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Groepsweekend 2020
In een bos bij u in de buurt
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Lieve lezers,

Je knippert even met je ogen, en het is alweer 2020! Zo 
stonden we nog op het veld elkaar een mooie zomer 
toe te wensen na een meer dan geslaagd zomerkamp, 
en zo staan we op de Nieuwjaarsreceptie elkaar het 
beste te wensen voor dit nieuwe jaar. 

En wát voor jaar dit gaat worden! Niet alleen wordt 
het tweede gebouw feestelijk geopend na een vol 
najaar verbouwen en kunnen we dit gebouw ein-
de-lijk fijn in gebruik gaan nemen, ook komt er een 
mooi groepsweekend aan voor de hele vereniging! 
Daarnaast natuurlijk alle “gewone zaken” die je 
van onze vereniging mag verwachten: er worden 
alweer coole weekenden weg voor de verschillende 
speltakken gepland en her en der wordt zelfs al 
voorzichtig nagedacht over hoe komend zomerkamp 
wéér de vorigen kan overtreffen. 

De Stam zal nog een knallend feest geven, de leiding 
zal weer gezamenlijk op voorbereidingsweekend 
gaan, en voor we het weten gaan we alweer die bus in, 
naar de nog onbekende kamplocatie… we kunnen niet 
wachten.

Maar we lopen op de zaken vooruit: het is nu nog 
januari, en tot aan kamp passeren nog zoveel 
toffe scoutingprogramma’s, weekenden waarbij 
vriendschappen voor het leven gesmeden worden en 
andere mooie scoutingzaken de revue, dat we dat te 
weinig eer aan doen wanneer we enkel uitkijken naar 
het volgende kamp.

Lieve lezers, wij wensen jullie allen een fantastisch 
nieuw scoutingjaar toe! Opdat iedereen zich warm 
thuis voelt in zijn of haar groep, ontzettend mooie 
herinneringen zal maken met elkaar en dat dit weer 
een jaar wordt om nooit te vergeten. 

De Redactie
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Van het bestuurVan het bestuur
harte welkom op de ALV. Tijdens deze vergadering 
presenteren wij niet alleen de gebeurtenissen van het 
afgelopen jaar maar ook de activiteiten die ons nog te 
wachten staan. 

We blijven onze tijd vullen met het zomerkamp. Het 
zomerkamp vult de agenda op maandelijkse basis 
met bezoekjes aan de locatie, begrotingen, offertes en 
nieuwe ideetjes. Het blijkt ieder jaar een megaklus die 
naast al die overlegjes een gezellige tijd met zich mee 
brengt. Het belooft in ieder geval weer een topweek 
te worden.

De cijfers van ons ledenaantal hadden bij de start van 
dit seizoen een kleine dip, maar zijn weer terug op het 
oude niveau van 130. Dit maakt onze club wederom de 
grootste in de regio. We zouden het mooi vinden als 
de club nog ietsje groter groeit. Een mooi doel in een 
nieuw decennium.

Wij wensen iedereen een fantastisch scoutingjaar!

Met vriendelijke groet,

Rik de Baat
Voorzitter Scouting Oost 1

Beste leden,

Met de heropening van ons 2e gebouw zijn we 2020 
voortvarend van start gegaan. We kunnen onze leden 
eindelijk met goed fatsoen een locatie bieden die 
voorzien is van alle gemakken. Daar zijn we trots op, 
want zo’n verbouwing kost meer energie dan je denkt. 
Het is nu af! En als u nog niet een kijkje hebt kunnen 
nemen dan nodigen we u van harte uit dit op korte 
termijn te komen doen.

Ons grasveld ziet er nu nog uit als een oorlogsgebied 
en de kippen lopen nu zelfs met regelmaat bij de 
ijsbaan rond. De terreinmannen van de Arena zullen 
snel komen kijken of we de grasmat van hun kunnen 
overnemen. We hopen in ieder geval snel weer een 
zonneweide te hebben die past bij ons gebouw.

Het komende jaar zijn we, zoals elk jaar, druk met van 
alles en niks. We zorgen ervoor dat we alle stukken 
klaar hebben voor onze algemene ledenvergadering 
(ALV) van 10 februari. Deze vergadering nemen 
we afscheid van onze penningmeester Ruud en 
verwelkomen we Floris als zijn vervanger. Ruud blijft 
nog binnen onze club actief dus gelukkig kunnen we 
niet spreken van een echt afscheid. De ouders zijn van 

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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Klussendag
Zoals ieder jaar is er ook dit jaar weer een winter op 
komst. De Klussendag is dan ook weer de perfecte 
gelegenheid gebleken om het gebouw en terrein weer 
winterklaar te maken. Door jong, oud en nog ouder 
werd er een dag lang werk verzet. Er werden deuren en 
kozijnen geschilderd, de dakgoot werd onderhouden 
en het plafond van de keuken heeft een discutabele 
behandeling ondergaan. Met een heerlijke lunch 
achter de kiezen werd het werk in de middag 
doorgezet. Tot aan het begin van de avond bleef het 
onrustig op de Kruislaan.

Sinterklaas
Over tradities gesproken, zo eind november had 
Sinterklaas zijn intrek weer genomen in het eerste 
gebouw. De basisscholen waren al lang geboekt 
natuurlijk, maar de huisbezoeken kwamen wat 
langzaam op gang. Desalniettemin mocht dit de pret 
niet drukken. Op 5 december had ons aller Sinterklaas 
maar liefst acht scholen en kinderdagverblijven 
tegelijk op het programma staan. Op vragen over hoe 
hij dat voor elkaar kreeg antwoordde de hoofdpiet 
droogjes: “Ozosnel is een bijzonder paard.” Ook 
ondergetekende mocht zijn opwachting maken om 
een dagje als Goedheiligman op pad te gaan. Nu de 
rook opgetrokken is kunnen we in ieder geval gelukkig 
zeggen dat de opbrengst van vorig jaar overtroffen is!

Extra nieuws van het bestuur
Zolang we het ons kunnen herinneren, gaat Ruud 
Van Eijk al over de centjes van de vereniging. Als 
penningmeester een zeer belangrijk en geliefd 
persoon binnen de club, want van Ruud krijg je 
immers een voorschot of je geld terug wanneer je 
iets leuks met of voor jouw speltak doet. Ruud heeft 
begin oktober jl. aangegeven te willen stoppen en 
na de ALV in 2020 zijn taken als penningmeester van 
de vereniging neer te leggen. Al snel diende zich een 
oplossing hiervoor aan: Floris Jansen wil wel de nieuwe 
penningmeester worden! Hoewel we Ruud zijn droge 
humor en cijferstof tijdens de clubvergaderingen 
zullen missen, zijn we allen blij met Floris als degelijke 
opvolger. Ruud, bij deze alvast hartelijk bedankt voor 
al die jaren tijd en inzet voor onze mooie vereniging; 
gelukkig blijf je nog penningmeester van onze 
stichting!

Met het oog op het constant in beweging blijven, 
verbeteren en ook verjongen van het bestuur, is er op 
de groepsraad in oktober aangegeven dat het bestuur 
het leuk zou vinden ook enkele nieuwe personen 
toe te voegen aan het huidige bestuur. Nieuw bloed, 
een verse blik en een frisse wind door het bestuur 
kan namelijk nooit kwaad! Anna van Harmelen heeft 
aangegeven zich als Algemeen Lid bij het bestuur te 
willen aansluiten en daar zijn we niets dan blij mee.
Zowel Anna als Floris moeten tijdens de Algemene 
Ledenvergadering (10 februari 2020) nog officieel 
gekozen worden, maar hierbij willen we ze alvast een 
warm welkom heten. Mocht iemand anders zich ook 
graag verkiesbaar willen stellen, dan horen we dat 
graag uiterlijk een week vóór de ALV.

Weekenden
Traditiegetrouw zijn er tijdens het eerste halfjaar van 
het seizoen veel (zo niet alle) groepen die op weekend 
gaan. De locaties varieerden van dichtbij tot heel dicht-
bij tot iets verder weg. Meer details over hoe ze het gehad 
hebben is te vinden in alle verslagen van de speltakken!

Binnenkort: Badge
Ten slotte hebben we deze editie nóg een scoop: Nu 
zo ongeveer de hele vereniging in flux is, is ook het 
publieke plaatje van de vereniging onder de loep 
genomen. Een iets eigentijdser logo, misschien wel  
een fris likje digitale verf op de website en een heuse 
badge: u kunt het zo gek niet bedenken of er is wat 
getoverd met digitale potloden en stiften om het klaar 
te maken voor 2020. En die badge? Die kunt ook ú op 
uw blauwe, rode, of gifgroene scoutingtrui krijgen. 
Hoe, wanneer en waar wordt nog nader bekend 
gemaakt, maar u zult het niet kunnen missen!

Extra extra nieuws: een verloving!
Zo rond de kerstvakantie hangt de liefde natuurlijk 
altijd een beetje in de lucht, maar dit jaar heeft de 
kerst-Cupido weer extra goed zijn best gedaan. En 
met resultaat! Coen (Explo-leiding) vroeg Marijn 
(Kabouter-leiding) om met hem het spreekwoord-
elijke huwelijksbootje in te stappen. Het antwoord 
luidde natuurlijk ja, en ook nog precies op tijd voor 
ons om ze nog in deze editie van harte te feliciteren! 
We wensen jullie heel veel plezier en geluk in 2020!

Opbrengst Grote Clubactie
Met de verbouwing, een grandioos zomerkamp en 
zelfs een groepsweekend (later deze editie meer 
daarover) zijn er soms wat centjes nodig. Gelukkig zijn 
er diverse initiatieven, waaronder de Grote Clubactie. 
En nu heeft de redactie van het Lopend Vuurtje een 
heuse scoop voor u: de opbrengst van dit jaar is geen 
cent minder dan €3.702,20! Hoewel er hier en daar 
nog een boekje schijnt te zijn achtergebleven, kunnen 
we zeker niet ontevreden zijn hierover. Aan alle leden: 
bedankt voor jullie inzet om weer zo veel mogelijk 
loten te verkopen, en opdat het er volgend jaar nog 
meer mogen zijn!

Inkomsten Verhuur
Scouting heeft in zijn assortiment een hoop 
materialen liggen die tegen betaling van schappelijke 
scoutingprijzen ook te huur zijn. Deze opbrengsten 
worden dan weer geïnvesteerd in nieuwe materialen. 
Dit jaar hebben we met een record aan inkomsten te 
maken. Een ruime €1800,- is reeds bijgeschreven op 
de rekening waar wij weer prachtige nieuwe spullen 
van kunnen aanschaffen. Bent u ook op zoek naar een 
barbecue, tafels, banken of een partytent? Mail dan 
naar materiaal@scoutingoost1.nl. Na het overleggen 
van een kopie rijbewijs en drievoudig ondertekend 
contract is alles mogelijk. 

NieuwsNieuws
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voor herfst, vissen met het vissenthema, prachtige 
tekeningen voor Sinterklaas en ga zo maar door. 
Alle kunstwerken zijn altijd bij iedereen mega mooi 
geworden! De Bevers vinden het ook altijd heel leuk 
om te doen en zijn ook heel enthousiast. Ze kunnen 
bijna nooit wachten om te beginnen. Ook leuk voor de 
ouders! Zij krijgen telkens weer iets mee dat de Bevers 
gemaakt hebben.

Inmiddels zijn we alweer op de helft van het 
scoutingjaar en is de kerstvakantie al in zicht. 
Wij hebben het heel erg naar ons zin gehad met 
de kinderen en de kinderen met ons. De laatste 
draaiochtend van het jaar hebben we nog een heerlijk 
kerstontbijt met de Welpen Zaterdag, hier hebben 
wij mega veel zin in. Hier zullen jullie ongetwijfeld de 
volgende keer over horen.

Wij willen iedereen alvast een fijne Kerst wensen en een 
gelukkig nieuwjaar!

Dammen werden gebouwd en met de spierballen 
van de Bevers werd het water met een stortvloed 
gepompt. We kwamen helemaal vies terug, maar daar 
zijn wij zeker niet vies van!

De SOOS
Na lang wachten was het dan eindelijk de avond 
van de SOOS! We hadden er allemaal erg veel zin 
in en gingen dan ook vol in thema: de Smurfen! We 
hadden met zijn allen iets eerder afgesproken en 
ieder Bevertje was ineens een beetje Smurf geworden; 
sommigen hadden zelfs een mooie smurfenhoed op. 
Toen iedereen helemaal geschminkt was gingen we 
naar de SOOS toe waar de zweer [sfeer? Red.] er al 
goed in zat; meerdere Kabouters en Welpen waren 
al aan het dansen. Iedere groep moest ook een act 
voorbereiden en wij konden niet wachten om onze 
dans te mogen doen. We werden met de hele groep 
naar het podium geleid. Het doek ging omhoog, het 
smurfenlied ging aan en alle Bevers waren volop aan 
het meedansen op het smurfenlied. Het dak ging er 
af! Na al het dansen en zingen waren we doodop. We 

Het nieuwe scoutingjaar is weer begonnen en we 
zijn weer volop bezig. We begonnen dit jaar met 
een lief klein groepje Bevertjes, dat nu is gegroeid 
tot een grote groep met lieve en leuke Bevers! Elke 
zaterdagochtend van half 11 tot 12 komen we weer 
vol energie samen op het scoutingterrein. Elke keer 
proberen we er weer een feestje van te maken; volgens 
ons lukt dat ook aardig. Met leuke spelletjes, knutsel-
opdrachten en uitjes vermaken wij ons wel! Om jullie 
ook een beetje mee te kunnen laten genieten hebben 
we hier de hoogtepunten op een rijtje gezet!

Halloween
Het was een spookachtige ochtend op het 
scoutingterrein. Sommige Bevers waren mega eng 
verkleed en om de haverklap riep iemand ‘boe’ met 
daarna een gil. Om het nog spookachtiger te maken 
werd iedereen geschminkt. We hadden ridders, 
vlinders, skeletten en ga zo maar door. Om allemaal 
in onze rol te komen gingen we buiten laten zien 
hoe we elkaar konden laten schrikken of juist heel 
mooi konden vliegen. De Bevers waren allemaal niet 
meer te herkennen, zo mooi waren ze geschminkt 
en goed in hun rol. Het was nu nog griezeliger aan 
het einde van de ochtend dan aan het begin. Toen de 
ouders terugkwamen, kwam er nog meer gegil uit alle 
hoeken.

Op pad met de Bevers
De Bevers zijn dan misschien wel de jongste scouts 
van heel scouting, maar dit weerhoudt ons er zeker 
niet van om er op uit te gaan. Voordat we weg gaan 
moeten we natuurlijk eerst even de drie gouden regels 
bespreken. Nummer één: we lopen altijd tussen de 
voorste en achterste leiding. Regel twee: we lopen 
hand in hand met een andere Bever. Regel drie: we 
gaan niet voordringen in de rij. Nu de regels weer goed 
zijn ingeprent kunnen we op weg. Laatst waren we een 
keer op weg naar het Mariotteplein. Het kwam met 
bakken uit de lucht, maar dit houdt ons ook niet tegen 
om op pad te gaan. Overal waren de kinderen aan het 
spelen. Uiteindelijk was iedereen bij de waterpomp 
aan het spelen (zal wel door het weer komen). 

Bevers

mochten aan de bar een heerlijk zakje chips halen en 
een bekertje limonade. Mmmmhh, dat was lekker! 
Helaas was het toen al tijd en werden de Bevers weer 
opgehaald door hun ouders.

Sinterklaas
Sinterklaas was in het land! De kinderen waren niet 
rustig te houden. Iedereen wilde als eerste vertellen 
wat ze allemaal wel niet hadden gekregen van 
Sinterklaas. Totdat één van de Bevers Sinterklaas 
met wel twee Pieten over het terrein zag lopen. Alle 
kinderen zaten mega gespannen in de kring. Zou 
Sinterklaas voor ons komen? Jazeker, Sinterklaas 
kwam voor ons! Toen Sinterklaas binnen kwam lopen 
werd er door iedereen uit volle borst gezongen. Snel 
werd er een stoel in de kring gezet voor Sinterklaas 
en de Pieten. Eén voor één mochten de Bevertjes bij 
Sinterklaas komen. Alle Bevers gaven Sinterklaas 
netjes een hand en gingen bij hem zitten. Sinterklaas 
vertelde over iedereen een verhaaltje, en vooral hoe 
lief iedereen wel niet was geweest het afgelopen jaar. 
Tenslotte kreeg iedereen twee volle handjes vol met 
pepernoten van de Pieten. De Pieten hadden niet 
alleen overheerlijke pepernoten bij zich maar ook nog 
een megagrote zak met cadeautjes! Iedereen pakte 
zijn cadeautje tegelijk uit. Wat zat erin? Het waren 
mega mooie tekenboekjes met potloodjes erbij. Alle 
Bevers waren mega blij maar helaas moesten wij gaan, 
want Sinterklaas moest ook nog langs de Welpen 
Zaterdag. 

Kunstenaars van de club
De Bevers zijn de beste kunstenaars van de club. Wat 
we ook gaan maken, de Bevers maken het! Wat we 
maken heeft bijna altijd met het thema te maken. 
We hebben raketjes gemaakt tijdens het ruimte-
programma, mooie bomen geverfd met onze vingers 
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Kabouterleiding de dansvloer betrad. Daarom was 
het geen verrassing toen bekend werd gemaakt dat 
de Kabouters de beste act van de avond hadden 
opgevoerd. Als prijs wonnen we (9) …. Op het moment 
van de uitreiking waren de Kabouters al naar huis, 
maar gelukkig was de leiding er nog om de prijs in 
ontvangst te nemen. De eerste draaiavond na de 
SOOS, werd de winst bekend gemaakt met (10) …. 

De Kabouters hebben een heerlijke eerste half 
jaar gehad. We hebben ontzettend veel en veel 
leuke dingen gedaan. Daarnaast hebben wij nog 
veel dingen op het programma staan. Zoals het 
nieuwjaarsdiner, onze SOOS-prijs, tweedaags 
weekend en groepsweekend. Dit alles lees je in het 
volgende Lopend Vuurtje. 

Hieronder vind je een quiz! Heb je meer dan zes vragen 
goed en ben je een meisje tussen de 7 en 11? Dan maak je 
kans op een plekje in onze groep! Mail naar kabouters@
scoutingoost1.nl en meld je score in het onderwerp. En wie 
weet zien we je volgende donderdagavond wel met ons mee 
kabouteren.  

In de avond werd er nog even als huiswerk de 101 
Dalmatiërs gekeken. Vier van de vijf leiding was 
heerlijk aan het genieten van de film, terwijl (7) … 
keihard aan het ploegen was in de keuken om popcorn 
te poppen in grote pannen. Met trots kunnen wij 
mededelen dat er maar één lading verbrand is.

De volgende ochtend waren onze lieve Kabouters al 
vroeg wakker. Eerst ontbijt en daarna door met het 
thema. Op het programma stonden Oud-Hollandse 
spelletjes: koekhappen, spijkerpoepen, sjoelen, 
enzovoort. De Kabouters waren fanatieker dan ooit, de 
voorliefde voor het vaderland kwam goed naar boven. 
Aan het einde van het weekend moest er dan toch 
echt geoefend worden. De SOOS was de week erop 
al: op 15 november zou de film-SOOS plaatsvinden. 
Hiervoor moesten alle speltakken een film kiezen 
als thema en hiervoor ook een act voorbereiden, en 
de beste act zou een spectaculaire prijs winnen. De 
Kabouters hadden bedacht om de dansvloer op te 
eisen. De oudste Kabouters hadden samen met Saar 
al een dansje ingestudeerd op het liedje (8) … en dat 
werd vlot aan de rest van de groep geleerd.

Op vrijdag was de SOOS. Eerst hebben de Kabouters 
heerlijk kunnen dansen en kunnen genieten van 
de andere acts. En toen waren ze zelf aan de beurt. 
De Kabouters deden het fantastisch en de critici 
waren overtuigd toen in de laatste minuut ook de 

realistisch waren dat zelfs de oudste Kabouters er 
met een grote bocht omheen liepen. Toen de 31e was 
aangebroken wist de leiding niet wat ze zagen en 
om 18:45 uur vulde het veld zich met figuren die je 
in je ergste nachtmerrie niet wilt tegenkomen. De 
Kabouters hadden zich verkleed, en hoe. Snel gingen 
we naar het gewest, de ouders zouden om 19:45 
uur al voor de ingang staan. In een uur toverden de 
Kabouters het gewest om in een waardig spookhuis, 
gevuld met vele versieringen, lichtdempers en 
natuurlijk Kabouters met jump scares. En soms 
hoorde je een angstaanjagende pop genaamd (4) … 
zachtjes in je oor fluisteren “Would you like to play 
with me?”.  De ouders vonden het fantastisch. Wéér 
een geslaagde draaiavond. 

De Kabouters zijn in het weekend van 9 en 10 
november op Oud-Hollands weekend geweest. In de 
ochtend moesten we snel weg. Hesjes aan en naar de 
tram. We liepen door een doodnormale woonwijk in 
Amsterdam toen voor ons een echte Nederlandse (5) 
… verscheen. Toen we aankwamen werden we hartelijk 
ontvangen door Stella. Zij vertelde ons van alles over 
dit prachtige bouwsel, en al snel mochten we allemaal 
spelletjes gaan doen. Memory, het verplaatsen van 
hout en een estafette. Dankjewel Stella!

Koud en voldaan gingen we terug naar scouting. 
Terwijl de Kabouters accessoires aan het maken waren 
voor de SOOS, was de leiding de aardappelen aan het 
schillen. De pot schafte namelijk (6) … en …-stamppot. 

Afgelopen september zijn de Kabouters weer 
begonnen met een prachtig scoutingjaar in het 
vooruitzicht. Er zijn dit jaar  (1) …  nieuwe Kabouters 
bij gekomen en ook de leiding is twee nieuwelingen 
rijker, die zijn doorgestroomd vanaf de (2) ….
In de zomer is de verbouwing van start gegaan en dit 
betekende voor de Kabouters dat wij heerlijk mochten 
vertoeven in het eerste gebouw (jaloers, Explo’s?). 

Ook dit jaar deed scouting weer mee met de Grote 
Clubactie. En de Kabouters hebben uitstekend 
loten verkocht! Als Kabouter kom je voor het eerst 
in aanraking met het verkopen van loten voor de 
Grote Clubactie. Om hier een beetje mee te oefenen 
gingen de Kabouters in groepjes langs de deuren van 
de Kruislaan. Samen met een leiding oefenden de 
Kabouters met het aanbellen, verkooppraatje, beleefd 
blijven als je afgewezen wordt en bedanken. De 
Kabouters hebben wel (3) … loten weten te verkopen 
aan de bewoners van de Kruislaan. Ach ja, hoe kun je 
ook nee zeggen tegen zulke lieve koppies. 

Op 31 oktober veranderde het gewest dan eindelijk 
in een spookhuis. Eindelijk? Ja eindelijk. Twee weken 
eerder waren de voorbereidingen al begonnen. 
De Kabouters gingen de engste meesterwerken 
knutselen. Spoken, kartonnen mummies, spinnen 
vergroot met factor tien en vleermuizen die zo 

Kabouters

Quiz: Vul de open plekken in de tekst in:

(1) A. 6   B. 12   C. 2
(2) A. Welpen Zaterdag  B. Bevers   C. Explo’s
(3) A. 25   B. 47   C. 50
(4) A. Lexie   B. Pien   C. Mae
(5) A. HEMA en Blokker  B. boer   C. molen
(6) A. spruitjes - boerenkool B. rode kool - andijvie  C. zuurkool - hutspot
(7) A. Lonneke   B. Claudia   C. Marijn
(8) A. Cruella de Vil  B. 101 Dalmatiërs  C. Remix van de eerste twee
(9) A. vrijkaartjes voor de ijsbaan B. vrijkaartjes voor VROG C. vrijkaartjes voor de SOOS
(10) A. koffie   B. water   C. champagne

      Antwoorden: 1A, 2C (ook een beetje A en B). 3C, 4A, 5C, 6B, 7B, 8C, 9A, 10C
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Lopend Vuurtje • januari 2020

Wij hebben sinds het afgelopen Lopend Vuurtje 
weer een drukke en enerverende periode achter de 
rug. Als eerst gaan we even de absolute uitschieter 
vertellen. De Welpen mochten in verband met de 
verbouwing naar onze buren van VROG! Van dat 
trampolinespringen werden onze Welpen heel blij, 
maar ook superdruk. Gelukkig konden ze tijdens de 
uitleg nog even stil blijven voordat ze met zijn alle 
tekeer gingen op de trampolines. Salto’s, flikflaks, 
handstanden en muurklimmen: onze Welpen zijn 
van alle markten thuis.  Uiteindelijk eindigde de 
avond met een potje trefbal. Doordat de trampolines 
de uitgelezen mogelijkheid bieden om speciale 
manoeuvres uit te halen, werd dit potje trefbal 
spectaculair en heel spannend. Dat de leiding af toe 

voor de leiding de wekker vroeg om boodschappen 
te doen voor het weekend. Uitgerust met maar liefst 
twee auto’s (bedankt vaders) ging dat uitermate 
soepel. Zodra de Welpen allemaal aanwezig waren 
op scouting en wij begonnen waren aan de spelletjes, 
vond één van onze Welpen flessenpost verstopt 
in de bosjes. Verbaasd en nieuwsgierig renden 
de Welpen in het rond. De brief in de flessenpost 
bleek een schatkaart te zijn! Deze bestond uit wat 
bijzondere namen, zoals piratenbazaar. Al snel zagen 
de Welpen dat die namen ter vervanging waren voor 
de gebruikelijk benaming: piratenbazaar betekende 
bijvoorbeeld Dappermarkt!

In groepjes gingen wij vervolgens op pad om de 
schat te vinden. De lange tocht begon bij scouting en 
liep via het Linnaeushof naar de Dappermarkt, waar 
de Welpen door de leiding getrakteerd werden op 
visfriet! Daarvandaan om de Dieren heen (Artis) naar 
het Piratenschip. Bij het Scheepvaartmuseum lag aan 
de wal een groot piratenschip. Dus hier moesten wij 
naar binnen. De leiding ging even in discussie met 
de medewerkers van het museum. Nadat wij hen 
ervan overtuigd hadden dat we per se naar binnen 
moesten stormden de Welpen het museum in. Omdat 
het zonde was om alleen het schip op te stormen, 
liepen we met z’n allen ook nog even een rondje 
door het museum. Even de piratenvaardigheden 
en geschiedenis leren zodat we, als er nog wat ging 
gebeuren, goed voorbereid waren. Vervolgens 
richting het schip zelf: De Amsterdam. Alle luiken, 
hangmatten, kanonnen en het roer werden grondig 
uitgetest.

Voldaan als echte piraten gingen wij uitgeput en 
daarom met de tram terug richting de Kruislaan. Na 
een piratenmaaltijd met bruine bonen en aardappel 
kwam de moeheid omhoog bij onze piraten. Nog 
even langs het kampvuur zitten en ieders enge 
piratenverhaal aanhoren en dan naar bed. 

De volgende ochtend bleken de Welpen zo moe dat 
ze niet zoals gewoonlijk om 6:00 uur al stonden te 
springen. De leiding was er blij mee! Na een lekker 
ontbijt met wentelteefjes, werd het tijd om ons eigen 
schip te maken! Hiervoor bleek Jeugdland/Maakland 
de perfecte plek. Gelukkig ook nog op een beperkte 
afstand van de Kruislaan. Eenmaal aangekomen 
ontvingen alle Welpen een hamer en wat spijkers. 
Daar begonnen de Welpen met wat hulp van de 
leiding aan hun eigen schip. Langzaamaan ontstond 
een heus schip met twee verdiepingen, een roer en 
uiteindelijk zelfs een vlaggenmast. Een weekend vol 
avonturen en met ons eigen schip! 

ook nog eens langs vloog zorgde voor wat hilarische 
beelden. De Welpen gingen in tijden niet zo uitgeput 
naar huis.

Op zoek naar wat assistentie in het casino? Dan 
hebben wij bij de Welpen een flinke groep getrainde 
experts! Wij hadden begin december namelijk een 
heuse casino-spelavond gehouden. Met de klassieke 
spelletjes als roulette en blackjack maar onze eigen 
‘leukere’ casinospelletjes tegen de leiding, zoals Vier 
op een rij, dobbelen en hoger/lager. Elke Welp begon 
de avond met een stapel fiches. Aan elke tafel een 
ander spel, dus keuze zat. Vooral de spelletjes waar de 
leiding verslagen kon worden waren populair, want 
Welpen doen niets liever dan winnen van de leiding. 
Uiteindelijk gingen er paar Welpen met heuse stapels 
fiches langs de tafels omdat zij wel heel goed waren in 
de leiding verslaan. Een aantal van ons had die nacht 
wat draaierige dromen omdat we nog steeds niet 
begrijpen hoe de Welpen ons steeds versloegen met 
Vier op een rij. Als volwaardige casinokenners gingen 
de Welpen uiteindelijk weer naar huis.

Ten slotte gingen wij de afgelopen periode ook nog 
eens op weekend. Vertrouwd bleven de Welpen 
volgens plan in het eerste weekend op ons eigen 
terrein. Maar door de verbouwing sliepen wij dan toch 
voor het eerst in het gewest. Zaterdagochtend ging 

Welpen Dinsdag
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Nu zijn we alweer aan het einde gekomen van 2019. 
Maar niet getreurd, in 2020 staan er weer allerlei 
leuke dingen op het programma! We gaan op 
weekend in februari, we verklappen alleen nog niet 
de WieWatHoeWaar. En zoals elders in deze uitgave 
staat, gaan we ook op een groepsweekend in april.

We hopen dat iedereen geweldige feestdagen gehad 
heeft, veilig geweest is met vuurwerk  en we wensen 
jullie allemaal een fantastisch 2020!

De laatste zaterdag voor de vakantie was er een super 
gezellig kerstontbijt samen met de Bevers. Iedereen 
had lekkere dingen meegenomen waar we lekker 
van gesmuld hebben. Er waren pannenkoeken, 
fruitsalade, worstenbroodjes, bananencake, noem 
het maar op. Iedereen had zijn best gedaan om er 
leuk uit te zien.Ook wij konden niet ontsnappen aan 
de lelijke kersttruien. En de leiding had het eerste 
gebouw mooi versierd en gezorgd voor een lekker 
achtergrondmuziekje. 

overtuigd dat het ging om het niet omgooien, maar 
dat terzijde. Halli Galli bleek ook erg populair.

Zaterdag 30 november hadden we belangrijk bezoek! 
Sinterklaas kwam met twee van zijn Pieten bij ons en 
de Bevers langs. Sint had uiteraard over iedereen wat 
in zijn grote boek staan, zelfs dingen die de Welpen 
zelf niet meer wisten. Of deden ze alsof?? Iedereen 
bleek toch wel heel lief geweest te zijn, gelukkig maar! 
Alleen het zingen van de sinterklaasliedjes moeten 
we misschien toch nog maar een beetje extra op gaan 
oefenen volgend jaar. We hebben wel ontzettend ons 
best gedaan, dus ging iedereen naar huis met een 
lekkere chocoladeletter. 

Op een van de zaterdagen leek het veld wel veranderd 
in een grote modderpoel, maar dat maakte ons 
helemaal niet uit. We deden een lijnenspel, waarbij je 
van lijn naar lijn moet rennen. Dat was erg glad en er 
zijn wat mooie slidings gemaakt. Iedereen had er in 
ieder geval veel plezier van en ging (iets) viezer naar 
huis dan dat ze gekomen waren. Ons doel voor de 
week was weer bereikt.

Daar zijn we weer met alle avonturen van de Welpen 
Zaterdag! We begonnen dit jaar met ongeveer twaalf 
Welpen, maar inmiddels zijn we met wel achttien! 
Supergezellig! We hopen dat ze allemaal met ons mee 
gaan op zomerkamp. We hebben na een heel gezellig 
jaar afscheid genomen van Saar, jammer maar helaas. 
Veel plezier en succes bij de Kabouters! Daarentegen 
hebben we Simone er als leiding bij gekregen. 
Welkom in ons team!

We zijn inmiddels alweer vijftien weken bezig dit 
seizoen, wat vliegt de tijd als je het naar je zin hebt! 
We hebben draaiochtenden vol leuke activiteiten 
gehad. De Welpen zijn flink in beweging geweest en 
we hebben veel buiten gespeeld. Bulldog is wel echt 
een favoriet van de Welpen en niemand komt langs 
onze sterke snelle bulldogs, behalve Biem en Jesse 
want wat zijn die snel zeg! 

We hebben ook geoefend met het lopen van tochten. 
We zijn erachter gekomen dat het erg handig is als het 
papiertje met de instructies rechtop gehouden wordt, 
anders loop je ineens totaal de andere kant op. Oeps! 
Maar met wat stiekeme tips van de leiding komt het 
dan toch altijd wel weer goed. Op een van de tochten 
kwamen we uit bij de teletubbie-heuvel. Iedereen 
wilde op de wip, dus gingen we proberen hoeveel 
Welpen er nodig waren om de leiding aan de andere 
kant omhoog te krijgen. Het bleken er toch echt best 
wel veel te zijn om Sven omhoog te krijgen. We zijn 
het er nog niet helemaal over eens of de Welpen 
meer, of Sven minder moet gaan eten. Volgende keer 
proberen we het opnieuw, blijf lezen om erachter te 
komen of het gaat lukken. 

Omdat het tweede gebouw verbouwd wordt, hebben 
wij zoals gezegd erg veel buiten gespeeld, zodat de 
Bevers lekker warm binnen konden spelen in het 
eerste gebouw. Behalve één ochtend, toen kwam 
het zo ontzettend met bakken uit de hemel, dat we 
maar een grote spelletjesochtend gedaan hebben. 
De Welpen zijn erg goed in het omgooien van 
torens tijdens het spelen van Jenga. Wij waren ervan 

Welpen Zaterdag
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Stratego. En omdat het zo donker was, en omdat het 
vinden van de vlag dan wel extreem moeilijk is, was de 
vlag dit keer een breeklichtje. De Gidsen hebben zich 
dapper door het donkere (en ijzig koude) bos heen 
gewerkt op zoek naar de breeklichtjes van het andere 
team. Het is uiteindelijk een gelijkspel geworden.

Omdat het toch wel erg koud geworden was daarna 
terug naar de warme blokhut voor een potje 
weerwolven. En omdat Sinterklaas in het land was 
mochten wij (natuurlijk) onze schoen zetten. We 
hebben daarna nog lekker liggen kletsen voordat we 
langzaam in slaap vielen… 

De volgende ochtend zaten onze schoenen vol met 
heerlijke chocoladepepernoten! En bleek gelijk dat 
Sinterklaas niet helemaal gek is: hij had echt wel in 
de gaten dat er twee dezelfde schoenen stonden, en 
dat één Gids zowel haar schoen als haar pantoffel had 
neergezet. Stelletje boefjes! 

Na het ontbijt en opruimen was het tijd voor het 
laatste programma: schaatsen! Het zonnetje scheen, 
echt een prachtige dag om de Jaap Edenbaan eens 
onveilig te maken. En terwijl sommige Gidsen (hard) 
over de 400-meterbaan schaatsten, waren er ook 
Gidsen aan het proberen (en soms lukte het ook!) 
pirouettes te maken op de krabbelbaan. En dan waren 
er ook nog enkele Gidsen die met een rekje op de 
krabbelbaan bezig waren. Na bijna anderhalf uur 
schaatsen was het nog even tijd voor warme chocomel 
en een broodje knakworst, voordat we naar huis 
gingen. Al met al een fantastisch weekeind! 

Nadat we hier ook een broodje gegeten hadden 
gingen we verder met de tocht, het eerste stukje 
strippenkaart, voor de nieuwe Gidsen een nieuwe 
techniek, maar het ging ze hartstikke goed af! En 
ook de oudere Gidsen hebben deze techniek goed 
onder de knie (waarvoor chapeau, want het kan best 
ingewikkeld zijn). De tocht ging verder, en voor hen 
die weten waar de blokhut van Scouting Diemen staat, 
die weten dat je dan langs de McDonald’s Diemen 
komt. Het verbaasde de leiding dan ook niet dat zij 
daar een groepje Gidsen uit zagen komen! Eenmaal 
bij de blokhut zelf was het even chillen, wat de Gidsen 
buitengewoon goed kunnen. De leiding denkt dat als 
er een kampioenschap chillen zou komen, de Gidsen 
deze met afstand zouden winnen.

In de blokhut nog een paar spelletjes gedaan, 
waaronder het drie-ronden-spel, waarbij je allemaal 
een bekend figuur of ding opschrijft, en de eerste 
ronde deze moet omschrijven, de tweede ronde uit 
moet beelden en de derde ronde mag je maar één 
woord zeggen. Jouw groepje moet dan raden wie of 
wat jij probeert te omschrijven/uit te beelden. Dit 
zorgde natuurlijk voor wat hilariteit. Tijdens dit spel 
zaten sommige Gidsen huiswerk te maken (echt 
waar), dus de leiding vindt nu eigenlijk dat de scholen 
te veel huiswerk mee geven, want toen zij Gids waren 
hebben zij echt nog nooit huiswerk meegenomen op 
een weekeind. En waarschijnlijk waren wij destijds 
net zulke planners (we laten even in het midden hoe 
goed) als de Gidsen nu! 

Na een heerlijke pasta pesto was het natuurlijk nog 
even tijd voor een spel buiten in het Diemerbos. Het 
was mooi donker voor een spannend spelletje Levend 

Wij willen jullie graag een gedachtenexperiment met 
jullie doen: bedenk dat jullie een meisje zijn van rond 
de 12-13 jaar oud en jij en je mede-Gidsen lopen over 
de Westelijke Merwedekanaaldijk, en staan voor de 
Nesciobrug (die ene lange fietsbrug die naar IJburg 
gaat). Op de tocht komen jullie een quizvraag tegen: 

Hoeveel treden heeft de trap van de Nesciobrug? 
a. 50: ga dan onder de brug door. 
b. 55: ga dan de brug over, naar de overkant

Om jullie een loopje te besparen zullen wij verklappen 
dat de Nesciobrug 50 treden heeft, uiteraard moesten 
de Gidsen tijdens de echte tocht dit zelf tellen. Waar 
zouden jullie nu naartoe gaan? 

Gelukkig is uiteindelijk alles goed gekomen, en kon 
ook het ene groepje Gidsen (want bij de meeste ging 
het gewoon hartstikke goed) het leuke Crazy-88 spel 
in het winkelcentrum van Diemen spelen. Bij dit spel 
kreeg je verschillende soorten opdrachten, sommige 
makkelijk, andere wat moeilijker, en hoe moeilijker 
of gekker hoe meer punten je kreeg. Het doel was om 
zoveel mogelijk punten te verzamelen. De opdrachten 
die erin zaten waren heel divers, zo kon je voor een 
paar punten de roltrap die omhoog rolt naar beneden 
aflopen (en wie heeft dat nou nog nooit gedaan), 
maar je kreeg ook punten voor het uitlachen van een 
boom die naast het winkelcentrum stond (en punten 
als je het weer goed maakte met deze boom). Dubbel 
feest was er omdat Sinterklaas en zijn Pieten het 
winkelcentrum aandeden, dus pepernoten waren er 
genoeg! 

Sinds zomerkamp hebben wij al enkele supertoffe 
programma’s gehad en daar willen wij jullie graag over 
vertellen! Zo hebben wij een katapult gepionierd, ons 
verstopt en aanwijzingen gegeven via onze mobieltjes, 
een muzieknotentocht gelopen en onze kookkunsten 
laten zien tijdens een Masterchef-meets-Heel-
Holland-Bakt-programma! Maar tot de hoogtepunten 
van het eerste half jaar van dit seizoen behoort toch 
wel onze gezamenlijke opkomst met de Verkenners en 
Zweedse scouts die ons op kwamen zoeken! Wij zullen 
hieronder wat vertellen: 

Scouter från Sverige kom till oss i oktober. Tillsammans 
med speiderna hade vi en lång valdeltagelse där vi först fick 
lära känna varandra bättre. Vi spelade också några andra 
spel och de hade också ordnat ett program. Vi slutade den 
här trevliga kvällen med en lägereld med chokladmjölk 
och marshmellows. Det var mycket framgångsrikt och vi 
kanske kan åka till Sverige en dag!

Naast deze supertoffe opkomst zijn wij op 30 
november en 1 december op weekeind geweest. We 
hoefden niet al te ver: we gingen eens bij onze buren 
van Scouting Diemen kijken. Zij hebben een nieuwe 
blokhut (al is die natuurlijk lang niet zo mooi als ons 
gebouwtje gaat worden, maar daarover vast later 
meer). Maar omdat wij dus niet al te ver gingen een 
keer geen fietstocht maar een wandeltocht! Die leidde 
ons een stukje langs het Amsterdams Rijnkanaal en 
uiteindelijk Diemen zelf in. Met stukjes bolletje pijltje 
en fototocht was het de bedoeling dat wij bij het 
winkelcentrum van Diemen uit zouden komen. Laten 
we het zo zeggen: uiteindelijk was iedereen daar ook. 

Gidsen
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beide groepen graag contact met andere kinderen. 
Een bijzondere ervaring dus, die wij niet snel zullen 
vergeten!

Zoals altijd staan de komende tijd nog veel meer 
leuke dingen op het programma, maar daar willen 
we nog niet te veel over zeggen. Wel komt ook het 
zomerkamp dichterbij. Het lijkt misschien nog ver 
weg, maar over zeven maanden zitten we alweer 
op een mooie geheime locatie. We kunnen nog 
niet zeggen waar het is, maar het is waarschijnlijk 
in een bos! Wij hebben er nu al zin in en beginnen 
langzamerhand met de voorbereidingen.

om een heerlijke pastasaus te maken. Er is zelfs door 
een enkeling nog hard gestudeerd! Nadat we gegeten 
hadden, hebben we nog een potje Levend Stratego 
gespeeld en zijn we niet veel later gaan slapen.

De volgende dag zijn de kinderen teruggefietst 
langs de Amstel. Bijna alle kinderen waren op tijd 
bij de lunchpost, behalve het groepje van Tygo: die 
was ondanks dat de tocht uit een ingetekende kaart 
bestond, toch van mening dat het een goed idee was 
om letterlijk alle richtingen van een kruispunt uit te 
proberen... Esther is ze uiteindelijk maar gaan redden. 
Toen we terugkwamen op de Kruislaan hebben we 
snel de spullen uitgepakt en zijn we weer richting huis 
vertrokken.

Verder hebben wij eind oktober bijzonder bezoek 
gehad! Een gemengde speltakkengroep uit Zweden 
had contact met ons opgenomen om eens te kijken 
hoe de Nederlandse Scouting eruit zag. Er zijn veel 
verschillen tussen de Nederlandse en Zweedse 
speltakken; de Zweedse kinderen ruimen bijvoorbeeld 
wel allemaal netjes hun beker op na het kampvuur, 
de Nederlandse kinderen moeten dit nog leren. 
Toch zijn er ook een heleboel overeenkomsten 
tussen de Nederlandse en Zweedse Scouting; 
beiden kennen bulldog (al noemen de Zweden dit 
hundoverrennenspelle, of iets wat daarop lijkt), 
zingen beiden heel graag aan het kampvuur en maken 

Op 8, 9 en 10 november waren de Verkenners voor het 
eerst in deze groepsformatie op weekend! Op vrijdag 
verzamelden we op de Kruislaan, waar we onze fietsen 
moesten inleveren. Vervolgens zijn we met een OV-
tocht naar een toen nog onbekende locatie afgereisd.
De bus ging helaas maar één keer in het half uur, dus 
was er één groepje dat wat later aankwam. Ook het 
uitpakken van de spullen ging niet heel soepel; de 
helft van de leiding had de spullen uitgeladen bij het 
verkeerde huisje. Nadat iedereen was aangekomen 
hebben we genoten van een heerlijke kop warme thee 
en hebben we nog even Weerwolven van Wakkerdam 
gespeeld. Stella was deze vrijdag mee als vervangende 
Jade en heeft de kids zelfs nog een paar zinnetjes 
Brabants geleerd. 

De volgende dag was er een tocht door het Amster-
damse Bos. Na het eerste gedeelte, waarin de drie 
groepen verrassend genoeg na twee straten al waren 
samengevoegd, kwamen de verzopen Verkennertjes 
aan bij de lunchpost waar ze hebben kunnen genieten 
van een warm kopje soep. Toen het slechte weer nog 
steeds niet wilde opklaren nadat we eventjes bij de 
geitenboerderij langs geweest waren, werd de rest 
van de tocht toch maar afgeblazen. Dit mocht de 
pret echter niet drukken; we hebben een keigroot 
kussengevecht gehouden, zaklampspelletjes gespeeld 
en Finn en Yaran hebben zich uitgesloofd in de keuken 

Het jaar is alweer bijna ten einde, maar het 
scoutingseizoen is pas net weer begonnen. Nadat 
we eindelijk waren bijgekomen van het zomerkamp 
en de zomervakantie zagen we elkaar op dinsdag 3 
september weer voor het eerst. Toen mochten we onze 
nieuwste Verkenners verwelkomen: Christiaan, Daan, 
Finn, Laurens en Yarran. Inmiddels mogen we hen met 
trots échte Verkenners noemen! Verder zijn er ook nog 
wat vriendjes komen kijken en ook op de open dag is 
er interesse in onze speltak getoond; hierdoor horen 
Xavi en Merijn nu ook officieel bij de Verkenners! Hoe 
groter de groep, hoe groter de chao-, eh, vreugde! 

De afgelopen tijd hebben we weer allerlei 
verschillende programma’s gedaan, en met 
verschillend bedoelen we ook echt verschillend: van 
zelf een shirt tie-dye’en, tot wisselbal spelen, van een 
les van Johnny over stekjes tot vogelhuisjes bouwen... 
wij zijn van alle markten thuis!

Hetgeen dat wij dit jaar geïntroduceerd hebben is het 
Knoopkwartier. Het is de bedoeling dat om de week 
iemand een knoop aan de rest van de groep leert. Zo 
hebben we al een achtknoop, een platte knoop, een 
mastworp en hebben we zelfs geleerd hoe je een touw 
netjes opruimt! Helaas is de leiding niet altijd even 
consistent en hebben we al een tijdje geen knopen 
meer geleerd, maar daar gaat in het nieuwe jaar 
verandering in komen. Knopen kunnen nog wel eens 
van pas komen tijdens het zomerkamp…

Verkenners
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Lopend Vuurtje • januari 2020De volgende ochtend heeft Floris ons na het ontbijt 
flink verbaasd. Het blijkt namelijk dat Floris niet drie 
maar vijf bosche bollen op kan, daar had hij maar 13 en 
een halve minuut voor nodig en hij heeft het ook nog 
binnen weten te houden. Iemand anders heeft hier 
een heel duur lesje “ik moet mijn grote mond houden” 
uitgetrokken. Gelukkig hebben we het filmpje nog. 
Hierna was het alweer tijd voor het laatste spel, 
opruimen en naar huis. Nu al zin in komend jaar!

Afgelopen draaiavond had Marijn een Stam-bowl-
event georganiseerd bij Borchland. Het kwam in het 
kort hierop neer: in drie teams werd gestreden voor 
wie de meeste punten had, echter op de teamcaptains 
na moest iedereen eerst met een dobbelsteen gooien 
als ze aan de beurt waren. Afhankelijk van het aantal 
ogen moest er een opdracht uitgevoerd worden, 
denk hierbij aan: achteruit gooien, maximaal 2 kegels 
raken, wisselen met iemand uit een ander team. Dit 
leverde een fantastische chaos op, iedereen heeft 
zich kostelijk vermaakt. Op de terugweg zijn we nog 
even neergestreken in het feeërieke etablissement 
“cafe Brugzicht” in Duivendrecht. Al met al een zeer 
geslaagde avond.

Op 17 januari hebben we weer ons nieuwjaarsdiner, al 
waar alle keukenprinsen en -prinsessen zich weer van 
hun beste kant zullen laten zien.

We staan altijd open voor nieuwe leden, bent u 18+ en 
heeft u zin in een een maandelijkse avond met zeer 
gevarieerde aankleding, wees welkom!

samen moesten voegen tot een Bossche bol, of zoals 
ze in Den Bosch zeggen, tot sjklaaien bol. Dit was heel 
leuk om te doen en vooral om te proeven. Mensen 
vonden de bollen nogal machtig, waarschijnlijk deden 
we er ook iets meer slagroom in dan dat de bedoeling 
is. De dame die de workshop gaf wist te vertellen dat 
bij hen het record stond op drie Bossche bollen. We 
hebben vervolgens bij de blokhut licht geluncht.

Het middagprogramma bestond uit een wandeling 
met een gids door de Loonse en Drunense duinen. 
Dit is een heel mooi natuurgebied, met (u raadt het 
al) heel veel duinen. Dat is dus best vermoeiend in de 
brandende zon, iedereen werd dus al snel vrij melig, 
dat was dan weer niet bevorderlijk voor het humeur 
van de gids. Wij hebben daar in ieder geval geleerd 
dat het bij “de rustende jager” goed vertoeven is.

Na het avondeten hebben we nog een spel gedaan 
in de stad. Ieder groepje had allerlei opdrachten om 
uit te voeren tijdens een soort kroegentocht. Echt 
heel leuk om Bosschenaren “Aan de Amsterdamse 
grachten” te horen zingen.

Een deel van de groep heeft nog even het Bossche 
centrum op stelten gezet, terwijl een ander deel zich 
vast over het kampvuur ontfermde. De avond eindigde 
weer lekker rond de kampvuurkuil.

winnaar voor aan te wijzen, want de ene groep had 
nog grotere verhalen dan de andere groep. Dat ging 
echt van “de tocht klopte niet, daarom zijn we later” 
tot het mooiste verhaal van allemaal. Eén groepje 
beweerde te zijn aangehouden door de politie. 
Geloofden we natuurlijk niet zomaar, maar doordat 
hier foto’s van waren hebben we het nachtspel in het 
natuurgebied maar niet door laten gaan; de Brabantse 
veldwachters wisten immers al dat we ergens waren 
waar we niet hoorden.

Aangekomen bij de blokhut hebben we snel het 
gebouwtje ingericht en was het toch tijd voor het 
spel. Het was een soort smokkelspel met Brabantse 
etenswaren, er was echter een catch: als je gepakt 
werd moest je opeten wat je bij je had. U zult 
begrijpen dat worstenbroodjes minder punten waard 
waren dan zure zult, bloedworst en rauwe ui. Na het 
spel hebben we gezellig het kampvuur aangestoken, 
van het bestuur hadden we een fantastisch verzorgd 
kaasplankarrangement van de Alexanderhoeve 
meegekregen. Daar hebben we heerlijk van genoten, 
waarvoor nogmaals dank! Het bleef nog lang 
onrustig...

Vroeg, heel vroeg, moesten we er al weer uit, snel een 
bakkie koffie en toen op de fiets naar het centrum 
van Den Bosch voor een echte Brabantse workshop: 
Bossche bollen maken! Er werd uitgelegd hoe wij de 
ingrediënten klaar moesten maken en ook hoe we die 

Half juni was het tijd voor het jaarlijkse Stamfeest. Dit 
jaar was het thema “Glow in the dark”, dat hebben we 
geweten, het heeft in het eerste gebouw nog nooit zo 
hard geglowd in the dark. Overal waren felle kleuren 
te zien. De gasten waren helemaal in het wit, of juist 
in het zwart met glow in the dark versiering of iets 
daartussen in.

Vervolgens was er natuurlijk het jaarlijkse zomerkamp. 
De Stam gaat zelf niet mee op zomerkamp, dat 
zouden we wel willen, maar het probleem is dat er 
dan bijna geen speltak is die leiding mee heeft op 
kamp. We hebben ons er dus maar bij neergelegd dat 
we op kamp gewoon leiding zijn en verantwoordelijk 
moeten zijn.

Toen was opeens de vakantie alweer voorbij, dat is 
aan de ene kant altijd heel jammer, dan moeten we 
weer werken, studeren of nog erger: allebei. Maar het 
mooie aan het eind van de zomervakantie is toch wel 
dat het Stamweekend weer voor de deur staat. Dit is 
inmiddels toch wel iets waar de meeste Stammies een 
jaar naar uit kijken.

Het weekend begon al op vrijdagmiddag, 
iedereen had zich gehaast om na de standaard 
vrijdagactiviteiten toch nog enigszins op tijd op de 
Kruislaan te zijn. Daar werden snel de fietsen, bagage 
en fourage ingeladen. We moesten ons in groepjes 
verdelen per auto. Toen iedereen eenmaal zijn gele 
hesje aan had konden we beginnen. Er was weer een 
tocht naar de locatie gemaakt, maar eerst werd er een 
tip van de sluier opgelicht over waar we heen zouden 
gaan. We kregen een filmpje doorgestuurd, waarin 
we in het Brabants werden toegesproken en de regels 
voor de tocht uitgelegd werden. We wisten nu dat we 
naar Brabant zouden gaan. 

De groepjes vertrokken om beurten om de route 
te volgen. Onderweg kwamen we nog een aantal 
opdrachten en vragen tegen. Ondanks dat er gezegd 
was dat het geen race was werd het dat natuurlijk 
toch; hier was aan het eind echter niet echt een 

Stam
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Omdat het bijna 2020 is en daarmee dit decennium 
bijna voorbij is hebben we een muziekquiz gedaan 
met bekende nummers van de afgelopen tien jaar. Je 
moest daarbij de titel, de artiest en het jaartal raden. 
Bruno Mars, Ed Sheeran en Avicii kwamen voorbij. 
We hopen dat het volgende decennium net zo leuk 
wordt als het afgelopen decennium. 

Op 19 december was het weer tijd voor ons kerstdiner. 
We hebben heerlijk genoten van al het eten en een 
leuke quiz gehad van Alitha en Luna. We hadden ons 
verdeeld over vier tafels: dit waren ook de teams voor 
de quiz. Na alle kerstvragen gehad te hebben, had 
uiteindelijk team 4 gewonnen (Nina, Wouter, Sanne, 
Tika en Stan). Daarna hebben we genoten van het 
heerlijke dessert. Nu genieten we allemaal lekker van 
de vakantie en op naar volgend jaar.

Explo’s
We hebben de afgelopen tijd veel leuke dingen 
gedaan!

We zijn naar VROG geweest om trampoline 
te springen. Daar kon je salto’s maken op een 
luchtkussen en op je rug springen op de trampolines 
tegen de muur.

Thijs en Ricky hadden voor hun programma een 
eigen app gemaakt! Het was een soort Kolonisten van 
Catan. In de app kon je goederen ruilen, bijvoorbeeld 
schapen of graan. Daarmee kon je gebouwen bouwen 
zoals een boerderij. Die gebouwen produceerden weer 
goederen. Voor gebouwen kreeg je de meeste punten. 
De winnaar was het team met de meeste punten.
Naast al deze leuke dingen hebben we ook wat geld 
opgehaald! Het tweede gebouw wordt gerenoveerd 
en daarbij ook de gasleiding er omheen. Er was een 
hele geul gegraven die weer dicht gegooid moest 
worden, dat hebben wij gedaan!

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

www.prijsprinter.nl

De goedkoopste copyshop, de meeste tevreden klanten

Loodgietersbedrijf René Konijn
Gespecialiseerd in dakgoten, maar natuurlijk ook vergaarbakken, ornamenten, hemelwaterafvoeren, daken, gevels, 
ossenogen, spugers of pinakels. Of denk aan de bekleding van keukenkastjes, aanrecht- of barbladen, bijzondere 
lantaarns, plantenbakken, vijveromlijsting. Er is veel mogelijk, ook in combinatie met glas, aardewerk, staal of 
beton. Eigen werkplaats en atelier. Kom eens langs om een indruk van de mogelijkheden te krijgen!

www.dakgoot.nl  06 29 03 62 59
info@dakgoot.nl  020 463 40 51

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

Voor een vrijblijvende aanbieding of gewoon een bakkie koffie kunt u contact opnemen via:
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HEB JE JE 
DROOMHUIS 
GEVONDEN?

Dan wil je het beste advies 

tegen de beste prijs met het 

juiste product.

Ik geef adviezen aan particulieren, 
ZZP-ers, MKB-ers en Groot Zakelijke 
relaties. Van de aankoop van een huis tot 
een reorganisatie van een (groot) bedrijf. 
Ik kan het en doe het dagelijks. 

Ik benader de markt vanuit het aloude 
concept: weet wat je klant wilt. Ken 
je klant en de klant is geen nummer. 
Containerbegrippen voor anderen maar 
voor mij een manier van leven! 

In tegenstelling tot andere partijen heb je 
bij Lumi Finance één aanspreekpunt voor al 
je zaken. En zal een samenwerking alleen 
succesvol zijn bij wederzijds respect en 
begrip.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? 
Neem dan contact met mij op:

Sietse van Zuthem
Lumi Finance

M: +31 (0)6 558 90 463
T: +31 (0)20 719 23 43

Sierra Madrestraat 6, 1448TZ Purmerend

Lumi Finance is onderdeel van 
De Leadergroep
www.deleader.nl

We gaan op groepsweekend met heel Scouting Oost 1! We gaan met zijn 
allen een weekend naar de bossen. En omdat het een speciaal weekend is 
mogen ook alle ouders mee, zo kunnen die ook een keer voelen hoe het is 
om op weekend te gaan. De inschrijving gaat per 6 januari van start via onze 
website. Meer informatie staat op de flyer. Wij hebben er ontzettend veel zin 
in en we hopen jullie ook allemaal. 

GroepsweekendGroepsweekend

17-18-19 APRIL voor verkenners, gidsen en explo’s

18-19 APRIL voor bevers, kabouters, welpen en ouders

In de bossen

Meld je aan voor 11 maart en ontmoet alle

andere enthousiaste scouts en kom genieten van een

weekend vol scouting activiteiten! Aanmelden kan

vanaf 6 januari via scoutingoost1.nl.

Doe mee aan
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Jaargang 5, no. 2, januari 2020
Oplage: 130 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

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

Uitgever
Scouting Oost 1 
Kruislaan 224-226 
1098 SL Amsterdam 
+31 20 692 62 21 
www.scoutingoost1.nl

Gezien de verbouwing en de 
heropening van het tweede gebouw 
toch een beetje een doorlopend thema 
dit Lopend Vuurtje is, wilden we jullie 
deze kiekjes van het verbouwingsproces 
niet onthouden.  

Rechts: De lege zaal halverwege de 
transformatie. 

Over de verbouwingOver de verbouwing

Boven: De nieuwe vloer wordt gestort.

Boven: Bouwvergadering, 
voor de vroege vogels. 

Links: Verbouwingshelden Mo en Danny 
van Firma Kuijper (PHK).

Boven: Ook de beplating is bijna af: wat wordt het mooi!
Onder: De Sint kwam ook nog even langs bij Mo, Jan en 
Danny. En gelukkig heeft Sinterklaas het gebouw ook al 
meteen zijn zegen gegeven!

Boven: St. Joris en de Draak worden door niemand 
minder dan onze eigen Ria in ere hersteld.



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

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

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

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

Neemt u gerust contact op met onze product- 
specialisten. Onze vertegenwoordigers staan u 
graag te woord.

Contact
De Veken 229
1716 KJ Opmeer

Postbus:
Postbus 39
1715 ZG Spanbroek

Stuur ons een email:
info@nebig.com

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

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

Of kijk op onze site:
www.nebig.com

Nebig, your flexible partner in packaging
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