij het
spel over de Griekse goden Poseidon vergeten zijn!
Super stom natuurlijk en helemaal niet de bedoeling,
maar nu was hij dus wel boos! En we weten wat boze
Griekse goden kunnen doen, en omdat wij niet in
een boom, koe of ander schepsel veranderd wilden
worden, waren we eigenlijk nog redelijk opgelucht
dat het alleen maar om afgesloten water ging! Maar
we wilden het ook niet erger maken dan dat het al
was dus besloten de instructies die in de flessenpost
zaten uit te voeren. We moesten een tocht lopen
waarmee meer duidelijk zou worden. Tijdens de tocht
moesten we verschillende vragen over Medemblik
beantwoorden, en zijn we erachter gekomen dat het
een ontzettend leuk plaatsje is! Toen de tocht klaar
was konden we met de gegeven antwoorden een
zin maken: “meng zoete nectar, prikkelplant en zuur
sap”. Het was ons duidelijk: wij moesten een drankje
maken van citroensap, brandnetel en honing. Dit

Kabouters

Kabouters

Op 17, 18 en 19 mei zijn de Kabouters op weekeind
geweest naar Medemblik. We hadden ontzettende
mazzel met het weer, temeer omdat wij bij een
waterscouting een gebouwtje hadden gehuurd en we
dus zo het water in konden springen! De Kabouters
deden dat ook massaal en waren heel veel dapperder
dan de leiding die het nog een beetje koud vonden en
dus ook niet het water ingingen.

moest volgens oud recept een nacht intrekken. Die
avond gingen de Kabouters iets sneller slapen dan
de avond daarvoor. Wat voor de leiding erg fijn was
want wij hebben kunnen zien dat Duncan Laurence
het Eurovision Songfestival won! Wij zullen nu altijd
weten waar wij waren dat jaar dat Nederland weer
eens won! Na een nachtje vol dromen over een liedje
wat ontzettend in je hoofd blijft zitten, was het alweer
tijd om op te ruimen. De slaapzaal was binnen no
time opgeruimd, en wat heel erg leuk was om te zien
was dat Kabouters elkaar zo goed helpen als iemand
anders moeite heeft met het oprollen van de slaapzak
of luchtbed.
Na het ontbijt was het tijd om Poseidon te eren: een
slok van het drankje en het opzeggen van de heilige
tekst die we zelf eerst nog even moesten verzinnen.
De Kabouters kwamen met: “Oh Poseidon, het water
is mooi, U bent mooi, de wereld is mooi, en sorry”. Dat
leek ons wel voldoende. En gelukkig was dat het ook!
Het water deed het weer en wij zijn niet veranderd in
koeien! Dus opgelucht, en een beetje moe, konden we
weer naar de Kruislaan!
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In het paasweekend zijn de Welpen een nachtje
wezen logeren in de nieuwe blokhut van Scouting
Diemen! Op zaterdagochtend verzamelden we op de
Kruislaan om met een spannende OV-tocht richting
de locatie af te reizen. Door middel van clues en
aanwijzingen, moesten we achterhalen welke bussen
en metro’s we moesten nemen. Op station Bijlmer
Arena ontstond echter een opstopping door een
uitgevallen bus, waardoor het groepje van Menno
besloot om een andere route te nemen (zij hadden
STEEN-PAPIER-SCHAAR verloren van Jade’s groep,
waardoor ze als laatste pas de bus mochten pakken).
We hebben ze keihard uitgelachen toen ze wegreden,
maar wat bleek? Ze waren veel eerder dan wij!! Na
een heerlijke lunch met knakworstjes, was het tijd

voor een dobbeltocht. We wisten wat de route was
naar de eindpost, maar konden daar niet in een
keer naartoe wandelen; elk kruispunt diende er
gedobbeld te worden en bepaalde het lot welke kant
we op moesten. De groep van Yves was er biiijjjna,
maar bij het laatste kruispunt gingen ze rechtsaf en
duurde het nog verdraaid lang voordat ze toch konden
finishen. In het zogeheten ‘banjerbossie’ hebben de
Welpen heerlijk gespeeld in de zon en survivalspellen
gespeeld tot het tijd was om terug te keren. Echte
Scouts bouwen zelf hun maaltijd, dus wij ook! We
hebben gekookt op het kampvuur (uiteraard in
overleg met de brandweer) met als afsluiter bananen
met chocolade uit het vuur, hmmmmm! Met het oog
op zomerkamp, zijn alle kampvuurliedjes de revue
gepasseerd en zijn we ervan overtuigd dat we onze
titel voor “beste kamplied” kunnen prolongeren!
Zondagochtend waren de Welpen lekker vroeg
op (geen tijd te verliezen he…) en was het na het
opruimen van de slaapspullen en het ontbijt alweer
tijd voor het grote eindspel! Gedurende het hele
weekend konden er munten verdiend worden, zo
ook hier. Elk groepje kreeg opdrachten toegewezen
door de roulettetafel (denk aan een gedicht schrijven
voor de leiding, een kruiwagenrace over het terrein,
potloden verplaatsen tussen neus en lippen en
nog heel veel meer) om zo veel mogelijk munten
te verdienen. Uiteindelijk hebben Caspar, Jeppe,

Marten en Tobias als team de meeste punten gepakt,
gefeliciteerd!
Draaiavond Yves
Afgelopen dinsdag stond er voor de Welpen weer
eens een bijzonder thema op het programma. Het
thema draaide dit keer om ENGELAND! Niet alleen is
dit de aanstaande tegenstander van het Nederlands
elftal in de halve finale van de Nations League, maar
ook komen hier een aantal bekende sporten vandaan.
Zelfs onze geliefde Scouting is bedacht in Engeland.
Na een potje ouderwets, zo hard mogelijk tegen de bal
aan trappen, voetbal werden de Welpen uitgedaagd
om een cricketquiz te doen. Dit was niet een quiz over
cricket. De benaming moet eigenlijk zijn: via-de-bal-

slaan-en-niet-tegen-de-crickettoren-van-blokjes-aanlaten-komen-om-te-mogen-rennen-naar-het-getalvan-de-vraag-van-de-quiz-quiz. Ondanks dat wij bij
Scouting niet gek zijn van officiële sporten door elkaar
gooien, moest dit mengsel toch wel een paar keer
uitgelegd worden door Yves aan zowel de Welpen als
de andere leiding. Na paar keer oefenen, begonnen
de Welpen steeds beter de bal te slaan en de vragen
over Engeland te vinden. De Welpen konden vooral
over de vraag; ‘hoe oud is koningin Elizabeth?’ flink in
discussie raken over wanneer je nou eigenlijk te oud
bent om koningin te zijn. Al met al zijn alle Welpen
inmiddels geschikt om zowel mee te doen met cricket
als aan een pubquiz!

Welpen Dinsdag
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Hallo allemaal! Daar zijn we weer met alle verhalen
van de Zaterdagwelpen. Sinds het laatste Lopend
Vuurtje zijn we op ‘Scouting-challenge’-weekend
geweest in Zandvoort. Ik geloof dat er een week
later nog steeds zand uit onze oren kwam. Yme, die
eigenlijk Beverleiding is, ging ook met ons mee.
Zij gaat namelijk op kamp ook met ons mee, super
gezellig!
Op zaterdag werden wij door een paar van de ouders
naar Zandvoort gebracht. Daar hebben we onze
spullen gedropt en zijn toen een tocht gaan lopen.
De leiding had een fototocht gemaakt, met allemaal
ontzettend mooie (maar niet heus) foto’s van henzelf.
We moesten heen waar de leiding stond of heen wees.
Onderweg hebben we meegedaan aan de #trashtag.
We willen iedereen aanmoedigen om ook mee te
doen. Het idee is dat je een stukje natuur waar (veel)
afval ligt op de foto zet, het daarna gaat opruimen
en dan het eindresultaat op de foto zet. Omdat wij
als Scouts natuurlijk goed voor de natuur moeten/
willen zorgen leek het ons een goed idee om het eens
te proberen. Eigenlijk zou iedereen 3 stukken afval
oprapen, maar het ging zo goed dat we in een half
uur een vuilniszak vol met troep verzameld hebben
in de duinen. Sterker nog, op een geven moment
raakte iedereen afgeleid van de tocht omdat we
telkens meer troep vonden. Toen we eindelijk weer
een schoon stukje tegenkwamen hoorden we auto’s
met flinke snelheid over het circuit scheuren, dus zijn
we daar ook gaan kijken tot onze grote teleurstelling;
er werd niet meer geraced op het moment dat wij
aankwamen. Na een flinke wandeling kwamen we
aan op het strand, waar het best hard aan het waaien
was. Hier hebben we ook nog best wat afval gevonden
en konden we een volle vuilniszak in een mooie
afvalbak stoppen. We moedigen iedereen aan om ten
minste 3 stukken afval op te rapen als je ergens naar
toe loopt. Als iedereen dat doet zou de wereld toch
een stuk schoner moeten worden. Toen we op het
strand aankwamen hebben we lekker geluncht en de
tocht voortgezet. We kwamen uit bij een speeltuin en
hebben daar met veel plezier gebruik van gemaakt en
een verjaardag gevierd. Verder hebben we nog een

wedstrijdje zandkastelen bouwen gehouden. Welk
groepje kon het beste samen werken en het mooiste
kasteel neerzetten? Na bloed, zweet en tranen van de
Welpen kon de leiding uiteindelijk toch niet kiezen,
beide kastelen waren erg groot geworden en mooi
versierd met allemaal schelpen. Na het bouwen van
de zandkastelen zijn we nog even naar het Mu-ZeeUm geweest. Dit is een juttersmuseum waar we erg
veel geleerd hebben over wat er wel niet allemaal
op het strand aanspoelt. Wist je bijvoorbeeld dat
er ook een keer een kunstgebit gevonden is? En
echt suuuuper veel plastic doppen? Iemand van het
museum had er leuke ‘schilderijen’ van gemaakt. Er
lagen ook wat tandenborstels, brillen en badeendjes
tussen. Maar ook delen van vliegtuigen uit de tweede
wereldoorlog. Het coolste was toch wel de kreeft
die in het aquarium zit. Er hing een bordje boven
dat we hem niet mochten aaien, wat sommigen erg
jammer vonden, maar het was wel een stuk veiliger
voor alle vingers. Na het juttersmuseum was het tijd
om onze tocht te vervolgen. Dit keer moesten we
een strippenkaart volgen. Dat is een lange lijn met
kleine streepjes. De kant waar het streepje staat mag
je niet op. Dat is nog best lastig als je weet hoeveel
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Welpen Zaterdag

kleine steegjes het Centrum van Zandvoort heeft.
Maar we hebben het goed gedaan want we kwamen
aan bij ons logeeradres! Daar hebben we onze bedjes
opgepompt, de slaapzakken uitgepakt en gebruikt
om wormen te worden, voordat ze over de bedden
werden neergelegd zodat we later zo ons bed in
konden. Toen hebben we nog even buiten gespeeld.
Vooral de trampoline was heel leuk. Na een tijdje was
het eten klaar. We aten spaghetti met rode saus, nou
ja de leiding dan, de Welpen wilden allemaal alleen
maar kaas. Zou dat komen door de groente? Omdat
Marianne en Yme gekookt hadden, hebben Daan en
(leiding)Sven de afwas gedaan, terwijl de Welpen nog
even buiten konden spelen, bedankt leiding! Na een

potje blikkietrap werd het toch echt tijd om naar bed
te gaan. Natuurlijk wel eerst nog even tanden poetsen
en een pyjama parade.
Zondagochtend hebben we lekker ontbeten en zijn
toen alles weer gaan opruimen. Het is toch altijd
weer verbazingwekkend hoeveel zooi er gemaakt
kan worden binnen één dag! We hebben nog lekker
buiten van de zon genoten met een paar actieve
spelletjes, zodat het lekker rustig zou zijn in de auto’s,
wat overigens uitstekend werkte. Voor de terugweg
werden we gelukkig ook weer opgehaald en hoefden
we niet helemaal naar Amsterdam terug te lopen. Het
was erg druk onderweg, dus alle ouders stonden al
op ons te wachten. Wat ook niet hielp was het feit dat
Yme zowel heen als terug iets te veel naar de TomTom
luisterde, en dus verkeerd reed. Oeps! En Sven wist
haar ook niet de goede kant op te leiden… Misschien
toch nog even iets meer oefenen voordat we op kamp
ook gaan verdwalen. Maar uiteindelijk was iedereen
toch veilig, moe en voldaan weer terug in Amsterdam.
De leiding had ook nog diploma’s ondertekend, maar
die waren ze vergeten uit te delen, dus die hebben we
een week later alsnog gekregen.
15
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• Dat wij eigenlijk super leuke leiding hebben?
• Maar dat als je niet stil bent je dan wel moet
afwassen?
• En dat ze eigenlijk echt geen lekkere limonade
kunnen maken?
• Pola, Saskia en Noa hebben gewonnen met het
superleuk handelsspel?
• Stella heel goed is als casino-eigenaar?
• Het nog maar 6 weken is tot aan zomerkamp?
• We er nu al zin in hebben?

Gidsen

Wist je dat...
• Bloem de meeste loten heeft verkocht en daarvoor
eindelijk haar kadootje heeft gekregen?
• Gidsen het leuk vinden om gras naar elkaar te
gooien?
• We ruim 40 gasten hadden op het ouderdiner en
we hierdoor ruim 250 euro hebben opgehaald?
• We super veel complimenten hebben gekregen van
de ouders over onze kookkunsten?
• Luna dit hele schooljaar nog nooit op tijd is
gekomen op scouting?
• Wij laatst heel mooie strips hebben
gemaakt, die ook in het Lopend Vuurtje
zijn te vinden?
• We met de Verkenners op weekend zijn
geweest?
• De tocht van het weekend veel te
moeilijk was?
• Dit vooral voor 1 groepje gold?
• Groepje 5 30 minuten eerder bij de
eindpost aankwam dan groepje 1?
• Saskia op dit weekend een vlieg heeft
gegeten?
• Er iemand tijdens weekend in z’n slaap
uit de tent gerold is?
• De Gidsen tijdens weekend wel wisten
wie het Songfestival gewonnen had,
terwijl ze geen telefoon bij zich
hadden?
• Ze dit gewoon goed hadden geraden
omdat het heel logisch was?
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11 juni Pannenkoeken avond
11 juni was het weer zo ver! De voorbereidingen waren
al lange tijd in volle gang want de spectaculaire
en wereldberoemde pannenkoeken avond van de
Verkenners was dit jaar op 11 juni! Wat maakt onze
pannenkoeken avond zo bijzonder? Nou voor elk
muntje vanaf 5 cent kunt u een pannenkoek kopen.
Mooie deal toch? Maar we maken het nog mooier, u
heeft zelfs de keuzes! Naturel, kaas, appel en spek
staan dit jaar op het menu. Kom u volgend jaar ook
weer langs? Dit jaar hebben wij maar liefst 305,5 euro
op gehaald! Daar kunnen we weer leuke dingen van
gaan doen op kamp.
Verticale Verkenner Tuin (VVT)
We zijn weer lekker creatief bezig geweest! De
Verkenners hebben van 100% hergebruikte
materialen een verticale tuin gemaakt. Met
overgebleven pallets van Jürn zijn werk en gedoneerde
verf van Scouting hebben de Verkenners toch weer een
mooi kunstwerk weten te bouwen.
De pallets moesten wij opschuren voordat we konden
verven. Phoe wat een werk was dat zeg! Met plankjes
konden we van de pallets plantenbakken maken, wel
6 per pallet! De binnenkant van de plantenbakken is
zelfs geverfd in speciale verf zodat het hout niet snel
gaat rotten. De buitenkant hebben wij natuurlijk een
wat vrolijker kleurtje gegeven. Daarna is de tuin op
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professionele wijze in elkaar geschroefd door onze
voorman Tygo met hele lange schroeven. We kregen
van de leiding gedoneerde schroeven en dat waren er
niet heel veel. Daarom moesten we flink nadenken
waar we de schroeven gingen gebruiken en dat was
nog best een puzzel.
Uiteindelijk is het bouwwerk natuurlijk helemaal
gelukt! Onze schitterende Verticale Verkenner Tuin
(VVT) heeft maar liefst 18 kleine plantenbakken en
1 hele grote plantenbak van wel een meter lang! In
de plantenbakken hebben we verschillende groente
gezaaid als wortels, rode bieten, peulen, tomaten,
kropsla en tuinkers. Eigenlijk is het ook een verticale
verkenner moes tuin, maar VVMT vonden wij wat
minder leuk klinken. Mede door hulp van de Gidsen,
die elke week onze plantjes water geven, groeien de
tuinkers en peulen super goed! De wortels en bieten
worden ook langzaamaan echte plantjes. Wie weet
eten we op kamp wel onze eigen groente!
Maar we waren nog niet klaar, we hebben ook nog
een insectenhotel gemaakt van oude boomstammen.
De boomstammen hebben wij samen met Gijs
uitgeboord en onder de VVT gestapeld. Het idee is
dat insecten in de boomstammen gaan leven maar
het hotel loopt nog niet echt storm. Maar we hebben
goede hoop dat dit binnenkort zal veranderen.
Op Facebook is de VVT ook opgevallen! De VVT heeft
de harten bereikt van wel 3100 mensen (:

Weekend met de Gidsen
Wij zijn weer op weekend geweest en wat voor
weekend! Dit keer samen met de Gidsen! We hadden
natuurlijk wel onze vermoedens, maar de leiding
heeft het goed geheim gehouden. Maar het bleek al
snel een rampen weekend te worden. In de ochtend
ging het al direct mis, Stella bleek te ziek om nog mee
te kunnen op weekend, oh nee ): Gelukkig heeft Stella
nog wel de boodschappen kunnen doen, bedankt
Stella! Bij het inladen van de bus en aanhanger was
Jürn slim genoeg om alvast ver vooruit te denken. De
fietsen moesten op halverwege de tocht uitgeladen
worden. Dus als we nu alle fietsen in de bus laden
en alle bagage in de aanhanger doen is dat heel
handig. Maar nadat Jürn 5 fietsen had ingeladen was
de bus bijna vol. Aangezien we 40 fietsen moesten
meenemen, was de conclusie al snel dat de aanhanger
en bus weer uitgeladen konden worden.
Eindelijk kunnen we met de tocht beginnen en we
worden richting de Middenweg gestuurd. Met bussen
moesten wij ons richting Haarlem vervoeren. Maar
uiteindelijk bleek het verkeer rond het eindpunt zo
druk door de Jumbo Racedagen, dat de leiding ons
direct naar Bentveld heeft gestuurd.
Vanaf Bentveld konden wij aan het tweede deel
van de tocht beginnen, maar dan nu met de fiets!
In de noodenvelop zat een kaart met een route
die we konden volgen. Via Zandvoort zijn wij naar
Bloemendaal gefietst en zo he, de geluiden van
de Jumbo racedagen waren erg aanwezig. Onze
eindbestemming was kraantje lek, vanaf daar vertelde
de leiding dat we gewoon weer terug moesten
fietsen naar Bentveld?! Ja hoooor daar kom ik net
vandaaaaan! Maargoed anders hadden we natuurlijk
nooit de mooie natuurduinen van Zandvoort gezien.
Vooral met het rustgevende pwhheeeeee phweeeeeee
op de achtergrond.

Na een heerlijk avondmaal hebben we rond een
kampvuur een quiz gespeeld. Met warme chocomel,
slagroom en marshmallows hebben wij nog samen
met de gidsen wat liedjes gezongen. Maar helaas was
de dag alweer voorbij en moesten wij onze tanden
poetsen bij het toiletgebouwtje.
In de ochtend was Jürn daar weer! Wat een bikkel,
zelfs met een lichte koorts komt hij helpen!
Bedankt Jorn! Na het heerlijke ontbijt hebben wij
de fiets gepakt naar Zandvoort voor een paar leuke
strandspellen. Rugby, beach trefbal en geulen graven,
het was super leuk! Maar toch wel echt heel koud.
Bleek het toch nog een bijzondere dag te zijn, want
voor het eerst in 20 jaar is er een temperatuur verschil
van 8 graden bij de kust. Toch maar snel richting huis,
brrrr.

Verkenners

Verkenners

Haaaai daar zijn we weer.

Terug op ons kampeerterrein bleek al snel dat Jürn ook
was gevallen door de griep. Normaal helpt Jürn altijd
met opbouwen van het terrein, maar dit keer moest
hij zich overgeven aan een hangmat. Gelukkig hebben
we laatst een speedtest tent opzetten gekregen van de
leiding en het lukt ons tegenwoordig om in 15 minuten
een tent recht op te zetten! Uiteraard moesten we
de Gidsen helpen, maar dat doen echte verkenners
natuurlijk graag. Vlak voor het avondeten heeft Jorn
de handdoek in de ring gegooid en moest ook naar
huis door de griep, oh nee!
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Verkenners

Wat hebben we toch weer een tof weekend achter de
rug! Gidsen, bedankt voor de gezelligheid!
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Allereerst zullen
we het natuurlijk
uitgebreid moeten
hebben over ons laatste
explo weekend, want
dat werd een stukje
avontuurlijker dan
verwacht.
exploweekend, dat is
altijd een feest. Om
het feest te beginnen
kregen wij een aantal
dagen voor het
weekend een video
toegestuurd die een
hint bevatte over waar we met de trein heen zouden
moeten reizen en wanneer we daar moesten zijn.
We zagen in de video de watertoren van Den Helder
en een andere foto die erg op Den Helder leek, dus
de keuze om naar de kop van Noord- Holland te
vertrekken was snel gemaakt. Een voorspoedige
treinreis vol gezelligheid in een coupé voor onszelf
verder kwamen we op het station aan om uit te
vinden dat we nog genoeg tijd hadden om even onze
magen te vullen. Deze kans hebben we dan ook maar
genomen om het centrale punt van Den Helder in al
haar en pracht en praal te bekijken, de McDonalds.
Bij de watertoren kwamen we SANICO tegen en daar
kregen wij de opdracht om ons onderkomen voor de
avond te vinden, ik citeer: “op of vlak naast de gele lijn”.

Na even gekibbeld te hebben kwamen we tot de
conclusie dat we in ieder geval naar Texel moesten
gaan, met als redenering dat als je iets te zoeken in
Den Helder hebt het wel de veerpont naar Texel is. Na
een korte fotoshoot zijn we gaan zoeken naar onze
mogelijke slaapplek op Texel. De lijn eindigde ergens
in het midden van Texel, op een boerderij, maar een
meerderheid dacht toch dat het scoutinggebouw een
stukje naast de lijn ons onderkomen voor de nacht
moest worden. Na een tochtje met de bus en de
benenwagen kwamen we aan bij het scouttinggebouw
van Texel, waar er een scoutinggroep bezig was met
haar draaiavond, maar geen van onze leiding. Toen
wij vroegen of er daar mogelijk mensen die avond
kwamen slapen kregen wij een aantal verbaasde
blikken toegeworpen. Een snelle bel-actie met de
leiding beantwoordde al onze vragen, we moesten
helemaal niet op Texel zijn! En de leiding zat nog in
******* Nederland! De laatste boot terug zouden we
niet meer halen, dus heeft onze lieve leiding vanuit
Julianadorp een sprint richting de laatste boot naar
Texel gezet, die ze hebben gehaald. Wij zijn gelukkig
superlief opgevangen door de scouts van Texel, dank
daarvoor (kom nog eens langs ;) als je verdwaald raakt
in Amsterdam) en voor de bitterballen. Na een leuke
overnachting in het scoutinggebouw op Texel zijn we
tot ons dagprogramma overgegaan, eerst even chillen
in Den Burg en daarna met een vissersboot mee! We
hebben genoten.
Hierop volgend
deden we ook
nog een spel
Den Burg Yard,
waarbij we
de boeven op
skates Faysel
en Daniël
moesten
vangen met
behulp
van slim
positiespel.

Toen was het lekker bbq’en en de boot naar het
vasteland maar weer pakken. Toen maakten we de reis
naar ons “echte” scoutinggebouwtje en na een avond
vol diepe psychologische gesprekken, kampvuur en
meer en meer mokerslechte woordgrappen brak
de ochtend aan en was het tijd om onze spullen te
pakken en naar een onbekende locatie te rijden.
Dit bleek landgoed Hoenderdaell te zijn, waar
zich toch een best wel grote dierentuin bevindt
met (vervelende) alpaca’s, kamelen, stokstaartjes,
verschillende apensoorten, wolven, hyena’s, beren,
kangoeroes en bovenal een hoop grote katachtigen:
leeuwen, tijgers, panters, lynxen et cetera. Na een
aantal ronden in lekker weer door het park gelopen te
hebben en een leeuw gezien te hebben die naar zijn
eten moest jagen, zijn we richting Kruislaan gereden.
Wat een weekend.

Nog noemenswaardig wat betreft programma’s:
absoluut het opmaakprogramma van Luna en Nina!
Wat een aangekleed programma was dat zeg. Te
beginnen met het opdoen van nagellak. Vervolgens
zijn we doorgegaan op onszelf (laten) aankleden
in teams. Met allerlei soorten kleding hebben wij
onszelf net als mannequins gekregen. Na met veel
flair over de catwalk te hebben gelopen heeft de
“kundige” jury haar punten toegekend. Daarna volgde
het hoogtepunt van de avond: een roastsessie als
eindonderdeel.

Explo’s
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Halloo daar lieve scouts, vrienden en andere lezers
van deze editie van het Lopend Vuurtje. Wij hebben
allemaal een drukke tijd gehad de afgelopen
tijd, met veel Explo’s die dit jaar examen deden
(spannend !!!). Maar examens of geen examens, als
explogroep hebben wij natuurlijk nog steeds heel
erg veel super-duper leuke dingen gedaan. Van
verkleedprogramma’s tot een exploweekend met een
stuk of wat aparte wendingen tot aan een burgeravond
om nooit te vergeten: in dit LV stukje zullen we je er
van alles over vertellen.
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Ook het wie-is-de-moordenaar programma van Sanne
was een erg leuk spel. We speelden een spel waarbij je
er achter moest komen wie de moord heeft gepleegd
en met welk wapen door middel van hints op kaarten.
En dan de hamburgeravond! Met veel en veel liefde,
passie en Gordon Ramsey-achtige groepsdynamiek
hebben wij lekkere handgekneedde hamburgers
gemaakt voor onze vrienden, ouders en
buurtbewoners. Het weer zat gelukkig mee en dat
stemde tot een fantastisch toetje gemaakt door onze
eigen masterchef…..Dankjewel Nico en iedereen die
erbij was!
Groetjess, de Explo’s
21
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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!

Stam
Dag lieve lezers!

Stam

Hier ook weer een stukje over de Stam. Gezien we om
de maand een opkomst met programma hebben en
de andere maand alleen een gezellige borrel, hebben
we eigenlijk sinds de januari-vaar-opkomst niet zo
heel veel gedaan om over te vertellen. Toch zullen we
een poging doen en met een paar foto's extra komt
deze pagina vanzelf wel vol ;)
In februari verzamelde de Stam in Elsa's Café voor een
gezellige stamborrel. Het was een gezellige avond met
een hoop Stammers, veel vakantieverhalen en ook wel
een paar drankjes… het bleef nog lang onrustig daar
op de Middenweg, zullen we maar zeggen.
In maart had Sanne een programma voorbereid en
naar onze bescheiden mening mag deze avond de
boeken in! Het was een spelletjesavond 2.0: allemaal
redelijk onbekende, maar supergave spellen (een
spel waarbij je zonder communicatie met elkaar
kaarten op de juiste volgorde op moet leggen, een
spionnenspel, Codenames en nog meer spannends),
en omdat Sanne net haar diploma had gehaald had
ze iedere speeltafel voorzien van een signature drink.
Jullie begrijpen: alle denk-, puzzel- en strategiespellen
gingen steeds beter. De avond werd afgesloten met
hilarische potjes De Nachtwacht: een spel in het
donker dat de jonge jeugdgroepen geweldig vinden,
maar wat aan het eind van deze avond ook geweldig
was met de volwassen Stamgroep.

De Stamavond van april viel samen met Koningsnacht,
dus verzamelde een deel van de Stam en andere
gezelligerds bij Mojo om te dansen op muziek van
de live band en natuurlijk te proosten op WimLex.
Wederom een zeer geslaagde avond!
31mei was niet de meest ideaal geplande Stamavond;
door het Hemelvaartweekend waren toch erg veel
Stamleden niet in Amsterdam. Met slechts drie
Stamdames is toen besloten om met de tram af te
reizen naar Pathé City (handig dat de nieuwe lijn 19
wel rechtstreeks naar Leidseplein gaat!) om daar de
film The Hustle te gaan kijken. We werden uiteindelijk
nog vergezeld door twee bestuursheren, waardoor de
opkomst al bijna verdubbelde. De film viel prima in de
smaak; we hebben zelfs de mannen horen giechelen
om deze grappige chickflick. Na afloop is er nog een
gezellige naborrel gedaan bij Café Kuijper, waar een
Stamlid achter de bar stond en een ander Stamlid ook
aan kon haken met een extra gezelligerd. Uiteindelijk
zijn er zelfs wat danspasjes gewaagd en is het naar
verluidt vrij laat geworden… we hebben van deze
avond helaas geen beeldmateriaal, maar al met al was
het een zeer gezellige en geslaagde avond! Volgende
keer gewoon weer een iets grotere opkomst.
Wanneer dit LV'tje uitkomt is net ons Stamfeest
geweest op 14 juni; met het vette thema 'Blacklight
District' en alle plannen over cocktails en speciaalbier
voor scoutingprijsjes moet dit wel weer net zo'n hit als
vorig jaar worden. Een verslag met foto's volgt in de
eerstvolgende LV na de zomervakantie.
Iedereen een fijn zomerkamp en mooie zomer
gewenst en tot in het najaar!

22

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/

Flyer & Folders
Losbladig & Ordners
Wire-O
Geniet gebrocheerd
Garenloos gebonden
hop, de meeste
dkoopste copys

De goe

www.prijsprinter.nl

tevreden klanten

Vraag 1: Als u gevraagd wordt om één mailtje op tijd
te versturen dan stuurt u:
a) Gewoon helemaal geen mailtje 			
b) Twee aparte mailtjes				
c) Eén mailtje
d) Drie aparte mailtjes
Vraag 2: Als u gevraagd wordt om de tekst in .doc of
.docx op te sturen dan stuurt u:
a) De tekst als losse mail tekst			
b) De tekst als .doc of .docx bestand			
c) De tekst als .pdf bestand
d) De tekst 4 dagen te laat door als WhatsApp-bijlage

Vraag 3: Als u gevraagd wordt om de foto’s als aparte
bijlage te sturen dan stuurt u:
a) De foto’s als aparte bijlage in dezelfde mail als de
tekst
b) De foto’s als aparte bijlage in een apart mailtje
c) De foto’s te laat via WhatsApp			
d) De foto’s als Google Photo link			
e) De foto’s toch in hetzelfde document als de tekst
f) De foto’s apart, maar wel allemaal in één .doc
bestand
g) Vijf (!) aparte mailtjes met ieder drie foto’s
h) De foto’s via een WeTransfer link
i) De foto’s (6!) per stuk, gedeeld via Google Drive
Vraag 4: Als u gevraagd wordt het op te sturen naar
lopendvuurtje@scoutingoost1.nl dan stuurt u het
naar:
a) lv@scoutingoost1.nl				
b) Ik stuur helemaal niets via de mail. 		
c) clubblad@scoutingoost1.nl
d) info@scoutingoost1.nl
e) lopendvuurtje@scoutingoost1.nl

Een Scouting-bruiloft

Lopend Vuurtje • juni 2019
Hoe-stuur-ik-mijn-stukje-in-quiz

Om u als lezer een inkijkje te geven in het leven achter
de schermen van de LV, heeft de redactie een quiz voor
u opgesteld. De manier van inzenden loopt ondanks
de vrij eenduidige instructie toch tamelijk uiteen.
Laten we kijken of u er uit komt. Stuur uw goede
antwoorden naar lopendvuurtje@scoutingoost1.nl en
maak kans op een plek in de redactie!

Een Scouting-bruiloft

Lopend Vuurtje • juni 2019

Hoe-stuur-ik-mijnstukje-in-quiz

Winkelcentrum Diemerplein

Diemerplein 108
Diemen

24

Maandag
Dinsdag t/m zaterdag

www.alexanderhoevekaas.nl

12:00–18:00
09:00–18:00
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de bruidstaart aangesneden, een eigen creatie.
Alsof dat lekkers nog niet genoeg was gingen er de
heerlijkste kaasjes en nootjes de in de rondte. Na een
aantal glaasjes van het één of het ander werd het
feest doorgezet op een boot vertrekkende vanaf de
Omval. Er werd heerlijke wijn geserveerd en het diner
buffet smaakte fenomenaal. Uw verslaggever heeft
zich kostelijk vermaakt. Deze prachtige boottocht
eindigde via een route door het stadshart vlakbij
Level Eleven. Engels voor ‘elfde verdieping’. Hier werd
het feest kracht bijgezet door aanwezigheid van een
band, een zanger en DJ. Ook de goedgevulde bar
deed zijn bijdrage. Na de prachtige eerste dans van
het bruidspaar wist iedereen zijn eigen plekje op de
dansvloer te bemachtigen. Het bleef nog voor lange
tijd onrustig op de elfde verdieping. Toen het gefeest
toch toepasselijk met het u welbekende nummertje
van Hazes was afgesloten, werd er koers gezet naar
de nabijgelegen Amerikaanse fastfoodketen. De
innerlijke mens wilde ook wat, ondanks de overvloed
aan borrelhapjes en bittergarnitatie tijdens het
gedans. Eenmaal de buik weer rond ging iedereen
op huis aan en kon het nagenieten beginnen. Sanne
en Dave, heel veel geluk namens de redactie van het
Lopend Vuurtje!

Een Scouting-bruiloft

Lopend Vuurtje • juni 2019
Een Scouting-bruiloft

Lopend Vuurtje • juni 2019
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Beste mensen, vrijdag 21 juni 2019 was de grote dag.
Onze lieve Sanne en Dave gingen trouwen! Ze hadden
het eerste gebouw van een prachtige aankleding
voorzien, zodat het bijna niet terug te herkennen was
als een scoutinggebouw. Rond een uur of 13 begon
het langzaamaan vol te lopen met mensen. Van
heinde en verre wist men het gebouw te vinden. Zelfs
een Californische delegatie van Sanne haar familie
was speciaal overgekomen om de plechtigheid en
de bijkomende festiviteiten bij te kunnen wonen.
Na het eerste rondje koffie was het tijd om te gaan
zitten op de kleurige en leuk gevarieerde stoelenpartij
die Sanne de afgelopen jaren verzameld had. De
muziek ging aan en de betrokkenen liepen prachtig
achter elkaar over de rode loper de zaal in. Eerst de
moeders, toen Dave gevolgd door de getuigen en
tot slot natuurlijk de bruid zelf in de arm van haar
trotse vader. Dave zelf zag er al het prachtigste uit van
allemaal met een prachtig aangemeten pak, het was
toch echt Sanne in haar fantastische jurk die iedereen
overtrof. Hij stond haar werkelijk alsof hij speciaal
voor haar gemaakt was. Met alle belanghebbenden
aanwezig kon de ceremonie beginnen! Onder leiding
van buitengewoon ambtenaar Rick (niet te verwarren
met onze huisambtenaar Hendrik de Baat) werd
de ceremonie een prachtig moment voor iedereen.
Nadat ze elkaar volkomen in lijn der verwachting
het ja-woord hadden gegeven, werd de champagne
gepopt en ging de muziek aan! Men feliciteerde en
feliciteerde en een ieder deed zijn best alle schade
die de opgewelde traantjes hadden veroorzaakt
teniet te doen. Buiten werd vervolgens door Nico
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Wist je dat...
• Er een kip naar binnen kwam vliegen om zo de
ceremonie beter te kunnen bekijken?
• Jane (de wedding planner) uitstekend een fles
champagne kan sabreren?
• De muziek voor tijdens het oplopen toch wel zes
keer gerepeteerd werd om op alles voorbereid te
zijn?
• Men toch op een ander moment dan gepland ging
staan?
• Jane zich hier toch maar bij neer heeft gelegd?
• Er prachtig vals gezongen werd door de
Scoutingvriendinnen van Sanne?
• Dit wel een prachtige Scoutingmedley was?
• Het thema Fabulous Shoes door velen prachtig
uitgedragen werd?

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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• Gidsen
• Pioniert liever dan dat
zij een tent opzet

Sven (19)

Sinds wanneer ben jij lid?
Sinds drie jaar.

Lid sinds...
Al zo’n 5 jaar….? Vanaf spionnenkamp.

• Welpen zaterdag
• Motto: Sta nooit stil

• Leiding Welpen zaterdag, gaat deze zomer
voor het eerst mee als
leiding op kamp

Wat is jouw leukste kamp ooit gehad?
Het verkennerkamp vorig jaar; dropping vond
ik toen het allerleukst.

Wat vind je het leukste op scouting?
Bulldog.

Sinds wanneer zit je op scouting?
Sinds het begin van seizoen 2018/2018.

Sinds wanneer ben jij lid?
Sinds april 2010.

Wat doe jij het liefst op scouting?
Blikkietrap, maar ik kan niks bedenken wat
niet leuk is.

Wat is jouw leukste kamp ooit gehad?
Wie is de Mol, het kamp van vorig jaar
bij de Explo’s; de activiteiten waren leuk
georganiseerd en het spel sloot leuk aan op
de groep.

Met wie ga je het liefst om op scouting?
Biem, want die is op school ook mijn beste
vriend.

Als je een chocolaatje zou zijn, dan was je:
Karamel met nootjes, ik denk dat veel
mensen dat niet zo lekker vinden dus dan
wordt ik niet zo snel opgegeten.
Wat zijn je favoriete sokken?
Turquoise met een Harry Potter
bliksemschicht.
Wat is jouw ultieme scoutinggevoel?
Lekker vies worden.
Ga je mee op zomerkamp dit jaar?
Ja ik ga mee en kan niet wachten.

Wat is je lievelingskleur?
Blauw.
Als je corvee moet doen, was je dan liever af
of maak je dan liever de wc’s schoon?
Afwassen!

Wie is je lievelingsleiding?
Gijs.
Wat is jouw taak tijdens de pannenkoekenbakavond van de Verkenners?
Muntjes ophalen bij de baktafels en weer
naar de kassa brengen.
Hoe zien jouw favoriete sokken eruit?
Rood, dat is mijn lievelingskleur!
Wat vind je het leukste om te doen op
scouting?
Blikkietrap.

Wat is je leukste kamp tot nu toe geweest?
Spionnenkamp. We kregen toen een
grote koffer met allemaal dingetjes,
kwastjes, handschoenen en dat soort
dingen, en daar gingen we onderzoek mee
doen. Iedereen was heel gedreven. De
burgemeester kwam langs en we mochten de
vrachtwagenchauffeur gevangen nemen en
met kussens slaan, want hij bleek de boef.
Met wie speel je graag op scouting?
Yarina, maar zij is nu van scouting af. Dus nu
Kirsten.

Een minuutje met...

Een minuutje met...

• Verkenners
• Loopt op kamp vooral
graag de hike

Jasper (9)

Wat is je lievelingskleur?
Rood.

Wie is je favoriete leiding?
Heb ik niet, of nouja… ik durf het niet te
zeggen.

Wat is jouw motto?
Het komt allemaal wel goed, maak je niet
zo druk!
Wat vind je het leukste aan scouting?
De interactie wanneer we activiteiten met
elkaar doen.
Wat zijn je favoriete sokken?
Ik heb hele saaie sokken...
Wie is je lievelingsleiding ooit?
Sanne.

Jaargang 4, nummer 4, juni 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
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Ayla (13)

Lopend Vuurtje • april 2019

Een minuutje met...

Marcello (13)

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

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

