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Deze uitgave
Lieve lezers,

Deze uitgave

Voor jullie ligt een dapper Lopend Vuurtje; in tijden
dat alles stil is gelegd meenden wij, de redactie, dat
het Lopend Vuurtje toch maar gewoon uit moest
komen.
Ja het is allemaal wat hè… wie had gedacht dat
we na zo’n mooi begin van het jaar het hele
scoutinggebeuren voor tenminste drie weken neer
moesten leggen? We gingen vliegend van start,
hebben vol euforie het vernieuwde tweede gebouw
geopend, zijn al weekenden weg zijn geweest, hebben
al allerlei toffe winteropkomsten gehad en keken
reikhalzend uit naar de lente.

Laten we dat positieve scoutinggevoel vasthouden
met z’n allen; ja, we zien elkaar even niet, het
groepsweekend wordt verschoven en de toekomst
is nog onzeker, maar scouts zullen scouts niet zijn
als we ook in deze tijden gewoon doorgaan. We
horen al geluiden van online opkomsten vol grappige
opdrachten, online Weerwolven en er komen vast
nog veel meer creatieve alternatieve manieren om
scouting met elkaar te beleven.
Eén ding is zeker; met dit Lopend Vuurtje hebben
jullie in ieder geval weer wat te lezen ;)
Zorg goed voor elkaar!

Dat is ook wat jullie zullen lezen in de speltakstukjes:
we zijn door de winter heen, laat dat mooie weer maar
beginnen! Laat dat groepsweekend maar komen en
we hebben zelfs al ontzettend veel zin in zomerkamp!

Veel liefs van de redactie.
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Van het bestuur
Lieve allemaal,
Met het stilleggen van al onze activiteiten is
onze club recht in het hart getroffen. We zijn
noodgedwongen gestopt met alle opkomsten en ook
het Groepsweekend is voor onbepaalde tijd uitgesteld.
Onze Kruislaan ligt er maar verlaten bij deze weken.
Iedereen zit gedwongen thuis en wij dus ook. Op de
achtergrond komt het bestuur nog wel bijeen in een
heel klein comité om alle noodzakelijke dingen goed
weg te zetten, de boel een beetje bij elkaar te houden
en plannen te smeden voor de toekomst. Natuurlijk
wel op minimaal 1,5 meter afstand.
De grote vraag is hoe lang… het allerliefst beginnen
we deze week weer, maar het gezonde verstand zegt
dat dit nog wel een gevalletje van de lange adem kan
worden. Zodra het weer verantwoord is beginnen we
direct weer met onze wekelijkse opkomsten en halen
we in wat nog in te halen valt. Met het drukken van
deze editie staat de voorlopige nieuwe deadline van
de overheid op 1 juni aanstaande. Deze datum zien
we maar als lichtpuntje na een verschrikkelijk lange
periode ‘niets’. We gaan ervan uit dat ons zomerkamp
op 4 juli gewoon doorgaat. Juist ons zomerkamp zou
een mooie kans zijn om al deze nare weken achter
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ons te kunnen laten. Maar ondanks dat we even
niet op de Kruislaan mogen komen worden er door
Skype-verbindingen en conference calls meerdere
vergaderingen belegd om de club draaiende te
houden. Het inbellen bij vergaderingen is ook bij
onze speltakken een populair middel geworden. Mooi
om te zien dat iedereen op deze manier toch nog
een beetje doorgaat met programma’s maken en het
voorbereiden van zomerkamp.
Welke gevolgen de situatie rond het virus voor onze
club betekenen is nog niet helemaal te voorzien. Alles
heeft te maken met hoeveel weken we stil liggen; ook
voor ons zal het niet makkelijk worden. Desondanks
is het belangrijkste dat we allen gezond blijven.
Daar gaan we voor, want zonder gezonde mensen
kunnen we zeker niets. We zorgen ervoor dat we bij
elk nieuwtje, goed of slecht, u op de hoogte houden!
Let een beetje op elkaar en mocht u ons willen
bereiken, dan staan we altijd klaar om uw vragen te
beantwoorden!
Met vriendelijke groet,
Rik de Baat
Voorzitter Scouting Oost 1
bestuur@scoutingoost1.nl

Naast de upgrade aan de onderkant, is ook de
bovenkant aan de beurt. Mocht u in de gelegenheid
geweest zijn eens in de zaal te staan en te luisteren:
de galm valt in het niet bij de Sint Pieter. Op zich geen
grandioos probleem, zou u denken, maar daar weten
die kinderen snel verandering in te brengen. Vijf
minuten in de zaal met gillende, spelende kinderen
doet snel de noodzaak van deze ingreep inzien. Ook
hier zullen specialisten het plafond voorzien van een
bepaalde demping, zodat in elke hoek van de zaal een
gesprek op niveau plaats kan vinden, zonder dat deze
elkaar verstoren met galm. Waar we de personen om
dat gesprek op niveau mee te voeren vandaan halen,
weten we zelf helaas ook nog niet...

Grasmat onder behandeling
De oplettende kijker zal wellicht gezien hebben dat
de mat van de Johan Cruijff Arena helaas niet meer
onderdoet voor het gazon van ons scoutingterrein.
Omdat de drainage van het veld ondertussen
behoefte heeft aan pittige onderhoudsbeurt en de
mollenkolonie (noem je dat zo?) geruime tijd geleden
zijn intrek heeft genomen, is het veld na de kortst
mogelijk regenbui omgetoverd tot een modderpoel.
Naast zo’n hageltje nieuw gebouw kan natuurlijk
niet zo’n veld liggen. Vooral het contrast maakt het
wellicht wat extra pijnlijk... Gelukkig hoeven we niet al
te lang te wachten, nog voor de zomer ligt er weer een
prachtige verse grasmat.

Nieuws

Tweede gebouw bron van vernieuwing
In de huidige en de vorige editie van het Lopend
Vuurtje wordt en werd al uitgebreid gesproken over
de veelomvattende renovatie van het tweede gebouw.
Wat een fantastisch resultaat hebben we gekregen!
Helaas bleek de vloer alleen niet opgewassen tegen
de kilo’s (of liters, hoe meet je dat?) modder die onze
leden naar binnen weten te sleuren. Mede mogelijk
gemaakt natuurlijk door de gedateerde grasmat,
maar daarover later meer. Het gebouw liep op zijn tijd
vooruit en ging tijdens de voorjaarsvakantie een week
in lock-down. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de
vloer van een nieuwe coating voorzien en alles ziet er
nu spik en span uit. De bijbehorende schrobmachine
schijnt de rest van het werk af te maken.
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Klussendag mag geen doorgang vinden
In navolging van de te nemen maatregelen om het
virus te beteugelen, kon de welbekende Klussendag
helaas niet doorgaan. Het verlies is niet te bevatten,
maar de geplande ingrepen zullen later moeten

worden verricht. Jammer is het inderdaad, want naast
alle klussen, was vooral de ruim verzorgde lunch een
trekpleister van jewelste. Daar zullen we nu weer een
half jaar op moeten wachten.

Uw kapsalon zonder afspraak
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 onderrugen/of schoudermassage.
Basic&Extreme
Middenweg 237
1098 AP Amsterdam
020 694 7217
www.basicandextreme.nl
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Bevers
We gingen vandaag een eigen slinger maken voor
in het beverlokaal! We deden dit door allemaal een
bootje te vouwen (tenminste, dat deed de leiding voor
ons) en wij mochten hem zelf helemaal versieren! Er
waren wel 100 kleuren: rood, blauw, paars, groen...
Iedereen kon op de bootjes verven en stickeren. We
hebben deze bootjes aan een touwtje gehangen en
deze hangt nog steeds in ons beverlokaal! Daarna
zijn we in twee teams een ander spel gaan spelen.
We moesten door middel van een spons water
overbrengen van de ene emmer naar de ander. Dit was
superleuk! We werden alleen wel een beetje nat...

Nu we een aantal weekjes geen scouting hebben,
heeft de leiding het lekker rustig op zaterdagochtend.
Wel missen wij de Bevers super erg, maar gelukkig zijn
we allemaal druk bezig met het maken van superleuke
programma’s. Ook vinden wij het jammer dat het
weekend niet door kon gaan, maar die hopen we in
de loop van het jaar nog te kunnen plannen. Tot snel
lieve Bevers!

Bevers

Een andere keer ging de leiding voor ons een
kampvuurtje maken terwijl wij een stok moesten
zoeken. Het was nog best lastig om een stok te
zoeken, want sommige waren te lang, te dik, te kort,
te dun. Toen iedereen een stok had gevonden was de
leiding nog stééds bezig met het kampvuur proberen
aan te krijgen. Uiteindelijk lukte het ze alleen door de
hulp van de leiding van de Welpen Zaterdag, haha!
Toen het vuur (eindelijk) aan was, gingen we samen
met de Welpen Zaterdag marshmallows roosteren!
Mmmhhhmmmm... het was de eerste dag in tijden
dat het zonnetje weer scheen dus het was echt
genieten.

maar gelukkig is de leiding super creatief! Eten vinden
ze nog steeds het allerleukste en lekkerste wat er is.
Toen de Bevers de mooie nieuwe ovens in het nieuwe
gebouw zagen, wilden ze wel heeeeel graag koekjes
gaan bakken. Na een paar weekjes geduld te hebben
gehad, was het zo ver, en wat waren ze lekker!

Max had een andere zaterdag programma. Toen we op
scouting kwamen moest iedereen bij Max verzamelen
en hij vertelde ons dat we het scoutingterrein
afgingen. Spannend! Zo gezegd, zo gedaan: we liepen
(hand in hand) het scoutingterrein af. We gingen
richting de Albert Heijn, en kwamen uiteindelijk uit
bij het Mariotteplein! Superleuk! Hier mochten we vrij
spelen, hebben we wat limo gedronken en heel veel
geschommeld. Het was zó leuk, dat de tijd zo weer
voorbij was en we weer terug naar scouting moesten.
Jammer! :(
Ook hebben de Bevers een nieuwe favoriete
bezigheid: schminken! Het liefst doen we dit elke
week en gelukkig past dit vaak in ons programma.
Wel vragen de Bevers vaak om de moeilijkste figuren,
7
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Kabouters

De Kabouters zijn 2020 knallend begonnen! Niet
alleen hebben de Kabouters heerlijk stil gedanst
(silent disco) en genoten van de casino-avond tijdens
de heropening van het tweede gebouw, maar ze
hebben ook een professionele chocoladeproductie
voor elkaar gekregen, een mooi Nieuwjaarsdiner
gehad én ze zijn een winderig weekend weggeweest.
Heropening tweede gebouw
Het zou natuurlijk kunnen dat de andere speltakken
hier ook over schrijven, maar wat was 10 januari toch
een geweldig leuke avond! Het geheel verbouwde
tweede gebouw werd feestelijk heropend met
vuurwerk, een rode loper, luxe hapjes en (kinder-)
Champagne. Het gebouw is uitgebreid bewonderd
door de kinderen en ouders, de Kabouters hebben
heel wat afgedanst op het rode en het blauwe kanaal
van de silent disco en ze hebben het casino helemaal
arm gespeeld. Tja, dan moet je het maar niet tegen de
Kabouters opnemen!
Nieuwjaarsdiner
Omdat de Kabouters het altijd al zo druk in de
decembermaand hebben, houden wij altijd een
gezellig diner in januari. Een nieuwjaarsdiner dus
eigenlijk. Hiermee hebben we direct het tweede
gebouw nog iets beter ingewijd en hebben de
Kabouters de leiding meteen flink uitgetest met

de galmende grote zaal. Iedereen had iets lekkers
meegenomen en zo hebben we een gezellige avond
flink zitten smullen met z’n allen!
Chocoladefabriek ‘De Kabouter’
Wie de afgelopen weken het tweede gebouw is
binnengestapt moet de chocoladegeur opgevallen
zijn en wie op donderdagavond dit gebouw betrad
heeft een ware fabriek aangetroffen: de Kabouters
stonden in tweetallen ijverig in au bain marie pannen
vol chocola te roeren op scouting-gasstelletjes,
om vervolgens honderden chocoladeflikken te
maken en deze ook nog eens mooi te versieren met
marshmallows, pinda’s en rozijntjes. Kinderarbeid zeg
je? Welnee! We hebben de Kabouters iedere avond
na afloop alleen maar met heel tevreden gezichtjes
de houten spatels zien aflikken en de pannen konden
bijna meteen weer in de kast… Daarbij hebben ze de
doosjes chocoladeflikken aan allerlei mensen om
hen heen verkocht, zodat we van dat geld iets heel
leuks op kamp kunnen gaan doen. Wat dat wordt, dat
blijft nog even een verrassing, maar het wordt zeker
Kaboutertastisch!
Kabouterweekend
Van 28 februari t/m 1 maart gingen de Kabouters
op weekend naar Limmen. Dat was best spannend,
want tijdens dit weekend bleven we maar liefst twee
nachten slapen, als aanloopje richting kamp. Het
scoutinghuis in Limmen dat we mochten gebruiken
was supergroot met een mooie grote slaap-/speelzaal,
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het vuur een spoor van lichtjes het bos in lopen. De
dappere Kabouters hebben dit spoor gevolgd en
vonden aan het einde een kist met een maanlamp
erin en oorkondes met daarop dat we de Limmer
Schrikkellegende hebben meegemaakt! We kwamen
terug en het vuur had ineens allemaal blauwe
vlammen. Super creepy, maar ook heel erg mooi en
bijzonder. Hierna konden we gelukkig allemaal lekker
slapen.
De volgende dag werden we weer opgehaald door
een aantal ouders (bedankt!) en gingen we nog even
schaatsen op de Jaap Edenbaan. Het was een fijn
weekend!

Kabouters

een mooie keuken en ook nog eens een groot veld
voor de deur. En, vlakbij het strand!
Vrijdagavond toen we aankwamen gingen we eigenlijk
meteen de bedden opmaken en lekker tutten in onze
pyjama’s. We hebben nog even Weerwolven van
Wakkerdam gespeeld en zijn toen lekker gaan slapen.
De volgende dag gingen de meiden het terrein
verkennen. We hebben nog gekeken of we iets van
de Schrikkellegende zagen om 9.00 uur, want daar
hadden we iets over gelezen in het plaatselijke
krantje ‘de Limmer’, maar we zagen niets. Misschien
bedoelden ze 9.00 uur in de avond? Wat wel gek was,
was dat de klok sinds 9.00 uur ‘s ochtends niet meer
verder liep; hij bleef precies op 9.00 uur staan, ook
al deden we er nieuwe batterijen in. Een flinke bui
kwam over en we gingen binnen aan de slag met het
maken van vliegers van gerecyclede plastic zakken,
die we dan eind van de middag op het strand konden
uitproberen. De mooiste creaties werden gemaakt!
‘s Middags knapte het weer op en heeft de leiding
de Kabouters naar het strand gependeld. Wat een
wind! Perfect vliegerweer zou je zeggen, maar
helaas waaiden veel vliegers stuk of raakten met een
andere vlieger in de knoop. Na een lekker warme kop
chocolademelk met marshmallows was iedereen weer
opgewarmd.
Na de pasta kwam Claire binnengerend en zei dat
er buiten ineens een vuur brandde; ze ging kijken
maar zag niet wie het aangestoken had, er was
niemand! We gingen allemaal kijken en zagen bij

Regenmode
Denk je dat de Kabouters zich laten tegenhouden
door slecht weer? Echt niet! Afgelopen week hadden
zij een regenopkomst, waarbij ze regentikkertje
hebben gespeeld en zelf regenpakken hebben
geknutseld. Ieder tweetal mocht aan de slag met een
blauwe en een zwarte vuilniszak, om zo de meest
fashionable regenpakken te fabriceren. Of dat gelukt
is? Oordeel zelf!
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Welpen Dinsdag

Het viel ons op dat een aantal Welpen de afgelopen
tijd steeds vaker vroeg of wij nog een keertje konden
koken of bakken tijdens de draaiavond. De leiding zag
er zelf tegenop, maar uiteindelijk hadden wij er ons
toch maar op voorbereid. Het was zover: de Welpen
kregen een heus koekjes bak- en maakprogramma.
De leiding had “helaas” vooraf aan ouders gevraagd
of zij beschikten over uitdrukvormpjes om koekjes
te kunnen maken. Wij ontvingen vervolgens aan het
begin van de draaiavond een hoop vormpjes van een
aantal dolenthousiaste Welpen, ouders bedankt
daarvoor! Maar doordat wij het van te voren gevraagd

hadden wisten alle Welpen natuurlijk voor het eerst
in tijden gelijk wat wij gingen doen aan het begin van
de draaiavond. Daardoor stonden er een hoop Welpen
te springen om te beginnen aan het kookprogramma.
De Welpen werden in drie groepjes verdeeld en
moesten zandkoekjes gaan voorbereiden. Eerst moest
het deeg, boter plus zandkoek mengsel, met de hand
gekneed worden tot een geheel. Kneden leidt tot
knoeien en dus tot een groot bende. Na een korte
onderbreking waarin het deeg even moest uitharden
en de Welpen samen met Menno een freeze- en
danssessie deden, mochten de vormpjes gemaakt
worden. Een heus gebeuren omdat er zoveel keuze
was; letters, nummers en sterretjes. Dit duurde even
en toen ontstond er even paniek bij de leiding. De
koekjes moesten namelijk ook nog even in de oven.
Op de brommer en na wat ren- en vliegwerk konden
de koekjes de oven in. De ouders ingelicht dat het
allemaal even uitliep en dat zij mochten komen kijken
naar hoe de Welpen ook nog eens de koekjes mochten
versieren. Glazuur, spikkels, chocola en amandelen:
van alles kon er op. In een hoog tempo waren een
hoop koekjes versierd en in een nog sneller tempo
opgegeten. Flink wat schoonmaakwerk voor de leiding
maar de Welpen vonden het gelukkig supertof!
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Ten slotte, onze draaiavonden staan meestal bol
van bijzondere en leuke spelletjes, bedacht door de
leiding. Iedere Welp heeft zo zijn favoriet; van Levend
Stratego tot Blikkietrap. Om al die voorkeuren een
keer bij elkaar te voegen mochten de Welpen een
draaiavond hun eigen spel ontwerpen. HUN EIGEN
SPEL! Vol verbazing gingen de Welpen aan de slag.
Hoewel dit hun eigen spel was, hadden wij wel een
aantal eisen. In ieder geval een naam, doel en een
tekening van hoe het eruit moest komen te zien. Van
verbazing keken alle Welpen elkaar aan: “hoe krijgen
wij nou spellen bij elkaar?” Onder wat begeleiding
werden de eerste obstacle runs getekend en namen
bedacht. Uiteindelijk werden de spelletjes precies
wat de leiding ervan verwacht had: combinaties van
de leukste spelletjes die we al deden. Bijvoorbeeld
het Levend-Stratego-Ninjaspel, waarbij de Welpen
dachten dat de leiding dat wel even in elkaar kon
zetten om uit te proberen. Binnenkort gaan we wel
een poging doen om één van de spelletje uit te voeren
maar dat zal toch wat voorbereiding kosten.

Welpen Dinsdag

Een belangrijk onderdeel van scouting is en blijft
het lopen van tochten. Hiervoor moeten alle scouts
beschikken over de nodige kennis van verschillende
soorten tochttechnieken. Ook voor de Welpen komt
dit zo nu dan langs op een draaiavond, maar deze keer
was het een beetje anders dan anders. De Welpen
gingen namelijk niet alleen een tocht lopen, maar
ze moesten hem ook samenstellen voor elkaar. Eerst
heeft iedereen goed opgelet bij de uitleg welke
tochttechnieken er allemaal zijn en hoe ze precies
werken. Daarna moesten we in groepjes allemaal
een tocht maken met één belangrijke overeenkomst:
iedereen moest uitkomen bij de Albert Heijn aan
het Christiaan Huygensplein. De tocht maken (en
uiteindelijk dus de tocht lopen die voor je eigen
groepjes was gemaakt) was niet het enige, ook kregen
de Welpen een opdracht mee tijdens het lopen: er
moest ook een groepsfoto gemaakt worden. En die
moest zo origineel mogelijk! Eén van de groepjes
heeft deze uitdaging zeer overtuigend gewonnen, het
resultaat zie je hieronder.
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Flyer & Folders
Losbladig & Ordners
Wire-O
Geniet gebrocheerd
Garenloos gebonden
shop, de meeste
edkoopste copy

De go

tevreden klanten

www.prijsprinter.nl

Loodgietersbedrijf
Koper, lood en zink op of aan het dak
voor goten, dakkapellen en afvoeren.
Voor een vrijblijvende aanbieding of gewoon een
bakkie koﬃe kunt u contact opnemen via:
06 29 03 62 59
020 463 40 51
info@dakgoot.nl
www.dakgoot.nl
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Van de Stichting
Beste scouts en andere betrokkenen,
Wat een geweldige periode heeft onze club de
afgelopen maanden gehad. Met als klap op de vuurpijl
de (her)opening van ons tweede gebouw op zondag
5 januari en voor alle scouts/kinderen op vrijdag 10
januari. Ons tweede gebouw is na de zomer verbouwd
van een vervallen gebouw tot een super-de-luxe
scoutingaccommodatie. De scouts kunnen weer
vele jaren gebruik maken van een mooi speellokaal,
groepslokalen, douches, toiletten en een keuken waar
je jaloers op kan worden.
Maar… het is niet vanzelf gegaan en heeft zeker wat
gekost.
We bedanken daarom de sponsors, de giften, de
mensen die een obligatielening hebben afgesloten
en de bedrijven die het allemaal financieel mogelijk
hebben gemaakt. Een speciaal woord van dank is
natuurlijk voor onze zeer scout-vriendelijke aannemer
Tom Kuijper.

Fase 1 is afgerond. Maar we willen meer voor onze
leuke, enthousiaste en vitale club. De komende tijd
willen we het speelveld laten opknappen. Daarna
kijken we wat de mogelijkheden zijn voor de porto
en ons eerste gebouw moet ook zeker aan de beurt
komen.
Wil dit allemaal mogelijk zijn dan moeten we
eerst weer aandacht hebben voor het aflossen van
de leningen en gaan sparen door o.a. poffertjes te
bakken, Grote Clubactieloten te verkopen, te blijven
zorgen voor voldoende scouts, etc.
Maar nu… iedereen bedankt voor de enorme inzet, van
harte gefeliciteerd met ons prachtige gebouw en zorg
dat het zo mooi blijft als het nu is.
Namens Stichting Scouting Oost 1,
Ed Degenkamp
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Sponsoren, bedankt!
P.H. Kuijper en Zonen

Sponsoren, bedankt!

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

Verbouw - Renovatie
Totaalonderhoud en Vastgoedbeheer

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

sinds 1892

Glashandel van `t Hull
Alles op het gebied van glas!

Houthandel Goedkoop
Molenkade 43-44
1115 AC Duivendrecht
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Glashandel van ’t Hull
3e Oosterparkstraat 288
1092 SB Amsterdam

Telefoon: 020 - 665 19 27
De Dollard 2
1454 AV Watergang
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Timmer- en trappenbedrijf Van Kooten v.o.f.
Neonweg 196
1362 AE Almere
Telefoon: 036 - 524 46 84

Schildersbedrijf IJmond
Folkloreweg 84
1326LM Almere
Telefoon: 06 - 53 54 05 25
info@ijmondschildersonderneming.nl

Stucadoorsbedrijf Sijne-Zn. B.V.
Turfschip 217
Telefoon: 020 - 345 77 12
1186 XJ Amstelveen
www.sijne.nl

Sponsoren, bedankt!

ATAG
Keuken inbouwapparatuur

Tegelzetbedrijf Kluyver
Giek 36
1276 JE Huizen
Telefoon: 035 - 526 7861
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Sponsoren, bedankt!

En verder...
Nu alleen nog het veld! Binnenkort gaat de firma
Zeldenrijk Groenvoorziening BV daarmee aan de
slag. Bij dezen willen we ook hen alvast hartelijk
bedanken voor hun ondersteuning bij het vernieuwen
van ons terrein! In de volgende editie vindt u
hoogstwaarschijnlijk het resultaat...

16

Lopend Vuurtje • april 2020
Sponsoren, bedankt!

eerste
gesprek
gratis

jouw
droomhuis
dichterbij
dan ooit

al jouw (geld)zaken
goed voor elkaar?
vixx regelt het.
Vragen over (geld)zaken?
Ga naar vixx.nl / bel 06 55 89 04 63
en daag ons uit!

Sietse van Zuthem
Vixx adviseur Amsterdam
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Welpen Zaterdag

Welpen Zaterdag

Wij zijn dit nieuwe jaar goed begonnen! We hebben
meteen al goed gebruik gemaakt van het
gerenoveerde tweede gebouw tijdens ons
prachtige weekend. Het weekend begon in een
nietsvermoedend Amsterdam, op een tot dusver stille
zaterdagochtend. Langzaam maar zeker druppelde
iedereen binnen, en na enige tijd kon het weekend
beginnen. We begonnen met een paar korte spellen,
waarna we snel de lunchpakketjes openmaakten om
nog wat te eten voordat we begonnen aan het lopen
van een terecht verwachte tocht.
De tocht bestond uit een aantal stukken. Aan het eind
van elk stuk moesten we een vraag beantwoorden,
waarvan het antwoord ons zou vertellen welk stuk
we daarna moesten volgen. Elk stuk was ook anders,
één stuk was een strippenkaart, een ander stuk ging
volgens bolletje-pijltje, enzovoort. Het is immers
belangrijk om alle tochtvormen te beheersen.
Deze tocht leidde ons door de straten van de Watergraafsmeer, tot we in bekend gebied kwamen; het
Mariotteplein. “Hoera!”, dachten de welpen, “lekker
spelen!” Maar er was een vuile streek uitgehaald; de
tocht was nog niet klaar! We wisten zeker dat we goed
hadden gelopen. Ach, ja. Dan maar kijken waar we
dan wel naar toe moeten, maar niet nu. Eerst lekker
spelen!
Na een goed half uur gingen we weer verder met de
tocht. Na niet veel tijd was het einde (dit keer hopelijk
wel) in zicht en zagen we Park Frankendael. En ja
hoor, het laatste plaatje van de tocht stuurde ons het
park in. Hier hebben we nog een mooie speeltuin
gevonden, uiteraard met een bankje voor de leiding,
die meteen gingen zitten, en we hebben het hier lang
volgehouden. Het einde van de tocht bestond uit zelf
de weg terugvinden naar scouting, wat helemaal geen
probleem was voor ons.
Weer aangekomen op scouting hebben we onze
bedjes klaargelegd, heeft een deel lekker gerelaxed
en heeft een ander deel lekker druk rondgerend. Dit
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heeft niet heel lang geduurd, want we gingen al snel
weer een nieuwe activiteit doen. We hebben allemaal
onze sportkleding aangedaan en zijn naar onze buren
van VROG gegaan om te trampolinespringen! Na een
uur hadden we allemaal hele rode wangen en waren
we compleet uitgeput. We hadden namelijk hooguit
een minuutje pauze genomen van rennen en springen
om even snel wat water te drinken en weer verder te
gaan. Na dit uur vertrokken we ook weer omdat er een
andere groep na ons aan de beurt was.
Weer terug op scouting ging vrijwel iedereen even
liggen op zijn matje. Niet veel later begon de leiding
met koken, en vulden de bekende geuren van eten
de ruimte. Iedereen is dan nieuwsgierig naar wat het
wordt en wil door het luikje van de keuken kijken,
maar de onderste hiervan ging gauw dicht, waardoor
we niet meer naar binnen konden kijken, maar de
leiding wel naar buiten. Flauw!
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Na het eten hebben we een leuke film gekeken
en daarna was het de bedoeling om te gaan
tandenpoetsen en ons bedje in te duiken. In praktijk
verliep het echter niet per se in die volgorde.

Toen de volgende ochtend begon, hebben we alle
bedjes meteen opgeruimd en zo goed mogelijk de
tassen ingepakt. Na dit harde werk was het tijd om
lekker te ontbijten. Na een simpel, doch voedzaam
ontbijt hebben we buiten nog een aantal typische
scoutingspellen gedaan, alvorens de eerste ouders
kwamen en langzaam maar zeker iedereen was
opgehaald.

Welpen Zaterdag

Uiteindelijk was het eten klaar en waren we blij verrast
met heerlijke broodjes hamburger en frietjes, en wat
minder blij verrast met een flink assortiment aan
groenten.

19

Lopend Vuurtje • april 2020

Gidsen

Gidsen

Na ons eerste Gidsenweekend van het seizoen (in het
weekend van 30 november, brrr), hebben ook wij er
alweer veel leuke programma’s op zitten! Zo hebben
we op de eerste draaidag na de vakantie allemaal ons
eigen sieradendoosje gemaakt, en ook de leiding deed
hierbij fanatiek mee. Tule, linten, lijm, verf en nog veel
meer werd uit de kast gehaald om het net vernieuwde
tweede gebouw zo snel mogelijk onder de glitterende
rotzooi te krijgen. Nee hoor, er bleef op het einde van
de avond niets op de tafels achter waar de leiding niet
tegen op kon.
Twee weken later was het plan voor de Gidsen om een
brug in elkaar te pionieren. Daar lieten ze de leiding
even zien dat zij dat pionieren echt steeds beter
beheersen en inderdaad: aan het einde van de avond
stond er een heuse brug! De brug spande dan weer
nog niets, maar soms is een brug over gras al leuk
genoeg, toch?
Weer een week later speelden wij een klassieker:
het Zweedse Renspel! Met vragen als: (1) Hoeveel
grachten heeft Amsterdam? (2) Wie is de rijkste
vlogger van Nederland? En (3) Hoe heet de stofzuiger
die samenwoont met de Teletubbies? Voor de
antwoorden kun je onderaan dit stuk spieken!
Persoonlijk vinden wij het knap als je meer dan één
woord/naam herkent uit het antwoord op vraag 2.

20

Sinds de vorige editie van het Lopend Vuurtje
hebben wij ook alweer een draaiavond samen met
de Verkenners gehad! Daarbij speelden we een
Levend Cluedospel, georganiseerd door onze eigen
Lara (Gidsenleiding) en Jorn (Verkennerleiding). Er
was een gruwelijke moord gepleegd, waar iedereen
van de leiding getuige van was, maar het was zó
donker dat iedereen maar een paar kenmerken van
de moordenaar had gezien. Het was dus aan de
kinderen om al deze informatie te verzamelen en zo
tot de moordenaar te komen! De moordenaar had
een donkere jas, een Samsung-telefoon en een pasje
van de universiteit bij zich en had lang blond haar: dat
moest Lara zijn! Dat hadden wij natuurlijk kunnen
weten, als je samenwoont met een politieagent ken je
natuurlijk alle kneepjes van het vak.
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napoleonsnoepje, en ga zo maar door. De creatiefste
dingen werden bedacht, Coos had bijvoorbeeld een
mango meegenomen! Ze vindt mango niet alleen
maar lekker, maar het was ook een metafoor: een
mango is namelijk soms al zacht (en soms is Coos heel
lief), en soms is een mango nog heel hard (want soms
is Coos ook niet zo lief).
Voor de komende tijd staat een ouderdiner op de
planning, waarbij onze Gidsen een heerlijk diner
zullen bereiden voor al hun ouders. De Gidsen gaan
ook binnenkort zelf weer een programma maken! En
daarna wordt het weer tijd om voedsel in te zamelen
voor de voedselbank. Genoeg te doen dus!

Gidsen

Na een weekje vrij, kwamen de Gidsen samen voor
een verrassing te staan: de leiding had bedacht dat zij
elkaar wel wat beter mochten leren kennen. Met zo’n
diverse groep als wij nu hebben, kan het soms moeilijk
zijn om het idee te hebben dat je nog iets gemeen
hebt met iedereen. Het zijn immers 22 meiden
met allemaal verschillende scholen, verschillende
leeftijden, verschillende interesses. Maar raakvlakken
heb je natuurlijk altijd! Daarom hebben wij twee
weken lang allemaal verschillende spellen gedaan
waarbij je toch wel echt met elkaar moet interacteren.
Zo hebben wij elkaar nagetekend, maar zonder op
je blaadje te kijken! Dat was wel heel leuk, maar de
tekeningen waren nou niet bepaald nog goed te
herkennen.
Ook deden wij toen een spel waarbij de Gidsen elkaar
één vraag mochten stellen, met twee antwoordopties;
afhankelijk van welk antwoord het beste bij je past
mocht je naar de bijbehorende kant van de zaal
rennen. Zo kwamen wij erachter dat alle Gidsen liever
een docent hadden die geen orde konden houden,
maar dat alle leiding liever een docent had die uit zijn
mond stonk.
Voor de week daarna hadden wij ze allemaal de
opdracht gegeven om iets mee te nemen dat
belangrijk is voor jou of dat iets zegt over wie jij bent.
Dat bleek heel leuk! Er kwamen verrassend veel
aandenkens van opa’s en oma’s langs, twee keer een
Harry Potterboek, één (half opgegeten) reep chocola,
één fotoalbum uit Tanzania, één telefoon, één
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Verkenners
Daar zijn we weer! Zoals jullie weten is er een grote
diversiteit aan activiteiten bij de Verkenners, wat het
extra leuk maakt om daar deel van uit te maken.

Verkenners

Omdat wij in 2019 rond de feestdagen geen kans
hebben gehad om Sinterklaas te vieren en/of een
Kerstdiner te organiseren, zijn wij knallend het
nieuwe kalenderjaar ingegaan met het vieren van
SinterKerst&Nieuw. Tijdens deze opkomst werd het
traditionele dobbelspel gespeeld met cadeautjes tot 5
euro (voor iedereen iets leuks), werden er pepernoten
en kerstkransjes gegeten, en werden er sterretjes
afgestoken.
Ook zijn wij de afgelopen periode weer creatief
geweest. Zo hebben we direct na het openen van het
gerenoveerde 2e gebouw bedacht hoe wij het lokaal
konden opleuken. Dit hebben we gedaan door in
groepjes enkele doeken te beschilderen. Deze hangen
nu in het lokaal wat het leuk opfleurt.

Culinair met de Verkenners
Tijdens het scoutingjaar hebben enkele Verkenners
aangegeven om af en toe ook eens te willen oefenen
met zelf koken. Uiteraard heeft de leiding hier naar
geluisterd, want hoe je het ook wendt of keert, koken
tijdens kamp is altijd een uitdaging, dus oefening kan
nooit kwaad. En daarnaast is het altijd handig voor
later.
De eerste kookavond werd de week daarvoor al
voorbereid: we hebben groepjes gemaakt en toen
moesten we met ons groepje een gerecht bedenken,
waarvoor wij de week daarop alle gerechten mee
moesten nemen om te kunnen koken. Dit resulteerde
in drie lekkere gerechten: pasta met tomatensaus en
gehakt, kip-kerrie met rijst en pannenkoeken met kaas
en spek.
Bij het tweede kookprogramma werd onze creativiteit
wederom op de proef gesteld, dit keer op culinair
vlak. De kookopdracht was genaamd “Haute-friture”.
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bladerdeeg met kaas en plakjes courgette. Allemaal
gekke, maar toch ook veel lekkere combinaties!
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We zijn met zijn allen naar de Albert Heijn gegaan en
daar was het de bedoeling dat iedereen zelf mocht
uitkiezen wat er gefrituurd zou gaan worden. Zoals het
een ware Verkenner betaamd, kwamen zij terug met
vele verschillende etenswaren om eerst te paneren en
vervolgens te frituren. Een kleine greep uit de keuzes:
meringue-schuimpjes, mini-marsen, knakworstjes,

De komende weken zullen we elkaar helaas wat
minder zien vanwege alle maatregelen, maar wij
kijken uit naar het laatste deel van dit scoutingjaar en
het zomerkamp.

Verkenners
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Explo’s
De Explo’s beginnen weer rustig, ja heel rustig
op stoom te komen, het wordt tenslotte al
weer bijna lente. De avonden beginnen weer
iets langer licht te blijven en de kou maakt
plaats voor een graadje meer. De programma’s
voelen steeds iets professioneler, al laat de
animo helaas wel eens te wensen over.
Nooit zijn we met de Explo’s echt helemaal
compleet. Wel hebben we een sympathieke
nieuwe Explo die een geboren zuiderbuur
is bij onze groep mogen begroeten. Zo snel
en enthousiast hij binnen kwam, zo stilletjes
verdween hij ook weer na vier opkomsten.
Mysterieus en merkwaardig, zullen we ooit
nog eens van hem horen? Wie weet horen we
van hem over een paar maanden, als we een
weekje weg zijn of zo..
De donderdagavonden worden veelal, naast
de gezelligheid, gevuld met quizen in allerlei
vormen en natuurlijk ook met het grote
winterdiner dat laatst heeft plaatsgevonden.
Mexicaanse wraps met een goede vulling van
kip en gehakt stonden op het menu. Dit alles
overgoten met liefde, het was tenslotte rond
14 februari en dat mag je niet zomaar voorbij
laten gaan. De opbrengsten van het diner
gaan naar het weekend dat de Explo’s met
Pinksteren gaan beleven. De reis gaat naar de
Ardennen, de voorbereidingen zijn in volle
gang. Nu maar hopen dat tegen die tijd het
coronavirus de kop in is gedrukt.
We hebben er zin in!
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Scharrelslagerij Cees de Bouter
Hogeweg 60
T: 020-6653954
1098 CE Amsterdam
E: info@scharrelslagerij.nl

https://www.facebook.com/cees.debouter
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Stam
Het jaar 2020 hebben wij ingeluid met een gezellig
Nieuwjaarsdiner. Niet alleen zag iedereen er
tip-top uit, maar er werden ook heel wat culinaire
hoogstandjes op tafel gezet. Van zelfgemaakte
stoofpeertjes tot verschillende hartige taarten,
van wraphapjes tot een luxe voorgerechtje en van
gevulde courgette tot de heerlijkste salades en zoete
aardappelgratin. En dan hebben we het nog niet eens
over het toetje! Naast soesjes hadden Jorn en Floris
zich uitgeleefd op twee prachtige taarten, letterlijk om
op te vreten! Wat zaten wij vol na deze mooie avond!

Stam

Toen was daar ons jaarlijkse Stamfeest! Gezien
vorig jaar het feest in een niet zo’n handige periode
plaatsvond, hebben we het dit jaar al in maart gevierd
en op een zaterdag. En, in après ski-thema! Hiervoor
waren door een paar Stammies enkele weken eerder
al wat ideeën opgedaan bij een ander après ski-feest
en hier was ook een heus promofilmpje opgenomen,
zodat wij ons Stamfeest tot een groot succes konden
maken. Nou, dat is gelukt! De zaal was omgetoverd
tot een winterwonderwereld met een enorme ijsberg
(met lawinegevaar, ACHTUNG!!), ijspegels, sneeuw,
lampjes en echte après ski-spelletjes: er was een tafel
waar fanatiek gebeerpongd werd en op een andere
tafel kon men zijn frustratie kwijt bij het nageln (wie
het eerst een spijker in een boomstam krijgt met
de verkeerde kant van een hamer, best lastig als je
wat drankjes op hebt!). Die drankjes waren ook top
verzorgd door barman Coen: naast een biertje, wijntje
of frisje, shotjes Jäger en Flügel (bedankt, Ron van
Café Wiener!) kon je ook een Jägerbomb bestellen,
inclusief het om te stoten treintje van de shotjes die in
de glazen Red Bull vielen.
De sfeer was erg gezellig met een goede opkomst,
toffe outfits (van enorm veel mutsen en skibrillen
tot een vintage-ski-trio en van de liefste dirndls
tot gekke skibroeken!), een verjaardag die gevierd
werd (gefeliciteerd, Kika!), vrolijke mensen die
het tegen elkaar opnamen met de spelletjes en er
werd natuurlijk gedanst op de meest foute après
ski-afspeellijst die we maar samen hebben kunnen
stellen. Het was een topavond!
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Een minuutje met...
Lucas (10)

Danie (10)

• Welpen Dinsdag

• Welpen Dinsdag

Lid sinds...
ik ben pas sinds een maandje Welp

Een minuutje met...

Wie is de gekste leiding?
Menno (hij is gewoon gek)
Ben je al eens op weekend mee geweest?
Nog niet, maar ik hoop dat ik niet hoef te
koken op weekend.
Heeft een hekel aan: drukte.

Marius (11)

Lid sinds...
Seizoen 2016/2017
Leukste om te doen op scouting:
Levend stratego
Wie is de gekste leiding?
Yves (hij ging kaal op kamp)
Ben je al eens op weekend mee geweest?
Wat gebeurde er toen?
Ja, we mochten een keertje op het
piratenschip en daarna moesten we ons eigen
boot na bouwen.
Heeft een hekel aan: het zijn van degene die
de anderen moeten zoeken bij blikkie trap.

• Verkenners

Marco (13)
Lid sinds...
eind december vorig jaar pas
Leukste scoutingactiviteit:
Ik vond vandaag wel grappig. We gingen naar
de Albert Heijn en daar mocht iedereen iets
kopen van onder een euro en het mocht niet
uit het vriesvak komen. Toen gingen we alles
frituren en daar kwamen gekke dingen uit.
Wie is de gekste leiding?
Ik weet het echt niet, ze zijn allemaal wel
aardig en een beetje gek
Ga je mee op groepsweekend?
Ja! Omdat het me leuk leek om met de
scoutingvereniging iets te gaan doen, maar ik
weet het nog niet zeker
Lievelingseten op scouting: pasta
Heeft een hekel aan: kaas
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• Verkenners

Lid sinds...
begin dit jaar (2020)
Leukste scoutingactiviteit:
toen we Levend Cluedo gingen doen met die
andere groep!
Wie is de gekste leiding?
Gijs: hij plaagt mensen
Ga je mee op groepsweekend?
Ik denk het wel omdat het me leuk lijkt
Lievelingseten op scouting: pasta met saus
Heeft een hekel aan: roodlof. Dat is hetzelfde
als witlof maar dan rood. Het goorste dat ik
ooit heb gegeten.
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Winkelcentrum Diemerplein

Maandag
Dinsdag t/m vrijdag
Zaterdag

Diemerplein 108
Diemen
www.alexanderhoevekaas.nl

Jaargang 5, no. 3, april 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

12:00–18:00
09:00–18:00
08:30–17:00

Redactieadres & contact
advertenties
lopendvuurtje@scoutingoost1.nl
Adverteerders
• Kapsalon Basic & Extreme
• Prijsprinter
• Vixx
• Loodgietersbedrijf René Konijn
• Nebig Verpakkingen BV
• Slagerij Cees de Bouter
• Hydromade
• Alexanderhoeve Diemen

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

