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Deze uitgave
Lieve lezers,

Deze uitgave

We zijn weer een aantal weken verder sinds het
vorige Lopend Vuurtje en daarmee ook weer een
stuk verder in de landelijke coronamaatregelen. Dat
maakt gelukkig ook dat na een vrij duistere periode in
het bestaan van Scouting Oost 1 er weer licht aan het
eind van de tunnel is… de opkomsten kunnen weer
doorgaan! Niet online, niet via Zoom, Skype of wat
dan ook, maar in het echt!
Uiteraard nog steeds gebukt onder een heel set regels;
enkel buiten, voor de oudere groepen en staf nog
steeds op afstand, maar tóch! Met mooi weer staan
we weer helemaal blij met onze neus in de zon van
de nabije aanwezigheid van onze leden en elkaar
te genieten terwijl we doen wat we het allerleukst
vinden: lekker buiten zijn met elkaar. Dat vraagt
gewoon om heel veel uitroeptekens in deze tekst!!!
We zien deze vreugde ook terug in de kopij die wij
binnen kregen om deze editie van samen te stellen.
“Goed nieuws”, “Eindelijk”, “Buiten” en “Samen” zijn
toch wel de overkoepelende woorden van deze editie.
Daar wordt iedereen wel vrolijk van, toch?

Jarigen
Lara
Jade
Lucien
Floris
Max
Daan
Saar
Sanne
Jan

2

4 juli
8 juli
21 juli
24 juli
26 juli
27 juli
27 juli
17 augustus
5 september

Waar we de vorige keer het Lopend Vuurtje maar bij al
onze leden thuis zijn gaan bezorgen om het clubblad
niet óók online te hoeven uitgeven, kan deze editie
alweer persoonlijk uitgegeven worden tijdens de
opkomsten. Een wereld van verschil in een paar weken
tijd.
De enige vraag is nog steeds of we op kamp kunnen;
we hebben begrepen dat het bestuur deze dagen
ongeveer dag en nacht met Scouting Nederland, Hugo
de Jonge en premier Rutte persoonlijk aan het bellen
is over wat (en hoe dan) mogelijk is, om er het beste
uit te halen wat er in zit. Laten we daarop vertrouwen
en er hoe dan ook een mooie zomer van maken…
samen met elkaar!
Veel leesplezier!
De redactie

Agenda
Gezien de omstandigheden weten
we van veel activiteiten niet of en
wanneer ze doorgaan.
Houd Facebook en de website in
de gaten!
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Van het bestuur
Van het bestuur

Hallo allemaal,
Gaan we wel of niet? Dat is eigenlijk waar het de
laatste dagen over gaat in de bestuursapp of alle
anderhalvemetersessies aan het nieuwe veld. We
hadden gehoopt het hier groots aan te kondigen,
maar helaas gaat dit niet lukken. De overheid en
Scouting Nederland nemen nu in de week van 8 juni
a.s. hun besluit. Een absolute domper, maar tot die tijd
blijven we duimen. Klein voordeel is dat we net iets
meer tijd hebben om alle opties langs te gaan om na
het besluit van de overheden direct te schakelen naar
ons zomerkamp in Vilsteren. Het lijkt er voor nu op dat
het ons wel gaat lukken. We mikken een beetje op een
Belgisch model waar scouting op kamp mag zonder
de 1,5 meter regel–maar dit zeggen we natuurlijk echt
onder voorbehoud.
Dus tja… als we dan op zomerkamp gaan, zal het
een weekje worden anders dan we gewend zijn.
Speltakken zullen meer op zich zelf aangewezen zijn,
een uitstapje naar de speeltuin of het dorp zal er dit
jaar niet inzitten. Gelukkig zien we dat de leiding
genoeg alternatieven heeft bedacht om er toch een
fantastisch kamp neer te zetten. Chapeau! Voor alle
logistieke problemen zijn de eerste schetsen gemaakt.
Denk maar eens aan de touringcar die niet gaat rijden
en u begrijpt dat er voor het Coördinatie Team (C.T.)
een fikse klus staat te wachten om de hele karavaan
die kant op te krijgen, van eten te voorzien, drinkwater
te geven en nog veel meer van die dingen die anders
zo vanzelfsprekend zijn. Die vijf mannen van het
C.T. hebben 1 juni direct een tafeltje bij het raam
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gereserveerd bij de lokale Chinees. Een traditie om in
stand te houden, bij de Chinees worden van oudsher
alle problemen binnen no-time opgelost.
Nu wij er stiekem toch een beetje van uit gaan dat we
op zomerkamp mogen hebben we ook het vertrouwen
van u nodig. We snappen dat het niet voor iedereen
vanzelfsprekend is om vrolijk op kamp te gaan als het
virus nog steeds bij ons is. We nemen natuurlijk alle
richtlijnen in acht die de overheid stelt om een zo’n
min mogelijk risico te lopen. Mocht u hier tegenaan
lopen, schroom vooral niet om met ons in contact te
komen.
Zomerkamp is slechts drie weken voor ons, zodra we
iets weten zullen we dit breed communiceren met u
en alle leden. Vooraf zijn er veel losse eindjes welke
uitgezocht moeten worden, maar we vertrouwen erop
dat het helemaal goed gaat komen. Uiteraard met
een beetje hulp van u! Hou vol! Blijf gezond! En blijf
duimen dat het kamp door gaat!
Met vriendelijke groet,
Rik de Baat
Voorzitter Scouting Oost 1
bestuur@scoutingoost1.nl

Nieuws

Scouting Oost 1 dankt aanbieders buitenruimte
Gelukkig mogen wij alweer bijna een maand onze
opkomsten houden in de buitenlucht! Helaas
was er alleen één bemoeilijkende factor: ons
grasveld was zojuist omgeploegd en ingezaaid…
Tja wat moet je dan? Maar niet draaien? Of allerlei
locaties af gaan huren? Blij verrast waren we dan
ook dat we daar niet al te lang over na hoefden te
denken! Speeltuin Amsteldorp heeft onze grootste
“terreinzorgen” weggenomen en hun buitenspeeltuin
ter beschikking gesteld. Bijna alle opkomsten kunnen
we hier afwerken. Ook onze buren van de Jaap Eden
IJsbaan hebben hun hekken voor ons geopend op
de dinsdagavond! Een prachtig, groot terrein met
grasveld waar veel kinderen normaal alleen in de
winter komen. Toch apart om daar nu als enige op
het terrein dwars doorheen te rennen. Speeltuin
Amsteldorp en de Jaap Eden IJsbaan, bedankt!
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Nieuws

Bar eerste gebouw krijgt tweede jeugd
Velen van jullie kennen de zaal van het eerste
gebouw op jullie duimpje. Onlangs was die bewuste
zaal nog in het nieuws van dit blad terug te vinden,
toen er vooroorlogse vondsten werden gedaan bij
het verwijderen van het podium. Geen bijzondere
vondsten dit keer, wel een renovatie waar je u tegen
zegt. De bar, toch wel het middelpunt van de zaal,
waar velen van jullie bewust (of onbewust…) aan
gezeten hebben, heeft een transformatie ondergaan.
Onze Hans heeft zijn handen uit de mouwen gestoken
en de houten bar eerst ontdaan van zijn bovenste
huidlaag. Vervolgens de gaten en kieren gedicht
en besmeurd met een wondermiddel voor boten,
zodat de bar de gekste taferelen die er af en toe
plaatsvinden, kan weerstaan. Als klap op de vuurpijl is
ook nog eens de houten onderrand voor de poezelige
voetjes van een nieuwe toplaag voorzien, kortom
een mooi staaltje vakwerk. Hier is dus sprake van de
bekende spreuk: 1, 2, 3, BAR GELAKT!
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Zoek de buitenlucht op met hulp van Scouting Oost 1
Gelukkig is het ons allen weer toegestaan om in
de buitenlucht samen te komen en van het mooie
weer te genieten. Vanaf 1 juli gaan (als het goed is)
gedeelde sanitaire voorzieningen op campings weer
open. Ideale omstandigheden om op pad te gaan
voor een overnachting! Zo kunt u in aanraking komen
met de mooie natuur die ons eigen land te bieden
heeft. Bijvoorbeeld de natuurkampeerterreinen van

Staatsbosbeheer zijn laagdrempelig, goedkoop en
midden in het bos. Mocht u deze natuur nou op willen
zoeken, maar niet het juiste materiaal hebben? Zoek
dan even contact met onze materiaalbeheerder!
Onze materialen zijn namelijk te huur voor zachte
scoutingprijzen; gelden die vervolgens weer gebruikt
worden om onderhoud te plegen of nieuw aan te
schaffen. Ga naar www.scoutingoost1.nl/materiaal
voor meer informatie!

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
Met Pasen had de leiding voor alle Bevers een
superleuke verrassing! De leiding had van tevoren al
aangegeven dat ze, op afstand, een verrassing voor
de deur zouden leggen. De Bevers wachtten geduldig
voor het raam en voor de deur. De leiding had
namelijk voor iedere Bever een setje waarmee ze de
mooiste creaties konden schilderen op hun eieren. En
gelukkig waren ze er erg blij mee, een aantal gingen
er zelfs gelijk mee aan de slag! De resultaten waren,
zoals we van de Bevers gewend zijn, prachtig!

Bevers

houden, echt heel knap! We draaiden niet op ons
scoutingterrein zoals we gewend zijn, maar in de
speeltuin in het Amsteldorp. De speeltuin heeft een
super hoge glijbaan waar de Bevers ook gewoon vanaf
durfden te glijden. Ook heeft het terrein genoeg
goede verstopplekken, want toen Juno zich ging
verstoppen kon bijna niemand hem vinden. Wij
hebben weer genoten van de eerste draaiochtend en
zijn superblij dat we weer kunnen draaien. We gaan er,
zoals jullie van ons gewend zijn, elke week weer zeker
een feestje van maken!
Na al die weken zonder scouting was het eindelijk
weer zo ver. We hadden weer onze eerste
draaiochtend! Alle Bevers waren zelfs aanwezig en
hadden er weer superveel zin in (net als de leiding!).
Deze draaiochtend duurde iets korter dan we allemaal
gewend waren, want het was natuurlijk weer heel erg
wennen, vooral met de regels: het afstand nemen van
de leiding en geen high-five of knuffel geven :(
Toch wisten alle Bevers zich er supergoed aan te
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Kabouters

Kabouters

Eindelijk weer scouting! Dit was het eerste wat de
kabouterleiding, de Kabouters zelf en de ouders
dachten toen duidelijk werd dat we weer konden gaan
draaien. En hoewel dat niet op ons terrein was, was
misschien de speeltuin nog wel leuker.
Eerst even terug naar het begin. Vlak voor deze
hele coronaperiode hadden we natuurlijk onze
chocoflikken. Gelukkig waren die precies op tijd klaar
om mee te geven aan de meiden en om uit te delen
aan de mensen. Hadden ze gelukkig de eerste tijd
toch wat lekkers om te eten tijdens het thuisblijven.
Helaas werd daarna duidelijk dat er geen opkomsten
meer konden zijn op onze locatie, superjammer
vonden we dat allemaal!

Maar niet getreurd! De kabouterleiding maakte
een lijst met allerlei opdrachten die in het weekend
gedaan konden worden. Alle meiden hebben hierbij
mega hun best gedaan! De opdrachten gingen van
de meeste schoenparen op een rij zetten, tot spelen
in een speeltuin, maar ook met de hele familie
op de foto. Het maken van een coronamonster en
een legobouwwerk. Ook moesten de haren in een
vlecht gemaakt worden (ja ja iedereen heeft zijn
best gedaan!) en het maken van een hazmat suit
was natuurlijk niet overbodig. Ook een eventuele
vluchtroute moest bedacht worden. Omdat de
hele quarantaine geen feestje is, moest er thuis
wel een feestje gemaakt worden: met feesthoedjes
en ballonnen en er konden extra punten verdiend
worden voor het ook weer laten knappen van de
ballonnen. Dit hebben de Kabouters niet in hun
eentje gedaan allemaal, dus kwam er ook een foto van
degene die hun hielp en
daarnaast ook een foto met
hun allergrootste knuffel
of hun liefste huisdier... Zó
wat hebben de Kabouters
veel knuffels! Bij een
opkomst hoort natuurlijk
ook een pauze met wat
drinken en een snoepje
en zonder eindlied in
een kring is er natuurlijk
helemaal geen eind aan
de opkomst, dus ook
dat werd uitgebeeld
met wat ze maar in huis
hadden!
Na dit weekend konden we helaas nog steeds
niet draaien, maar ook daar had de leiding iets op
verzonnen, namelijk online draaien!
Zo gingen we tijdens een online opkomst aan de slag
met kleine opdrachtjes die we achter onze laptop/
PC/iPad/telefoon konden doen. En ook dat werd een
groot succes.
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En toen…. Na lang wachten was het eindelijk zo ver!
We mochten echt, jaaaa het is niet te geloven, maar
we mochten in het echt draaien!! En ja dan moet
dat buiten, maar om weer een op en top grasveld
te hebben wordt er nu hard aan gewerkt om nieuw
gras te maken en daar mogen we nu helaas niet op.

Waar moeten we dan heen? Het bestuur kwam snel
met een supertoffe oplossing, wij draaien in een
supertoffe speeltuin! Natuurlijk handen wassen en
afstand van de leidng houden, maar hoe tof is het om
in een speeltuin te draaien. Dus die moest natuurlijk
eerst helemaal onderzocht worden: er is een toffe
uitkijktoren, glijbaan, ronddraaihangtoestel en niet te
vergeten een supercoole kabelbaan!

Kabouters

Ook de leiding leert in deze tijden weer nieuwe dingen
en toen duidelijk werd dat we een online meeting
ook in groepjes konden doen, was het hek van de
dam. Zo hebben we bewegingsmemory gedaan
en in kleine groepjes Pictionary! Wat kunnen de
Kabouters goed tekenen en raden! Supersnel binnen
10 seconden tekenen en dan nog werd alles geraden!
Zonder iets voor de buurt te doen ben je natuurlijk
geen echte scout, dus hebben we ook tijdens een
opkomst en toffe hinkel-/opdrachtenbaan gemaakt
op de straten in de buurt, zodat iedereen tijdens
het buiten wandelen even helemaal los kan op een
beweginsgpad!

Eerst zijn we helemaal losgegaan op alle speeltoestellen, maar natuurlijk hadden we ook een tof spel,
namelijk Olifant, Aap, Muis. Oftewel, versla met je
team zoveel mogelijk dieren van het andere team
en als je aan het
eind de meeste
dieren hebt had je
gewonnen! Nou wij
konden onze energie
er weer helemaal
uitgooien en hebben
zeer ons best gedaan!
Wij vonden het
superfijn om weer
te draaien en kijken
uit naar de volgende
opkomsten die weer
in het ‘echt’ kunnen
doorgaan!
9
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Welpen Dinsdag

Welpen Dinsdag
De Welpen zijn weer begonnen! Na een periode
van afwezigheid stonden alle Welpen te springen
van enthousiasme toen zij de leiding weer eens
zagen. NATUURLIJK was de leiding ook in bijzonder
vrolijke stemming om weer voor de groep te staan.
Doordat het gras op ons hoofdveld nog even wat tijd
nodig heeft om aan te groeien zijn de aankomende
draaiavonden op wel een hele bijzonder locatie: op de
Jaap Eden IJsbaan! Daarvoor een klein bedankje in ons
stukje naar onze eigen topper van de welpenleiding;
Anne-linde (of Ali volgens Yves). Hierdoor werd het
enthousiasme niveau van de Welpen nog een flink
stuk opgepept. Hoewel de ijsbaan op dit moment niet
geschikt is om op te schaatsen is deze wel uitermate
geschikt om een boel Welpen te ontvangen. We
begonnen deze bijzondere draaiavond met een klein

namenspelletje zodat alle Welpen elkaar weer bij de
juiste naam konden noemen. Aangezien er tijdens
de coronaperiode toch nog wat namen vergeten
waren kostte het nogal wat moeite om alle namen
in een keer weer op te noemen. Vooral de drukte en
enthousiasme bleken uiteindelijk het spel in duigen
te brengen. Hierom werd er bij hoge uitzondering
besloten om een kort maar krachtig sprintwedstrijdje
tussen de leiding en de Welpen te starten. Aangezien
de startlijnen voor heuse schaatswedstijden op de
bodem van de ijsbaan zichtbaar zijn kon iedere Welp
in zijn beste startpositie gaan staan.
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3,2,1! Start! En weg waren de atleten. De bron van
energie die onze Welpen hadden was duidelijk
zichtbaar tijdens de start: Usain Bolt had graag een
schuin oogje meegekeken. Uiteindelijk, na een
spannend eind moesten de Welpen hun meerdere
inzien in Yves maar konden de meeste wel Anne-Linde
voorblijven. Op het veld te midden van de ijsbaan
stonden twee voetbalgoals, die de Welpen aanleiding
gaven om meermaals te vragen of we konden
voetballen. De leiding bleek door corona nogal wat
makkelijker om te gaan met verzoeken en initiatieven,
zodoende werd het voetbal. Maaaaaar, de afstanden
zijn nogal groot op het terrein van de jaap eden baan
waardoor de lintjes om de teams mee te verdelen
nog helemaal aan de andere kant lagen. Vanuit een
redelijk sportieve maar bijzondere penalty’s, waar
keeper Yves omgedraaid stond, werd uitgevochten
welk team die lintjes moest gaan halen. Met vooral
ondersteuning van de doelpaal vlogen niet alle ballen
erin!
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Welpen Dinsdag

Wat verder bijzonder is aan deze nieuwe locatie, is dat
er superveel onbekende verstopplekken zijn. Zoals
eerder gezegd was de leiding supertoegankelijk en
ook blikkie trap werd na meermaals vragen gestart.
Supermoeilijke en bijzondere verstopplekken midden
tussen de planten lieten zien dat Welpen volgens ons
flink geoefend hebben met verstoppen de afgelopen
periode!

een geconcentreerd. We eindigen daarom met een
coronatip vanuit de welpentak: gebruik spaghetti
voor teamspelletjes (en wat er overblijft kan altijd nog
gebruikt worden voor het koken)!

In verband met de coronaregels moest de leiding
nogal creatief met spelletjes. Gelukkig bestaat er nog
zoiets als spaghetti! Wat is de link tussen spaghetti en
Welpen denken jullie nu natuurlijk. Maar het zij zo dat
spaghetti uitermate geschikt is om onderling contact
te voorkomen maar toch in duo’s samen te werken. De
leiding had een heus estafetteparcours uitgezet met
één extreem belangrijke regel: de spaghetti mag niet
breken. Twee Welpen moesten aan beide uiteinden de
sliert ongekookte spaghetti vastpakken en zo samen
het parcours af rennen. Dit bleek achteraf nogal een
uitdaging gezien de vele gesneuvelde spaghettislierten. Vooral het rennen en de miscommunicatie
onderling was de hoofdreden voor het breken. Na
een paar rondes ging het steeds beter en de crux
bleek om niet snel te lopen maar juist heel langzaam
11
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Welpen Zaterdag
Hallo allemaal! Daar zijn we weer met alle verhalen
van de (dit keer veelal virtuele) avonturen van de
Welpen Zaterdag. Deze editie is natuurlijk een beetje
anders dan anders. Door de corona zijn er een tijd
lang geen opkomsten geweest. Gelukkig hebben we
hier redelijk snel na enig puzzelen een oplossing voor
kunnen bedenken om tóch, ondanks alle maatregelen,
een aantal zaterdagochtenden een leuk programma
op te zetten. Met behulp van de iPad / laptop /
computer of telefoon konden de Welpen meedoen in
een Google Hangouts-videogesprek. Daarin konden
we elkaar zien en horen tijdens de programma’s, die
allemaal gemaakt waren om te spelen op afstand.
De eerste keer hebben we zo een online welpenbingo
gedaan. De leiding had een bingokaart gemaakt met
daarop allemaal voorwerpen. Daarbij kun je denken
aan een bal, babyfoto, laarzen, scoutingtrui, je vader
of moeder, noem maar op. De bedoeling was dat de
Welpen in hun huis op zoek gingen naar deze spullen
en die spullen dan meenamen om voor de camera te
laten zien. Als de leiding dan had gezien dat je een
van de voorwerpen had gevonden kon je het afstrepen
en op zoek gaan naar het volgende. Normaal is een
zoek-en-renspel al chaos, maar via de videoverbinding
was het nog vele malen erger. Vaak kwamen Welpen
tegelijk terug en tegen wie werd er nou gezegd dat
hij het volgende voorwerp mocht zoeken? Gelukkig
had iedereen het erg naar z’n zin en waren de
Welpen bijna net zo uitgeput als na een normale
draaiochtend.

Een andere keer hebben we een online spelletje
gespeeld waarbij één Welp een woord moest tekenen
en de anderen uit de tekening moesten opmaken
welk woord er was getekend. Veel van deze woorden
hadden te maken met scouting, zoals een kampvuur,
tent, scoutingtrui en een
bos. Maar al snel waren we
door alle woorden heen, dus
werd het moeilijker gemaakt.
Probeer maar eens het woord
“tekening” te tekenen of
“moeilijk”, dat is nog niet zo
makkelijk! De leukste tekening
was wel de tekening bij het
woord “lucht”, waarbij er niks
werd getekend en het “papier”
wit bleef want ja, lucht zie je
niet dus die kan je ook niet
tekenen. (Tip: kijk eens op de
website “skribbl.io” als je het
zelf ook eens wilt proberen!)
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Na de meivakantie konden we gelukkig op 16 mei
weer beginnen met een échte draaiochtend. We
kunnen natuurlijk niet op ons verse gras spelen, dus
stonden wij in de speeltuin te wachten op de Welpen.
De ouders bleven allemaal buiten het hek staan
wachten en zwaaiden bijna hun arm uit de kom. Bij

aankomst kon iedereen meteen zijn handen wassen.
Iedereen ging in de rij staan voor een pompje zeep en
kon daarna zijn handen spoelen. Alle Welpen hadden
superveel energie om weer te beginnen dus die waren
we al snel weer kwijt tussen de speeltoestellen. Vond
de leiding niet erg hoor, die zaten gewoon lekker in
het zonnetje te genieten. Iedereen heeft heerlijk zijn
gang kunnen gaan en na nog een spelletje stand in de
mand en Levend Stratego was het alweer tijd om naar
huis te gaan. We vonden het weer heel gezellig en we
hebben zin in de komende weken! Tot snel! Groetjes
van de welpenleiding!

Welpen Zaterdag

Tijdens Pasen hebben wij op afstand paaseieren
verstopt. De Welpen konden dan allemaal op
zoek gaan naar de paaseitjes en alle gevonden
paaseitjes aan de camera laten zien. Want we
moesten natuurlijk wel zeker weten dat er niet vals
gespeeld werd. Zo hadden we toch nog een (virtuele)
paaseitjeszoektocht.
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Gidsen

Gidsen

Dat we thuis moeten blijven, heeft ons er zeker niet
van weerhouden om nog steeds elke woensdag een
opkomst online te organiseren. En we hebben echt
supertoffe dingen gedaan!
Een spel wat we altijd superleuk vinden om te
doen, het liefst aan het kampvuur, is toch wel echt
Weerwolven. Een kampvuur zat er deze keer niet
in, dus hebben we het via Zoom gedaan. Anna
gaf iedereen een rol en de rest moest de ogen
dichthouden (of slapen). Doormiddel van de
verschillende rollen moesten wij erachter komen wie
nou die weerwolven waren en ze op tijd uitschakelen.
Na een potje of twee gespeeld te hebben, was de tijd
omgevlogen en was de eerste online opkomst dus
alweer een feit.

Zijn de Gidsen goed in het lopen van tochten?
Aangezien de laatste keer dat ze een tocht hadden
gelopen alweer een flinke tijd geleden was, vond
de leiding het een prima idee om dit nog even te
oefenen. Maud had eerder al een aantal online
tochten gelopen die ze ook graag de Gidsen wilde
laten doen. De Gidsen zijn in Moskou, Taiwan,
Sidney en Nuuk (Groenland) geweest! Het bleek
toch wel flink lastig, vooral omdat er onderweg
ook nog opdrachten waren. (Tel het aantal bussen,
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tel de zebrapaden etc.) Maar al met al lukte het
uiteindelijk wel. Het lukte Corine en Saskia zelfs om de
allermoeilijkste tocht uit te lopen, superknap!
Bingo! Dat werd er op onze laatste online opkomst
geroepen. We deden namelijk een superleuke
muziekbingo! Maud zat klaar met haar bingomolen
en we kregen als opdracht een bingokaart te maken.
Vervolgens moesten we tussen 22 liedjes kiezen,
waarvan we er 9 op onze bingokaart konden schrijven.
Dit waren dé hits uit de top 50, dus iedereen kende
de liedjes. Of nou ja, sommige waren nét iets te hip
voor de leiding ;) Wanneer je het liedje hoorde dat
op jouw bingokaart stond mocht je die wegstrepen.
Als je kruisbingo had mocht je pas bingo roepen, zo
niet, moest je een liedje zingen. Gelukkig hoefde bijna
niemand dat, behalve Luna, want die riep te vroeg
bingo. Lara maakte
van haar bingokaart
een heus kunstwerk
en had samen met
Tyra de laatste ronde
ook éindelijk een
keer bingo.
Op 13 mei mochten
we dan eindelijk
weer voor het eerst
fysiek een opkomst
houden. Niet
op ons bekende
scoutingterrein
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de groep in tweeën gesplitst. De ene helft ging
voetslagbal spelen. Dit werkt eigenlijk net als gewoon
slagbal, maar in plaats van een bal wegslaan met een
knuppel schop je een voetbal weg. De andere helft van
de groep ging stand in de mand doen, wat ook prima
kan op 1.5 meter! Wij sloten de avond af met een potje
drie is te veel (uiteraard ook op 1,5m afstand). Al met
al toch wel een uitdaging, maar het is zeker goed
gekomen. En wij zijn blij dat we elkaar weer in het
echie kunnen zien! Nu duimen dat zomerkamp ook
doorgaat!

Gidsen

omdat het gras ingezaaid is, maar in Speeltuin
Amsteldorp (mede met hulp van de ouders van Britta
en Jeppe, waarvoor dank!). Bewapend met een kist
met zeep, schoonmaakmiddel, doekjes, EHBO-dozen
en een heus “Ik ben verantwoordelijk”-hesje kwamen
wij daar aan en zoals afgesproken op tijd ook de
gidsen. Handenwassen voor en na de opkomst, zou
het ooit wennen? Ook jezelf verstaanbaar maken
terwijl er 24 gidsen allemaal op 1.5m afstand staan
is lastig, de kring is dan namelijk erg groot! Om
1,5-meter ongelukjes te voorkomen hebben we
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Verkenners
De Verkenners vs. Corona

Verkenners

Ondanks dat we de deur bijna niet uit konden de
afgelopen tijd hebben we zeker niet stil gezeten! De
leiding moest even een heel nieuw wiel uitvinden,
maar dat bleek vrij goed te rollen. Bijna elke week was
er weer een ander programma, waar de Verkenners
thuis aan mee konden doen. Het was even wennen,
maar de kwaliteit van de verkennerprogramma’s is
alleen maar toegenomen (wij wisten ook niet dat het
nóg beter kon..)!
Challenges
De eerste week was spannend voor zowel de leiding
als de Verkenners. Een digitale draaiavond hadden
wij nog nooit meegemaakt. Toch verliep dit beter dan
gedacht en was dit het beginschot van vele andere
succesvolle Digitale-Verkdraaiavonden.
Op deze draaiavond waren er allemaal verschillende
opdrachten en vragen. Er waren twee WhatsAppgroepen, een groep waar alleen de leiding wat in
kan zeggen, de Verkenners niet (en dan zeggen
ze dat er alleen maar nadelen zitten aan online
opkomsten..), daar werden de opdrachten in gegeven,
zodat iedereen de
opdrachten ook rustig
kon lezen. In de
andere groep konden
de opdrachten
ingeleverd worden.
Sommige opdrachten
waren simpel uit
te voeren, voor
andere was wat
meer fantasie en
creativiteit nodig. De
opdrachten moesten
ingeleverd worden
als foto, filmpje of
een antwoord. Een
aantal voorbeelden
van de opdrachten:
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• Maak een carré;
• Laat zien hoe volgens jou een kampterrein eruit ziet
en geef een rondleiding;
• Maak een mondkapje;
• Maak een hazmatsuit;
• Kus een plant;
• Ga liggen op de grond, leg een koekje op je
voorhoofd, zorg dat het koekje in je mond komt
zonder het met je handen aan te raken;
• Eet een beschuit en fluit daarna zo snel mogelijk;
• Ruim alle gemaakte rommel weer op.
Tochttechnieken
Deze week kregen de Verkenners ondanks dat ze thuis
waren met meerdere tochttechnieken te maken.
Maps-plaatjes
Er waren een drietal Google Maps-plaatjes van dorpen
waar we wel eens op kamp zijn geweest; daar was
steeds een aantal sterren geplaatst op belangrijke/
bekende gebouwen. Het was aan de Verkenners om
de leiding te vertellen wat voor gebouw het was, hoe
het heette of wat daar gebeurde.
Bolletje-pijltje-routes
De Verkenners kregen een drietal adressen, daar
moesten ze in Google Maps naartoe en daar in
streetview modus gaan. Vervolgens konden ze
daar een bolletje-pijltje-route volgen. Er werden
vragen gesteld over bekende gebouwen/bezienswaardigheden waar ze langs kwamen en eindigden,
zoals: Big Ben, Downingstreet 10, Manneken pis,
Brandenburger Tor en Unter den Linden.
Speurtochten
Ook moesten ze op Google Maps plaatsen en daar
aangekomen weer in streetview modus gaan, om
vervolgens een uitgeschreven routebeschrijving te
volgen. Ook hier werden vragen gesteld over dingen
die ze onderweg tegenkwamen. Het leuke aan een
route in Google Maps, is dat de omgeving vast is, dus
je kan vragen stellen als: “Hoeveel mensen zie je op
een bankje zitten nadat je door het tweede hek het
park bent ingegaan?”

Vervolgens kregen ze als ze aan de beurt waren in een
privébericht vijf willekeurige namen toegestuurd.
Deze personen moesten ze vervolgens omschrijven
zodat de rest van de groep kon raden wie het was.
Dit leverde af en toe hilarische situaties op.
Blijkbaar is de bekendste persoon op dit moment
Mark Rutte; deze werd wel 5 keer ingezonden! Ook
hadden sommigen geen namen ingestuurd, deze
improviseerden het gewoon op het moment zelf. Dit
leidde ertoe dat de leiding ook kon meegenieten.
Helaas brengt Skype ook ‘’technical difficulties’’ met
zich mee, waardoor Jade er een half uur uit lag.
Black stories
Black stories worden meestal bij het kampvuur
gespeeld. Iemand vertelt een kort verhaal waar
meestal iemand in doodgaat of vermoord wordt,
vandaar ook de naam “Black stories”. Het is vervolgens
aan de spelers om er achter te komen wat er precies
gebeurd is. Dit doen ze door vragen te stellen aan de
verteller. Echter mag de verteller na het vertellen van
het verhaal alleen nog maar ja of nee zeggen. Dus er
moet heel goed nagedacht worden over de vragen die
gesteld worden. De jongens wisten scherpe vragen te
stellen, Christian dacht zelfs vaak na het verhaal gelijk
al te weten wat er gebeurd was!

Het idee was dat er een miniatuurversie gemaakt
werd van de keuken die ze ook op kamp gebruiken om
te koken.
Het was al snel duidelijk dat pionieren leren aan
Verkenners die het nog niet kunnen, toch echt iets
is wat in de echte wereld beter werkt dan via Skype.
Omdat uitleggen hoe een touw precies op de goede
manier om een balk heen moet, toch beter voor te
doen is dan erover te praten. Dat is helemaal niet
erg, we hebben er in ieder geval allemaal even aan
geroken.

Verkenners

Wie ben ik?
Deze week moesten de Verkenners van tevoren ieder
vijf namen insturen, van bekende (SO1) personen.
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Al met al hebben de heren deze week een flinke
roadtrip gedaan: ze zijn onder andere in Nederland,
Frankrijk, Spanje, Italië, België, Engeland en Duitsland
geweest (en dat allemaal vanuit hun eigen huis!).

Pionieren
De leiding had voor
de kinderen die
zich aangemeld
hadden pakketjes
gemaakt en deze op
maandagavond en
dinsdagmiddag rond
gebracht (op 1,5m
afstand natuurlijk
;) ). De pakketjes
bestonden uit lange
en korte houtjes en een setje touw.

De heren die al wel pionierervaring hadden hebben
hele mooie modelkeukens gemaakt.
Groepsweekend
Ook ging het groepsweekend natuurlijk niet meer
door. Hier keken we allemaal al geruime tijd naar uit.
Gelukkig heeft een kleine commissie hier nog een
hele leuke draai aan kunnen geven, met een heus
online-thuis-kampeer-weekend, daarover elders in het
lopend vuurtje meer!
De toekomst
De volgende opkomst is wel weer in de buitenlucht.
Dat brengt weer zijn eigen challenges mee, gezien de
Verkenners en de leiding nog steeds 1,5 meter afstand
moeten houden, maar we hebben er vertrouwen in
dat we ook dit obstakel wel weer overwinnen!
17
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Explo’s
Olaaaaa,

Explo’s

Het heeft even geduurd maar we zijn weer
van start gegaan. Helaas nog even niet op
scouting zelf, want het grasveld wordt onder
handen genomen. Maar dan hebben we
het volgende seizoen wel weer een prachtig
groen veld, zonder mollen hopelijk! Gelukkig
heeft de speeltuin in het Amsteldorp ruimte
beschikbaar gesteld zodat we daar de
komende weken kunnen draaien!
De afgelopen tijd is natuurlijk erg gek geweest,
maar de Explo’s lieten zich niet tegen houden.
Gelukkig leven we in een digitaal tijdperk, dus
in no-time werden online Zoom-meetings
gehouden, Pictionary-quarantainespellen
gespeeld en Thijs heeft zijn Catanspel online
weer naar een hoger level getild.
Even terug naar het Amsteldorp; de eerste
opkomst is een feit! Een beetje gek was het
wel. Vijftien kinderen en drie leiding die
1,5 meter afstand moeten houden... en dan
hebben we het nog niet eens over de 20
Kabouters naast ons in de speeltuin. Een
ouderwets potje Levend Stratego stond op
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de planning, maar hoe tik je elkaar? Takken waren de
oplossing! Gelukkig zijn rake klappen uitgebleven.
Een stukje schrijven voor in het LV moest ook nog
gebeuren. Dit kan natuurlijk één iemand doen, maar
wat nou als we allemaal één voor één een woord
roepen en daar een goed lopend, totaal logisch
verhaal van maken? Lees zelf maar!
Hallo, vleermuis. Jammer motor. We zijn al veel
maanden thuis geweest. Maar we voelen ons uiterst
gezond natuurlijk. Dus nu gaan wij jullie vertellen
over onze eerste draaiavond. Met elkaar en het gras
kunnen wij heel veel slakken opsporen. Gekkigheid!
Daarom gaan we hier vraagteken uitbeelden
en raden. Wij gingen levend stratego spelen.
Driewielers zijn de vlag en astronauten houden
zuurstof binnen.
Regenboogcombinaties zijn heel kleurrijk en
pamflet leuk! Ook zijn wij heel blij natuurlijk
pandemie. Pdf. Kamiel vinden wij een jongen met
daddy issues maar sugar daddy’s zijn tietvliegjes?
(Sexy)
Nog even en kamp ligt in het verschiet. Hopelijk kan
dit met wat aanpassingen gewoon doorgaan. duimen
maar! Wij hebben er zin in!
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Explo’s

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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Een veld met historie

Amsterdam heeft een aantal grasvelden waar veel
over wordt gesproken. Zo was het Museumplein
jarenlang een groot probleem om daar een goed
grasveld te krijgen. Het grasveld wat elk jaar nog
heel veel discussie geeft is natuurlijk het grasveld
van de Johan Cruijff ArenA. Een paar keer per seizoen
wordt daar de grastoplaag vervangen zodat Ajax een
seizoenlang topvoetbal kan spelen.
Maar we hebben in Amsterdam-Oost nog een grasveld
waar al heel lang over wordt gesproken. Ook dit is een
grasveld met tientallen jaren historische ervaring. Vele

honderden kinderen hebben er gespeeld. Vele tenten
zijn er neergezet. Vele tranen hebben de ouders er
achtergelaten wanneer de jaarlijkse scoutingvlag werd
gehesen en hun kind op scoutingkamp ging, of een
week later weer terugkwam. Alle scouts van Scouting
Oost 1 weten natuurlijk al dat het gaat om ons eigen
terrein aan de Kruislaan 224. Het terrein was bij een
klein beetje regen totaal onbruikbaar vanwege de
grote plassen en enorme blubberpoelen.
Maar de afgelopen weken hebben de medewerkers
van Groenvoorzieningbedrijf Nico Zeldenrijk een
grote klus verricht. Ons veld met de enorme historie
is omgeploegd, voorzien van nieuwe drainage (dikke
buizen in de grond), vervolgens weer geëgaliseerd
(gelijk gemaakt) en tot slot is er heel veel graszaad
gestrooid. Tijdens het omploegen zijn weer vele
houten en metalen haringen ‘teruggevonden’.
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De foto’s laten zien dat de firma Zeldenrijk een flinke
klus heeft verricht. Het warme weer, met af en toe een
regenbuitje (eventueel aan te vullen met wat extra
sproeien) moet er toe leiden dat Scouting Oost 1 over
een aantal weken weer een geweldig grasveld heeft!!
Heel veel dank aan de firma Zeldenrijk die het op een
scoutingvriendelijke wijze heeft opgelost. Wat we niet
mogen vergeten is dat we voor het opknappen van ons
buitenterrein een bijdrage hebben ontvangen van de
Stichting Bouwfonds.
P.S. We hopen dat de familie Mol ergens anders
vakantie gaat vieren!
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IkScoutThuis
Groepsweekend
Dat het coronavirus op veel verschillende manieren
roet in het eten gooit is inmiddels geen nieuws
meer; we ontkwamen er simpelweg niet aan dat het
toffe groepsweekend afgelast moest worden. Wat
een teleurstelling voor alle scouts, maar ook voor
hun ouders, broertjes en zusjes die zich hadden
opgegeven! Toch zouden wij maar slechte scouts
zijn als we ook zoiets als een groepsweekend niet
even – hatseflats – om kunnen toveren tot een heus
IkScoutThuis Groepsweekend! Op 18 en 19 april
ging de IkScoutThuis-commissie op verschillende
aangekondigde momenten in de speciale
Facebookgroep LIVE om de programma-onderdelen
uit te leggen.
Na een warm welkom van de commissie en een
‘live’ bericht van onze voorzitter was daar de eerste
opdracht: maak je eigen thuis-kampeer-slaapplek!
Hier gaven de deelnemers massaal gehoor aan; we
zagen foto’s en filmpjes van de mooiste creaties met
lakens, kussens, lichtjes, tenten en hangmatten.
De middag werd gevuld met een groot opdrachtenspel: iedereen werd uitgedaagd om zoveel mogelijk
t-shirts over elkaar heen aan te trekken, een
scouting-Mondriaan te maken, de vriendschapsknoop
te leggen, zoveel mogelijk kampvuurliedjes op te
schrijven en een trui-doorgooi-filmpje te maken. Het
gevolg waren geniale inzendingen en duidelijk ook
heel veel scouting-lol!

Tijd voor het avondeten! Dat deden we natuurlijk
lekker primitief zoals we op scouting gewend
zijn: we zagen inzendingen van zelf-geroosterde
worstjes op stokjes, wentelteefjes, soep, gebakken
eieren, heksengoulash, smultafels en natuurlijk
marshmallows.
Misschien wel het hoogtepunt van het weekend: het
kampvuur! Via een live-stream heeft Lucien bij het
kampvuur gitaar gespeeld en kon iedereen via Zoom
met de liedjes en elkaar meezingen. Het resultaat:
heerlijk vals gezang met verschrikkelijke vertragingen,
hilariteit alom, maar vooral ook écht even ‘samen’ zijn
en scouting beleven zoals het bedoeld is… dit hadden
we niet willen missen!
Nadat de deelnemers de volgende ochtend lekker
uitgerust uit zijn zelfgemaakte hutten of tenten waren
gekropen, ontbeten hadden (weer die wentelteefjes
natuurlijk!) en hun tochttechnieken uitgebreid
getoetst waren (met drie verschillende tochten, die
iedereen thuis vanachter de computer kon ‘lopen’),
was het weekend helaas alweer ten einde…
Wat was dit leuk! Met zoveel enthousiaste
deelnemers, ingezonden berichten, foto’s en filmpjes
kon iedereen perfect meegenieten en hebben we dit
weekend echt een beetje SAMEN beleefd!
Om nog een beetje na te genieten kun je op de
Facebookpagina en op de website van Scouting Oost 1
kunnen jullie het heerlijke trui-doorgooi-filmpje
bekijken!
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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

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

De goe

www.prijsprinter.nl

tevreden klanten

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

Frederique (10)

Alisa (8)

• Kabouters
• 2 jaar lid

• Kabouters
• 1 jaar lid

Wat heb je het meest gemist aan scouting
de laatste tijd?
Het spelen met de andere Kabouters.

Wat is je favoriete spel op scouting?
Bulldog met verhaaltje.

Wat is je favoriete scoutingspel?
Tikkertje in het donker.

Wat was je leukste kamp of weekend?
Ik vond alle kampen en weekenden leuk maar
ook een beetje eng. Zomerkamp was het
allerengst!

Wat was je leukste kamp en waarom?
Zomerkamp omdat we toen zo lang gingen
slapen met elkaar.

Met wie van scouting zou jij wel in
quarantaine willen zitten?
Dimphy en Lexi.
Wat is je lievelingskleur?
Lichtblauw.
Hoe ziet jouw perfecte paar sokken eruit?
Hele lange en zachte met printjes erop en in
de zomer die kleine.

Wie is je gekste leiding en waarom?
Saar, ik vind haar gewoon heel grappig.
Met wie van scouting zou jij wel in
quarantaine willen zitten?
Met Nina [Kabouter, red.] natuurlijk, dat is
mijn beste vriendin. Ik ken haar goed en ik
vind haar aardig.
Hoe ziet jouw perfecte paar sokken eruit?
Met pikachu’s.

Hoe lang zit je al op scouting?
Jezus, echt al sinds mijn 6de. Dit is
mijn jubileumjaar.
Wat heb je het meest gemist aan
scouting de laatste tijd?
De gezelligheid, al is dat een beetje
cliché.
Wat was je leukste kamp?
Mijn eerste Explokamp: Exploditie
Amsterdam.

Nina (16)
• Explo’s

Een minuutje met...

Wat heb je het meest gemist aan scouting
de laatste tijd?
De leuke spelletjes met de groep!
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Een minuutje met...

Wie is je gekste leiding en waarom?
Ze zijn alledrie gestoord maar op hun
eigen manier.

Wat is je favoriete bezigheid op
scouting?
Aan het kampvuur zitten.
100 procent.
Met wie van scouting zou jij wel in
quarantaine willen zitten?
In een studentenhuis met alle
Explo’s.
Hoe ziet jouw perfecte paar
sokken eruit?
Warm, dik en leuk patroon. Over de
enkels lang.
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Mae en Felien
(allebei 4)

• Bevers

• Bevers

Lid sinds...
geen idee...
Vinden jullie het leuk om weer met de
andere Bevers te kunnen spelen?
Jaa, want die hebben we lang niet meer
gezien. We zijn bijna alle namen vergeten.

Lid sinds...
Geen idee hoelang. 5 maanden? [volgens de
leiding al veel langer, red.]
Vind je het leuk om weer met de andere
Bevers te kunnen spelen?
JA!

Wat is het leukste spel op scouting?
Omgekeerd verstoppertje.

Wat is het leukste op scouting?
Als we op avontuur gaan.

Wie is de gekste leiding en waarom?
We kunnen niet kiezen.

Wie is je gekste leiding en waarom?
Grote Max, omdat hij rare grapjes maakt. En
hij ook rare vragen stelt.

Wat kunnen jullie het allerbest?
Op de glijbaan!
Een minuutje met...

Hugo (6,5)

Wie is jullie beste vriend(in) op scouting?
Wij zijn elkaars beste vriendinnen.
Wat is je lievelingskleur?
Mae: blauw en groen. Felien: roze en wit.
Hoe zien jouw lievelingssokken eruit?
Mae: Paw Patrol. Felien: roze.
Op welk liedje dans je het liefst?
Dat weten ze allebei niet. Mae: geen
babyshark want die vindt mijn broer stom.
Felien: geen K3.

Wat kan jij het allerbest?
Voetballen.
Wie is jouw beste vriend(in) op scouting?
Dat weet ik niet. Berend is wel mijn vriend op
scouting.
Wat is je lievelingskleur?
Hmm donkerblauw.
Hoe zien jouw lievelingssokken eruit?
Oranje. Zwart met oranje. Met oranje vossen.
Op welk liedje dans je het liefst?
1TC [??, red.]

Wat heb je het meest gemist aan
scouting de laatste tijd?
Gewoon de draaiavonden.
Wat is jouw favoriete bezigheid op
scouting?
Ook kampvuur, maar alleen die van
kamp met Lucien.

Wouter (17)
• Explo’s
• 13 jaar lid
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Wat was je leukste kamp?
Het vorige kamp, of het Oynok-popkamp.

Wie is de gekste leiding en
waarom?
Johnny, omdat hij supervroeg een
liedje komt zingen elke dag.
Met wie van scouting zou jij wel in
quarantaine willen zitten?
Met Nina in een badkuip. Met z’n
tweeën. Met rozenblaadjes.
Hoe ziet jouw perfecte paar sokken
eruit?
McDonald’s kerstsokken.
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Winkelcentrum Diemerplein

Maandag
Dinsdag t/m vrijdag
Zaterdag

Diemerplein 108
Diemen
www.alexanderhoevekaas.nl

Jaargang 5, no. 4, juni 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

