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Lieve lezers,
Wanneer jullie dit lezen zijn we in 2021 aanbeland en
proosten we op een mooi scoutingjaar, opdat iedereen
maar gezond mag zijn en dat we dit jaar het virus
maar snel achter ons kunnen laten. Dat proosten zal
bij deze jammer genoeg wel schriftelijk moeten; een
gezellige nieuwjaarsreceptie op de Kruislaan zal dit
jaar helaas niet gaan. Want daar zitten we weer, aan de
vooravond van een nieuwe lockdown, in ieder geval op
moment van schrijven. Een nieuwe periode van online
opkomsten, Zoom-meetings en scoutingopdrachten
op afstand staat voor de deur. Jammer, maar dat
betekent natuurlijk ook weer een nieuwe periode van
inventiviteit, een periode van alle creativiteit uit de
kast halen om tóch scouting te blijven beoefenen en
tóch een beetje dat leuke samenspel te ervaren.
Gelukkig kunnen we in deze uitgave terugkijken op
een hele leuke periode van de zomervakantie tot nu,
waarin we wél gewoon konden draaien. U kunt lezen
over kampvuren, toffe buitenspellen, escapespellen
en tochten. Griezelig figuren op de Kruislaan tijdens
Halloween, het bouwen van vogelhuisjes en andere
mooie knutselwerken en een coole Stamdag voor de
volwassen leden. Ook hebben we een heuse scoop
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als redactie: de opbrengst van de succesvolle Grote
Clubactie! Dat en meer moois leest u bij het nieuws.
Dat we in deze gekke tijden als vereniging zoveel leuks
konden organiseren voor jong en oud, dat maakt ons
eigenlijk vooral heel trots. Trots op de leiding, trots
op onze enthousiaste leden, trots op ons bestuur en
andere vrijwilligers… Gewoon best wel heel erg trots
op ons clubbie! Voelen jullie dat ook? Zullen we dat
dan eens met z’n allen aan de buitenwereld laten zien?
We roepen hierbij al onze lieve lezers op om de
cijferpuzzel in het midden van dit magazine op te
lossen en in te kleuren. Hang ’m dan achter je raam
en maak er een foto van! Deel deze via Facebook en/
of Instagram met een tag naar @scoutingoost1 of mail
de foto naar lopendvuurtje@scoutingoost1.nl*. Onder
de inzendingen zullen we een toffe prijs verloten. Doe
jij ook mee?
Veel leesplezier!
De redactie
*deze zullen door ons dan op social media worden gedeeld,
tenzij wordt aangegeven dat dat niet gewenst is...

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

Lieve allemaal,
Een stukje voor in ons onvolprezen clubblad is niet
altijd makkelijk te typen. Niet alleen omdat het tussen
de bedrijven door gemaakt moet worden, maar ook
omdat u door de leiding en social media al goed op
de hoogte bent van het wel een wee op de Kruislaan.
Dit keer is het nog lastiger omdat we voor de tweede
keer dit jaar moesten besluiten dat we tijdelijk al onze
fysieke activiteiten stil legden. Het besluit zelf is niet
zo moeilijk omdat de overheid vrij duidelijk is, bij ons
dan. Het voelt gek om de Kruislaan er zo stilletjes bij
te zien liggen. We hopen maar dat er snel weer wat
mogelijk is en laten het u natuurlijk direct weten.
Gelukkig ging het afgelopen jaar er veel wél goed
en konden we aardig wat van onze activiteiten door
laten gaan met hier en daar wat aanpassingen, om
het voor iedereen zo veilig mogelijk te houden. Het
was zelfs mogelijk om op zomerkamp te gaan terwijl
vele Scoutinggroepen een jaartje oversloegen. Een
knappe prestatie van de leiding die in enkele weken
dit allemaal voorbereid heeft. We zijn trots op al onze
leiding, vrijwilligers (en de kinderen natuurlijk) die
steeds vol enthousiasme onder deze omstandigheden
wekelijks hun opkomsten hielden de ene keer online
en de andere keren weer zoveel mogelijk op 1,5 meter.
Het zijn deze mensen die er voor zorgen dat scouting
een fijne plek is voor velen.

Groepsraad) worden ingestemd en vrijgegeven voor
een ieder. Niet alleen de vergaderingen veranderen
van naam, maar we hebben zoals het hoort vastgelegd
wat we al jaren informeel zo deden. Door het vast te
leggen heeft de jongere generatie een mooi handvat
om het te zijner tijd over te nemen. Ook wordt in het
diepste geheim gewerkt aan het moment dat we
weer terug zijn in het oude normaal. Een moment
dat we niet zomaar voorbij willen laten gaan. Verder
gaan we er vanuit dat we ook in 2021 gewoon op
zomerkamp gaan. Ook die voorbereidingen lopen al
enkele weken en houden de gemoederen flink bezig.
Het was een geheel nieuwe ervaring om digitaal te
vergaderen met elkaar maar er moet gezegd worden
dat vergaderingen in een uurtje gepiept waren en
nu er geen na-borrel was, iedereen snel weer in de
huiskamer zat. We weten nog niet of we het digitale
vasthouden of dat we liever na-borrelen.
We kijken uit naar het lichtpuntje aan het einde van
de tunnel, het lijkt er echt aan te komen. Maar tot die
tijd houden we vol en proberen we gezond te blijven.
We hopen dat jullie dit ook doen!
Voor nu hopen we dat iedereen toch nog een fijne
kerst heeft gehad en wensen we iedereen een
fantastisch 2021! Op naar het oude! We kunnen haast
niet wachten...
Met vriendelijke groet,

Het bestuur heeft de lockdowns aangegrepen om een
nieuw huishoudelijk reglement op te stellen. Deze
zal op de Algemene Ledenvergadering (dat wordt:
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Rik de Baat
Voorzitter Scouting Oost 1

Grote Clubactie
Opbrengst 2020
Juist nu!

€ 4 .73 5 , Uitgereikt aan:

S CO U T I N G O O ST 1 A m s te rd a m

Bedragen zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Frank Molkenboer
Algemeen directeur Nationale Grote Clubactie

Buiten begint bij Scouting Oost 1
Een niet nader te noemen outdoorwinkel adverteert
altijd met “Buiten begint bij {naam winkel}”, maar we
weten ondertussen dat buiten begint op de Kruislaan
224. Deze weken is het helaas weer erg rustig, maar
vanaf het begin van het seizoen doen alle speltakken
op advies van het landelijk bureau alles buiten. Dat kan
natuurlijk makkelijk! Want wie goed geluisterd heeft
weet: slecht weer bestaat niet! Alleen slechte kleding.
De redactie spreekt haar dank uit aan de inventiviteit
van alle leiding en alle kinderen om alleen maar buiten
draaien tot zo een succes te maken. We hopen dat we
weer net zo actief doorgaan na deze winterstop.

Verhuiswagens gesignaleerd op Kruislaan
Zo eind november is het ieder jaar weer raak, er duikt
regelmatig een oude man met collega’s op rondom
de Kruislaan. De signalementen die de rondte gaan;
grote man, rode puntmuts, rode cape en witte baard.
Nieuw dit jaar is dat hij niet voor kwam rijden in
een ietwat gedateerde en gedeukte stationwagen
met gelijkende rode puntmuts op het dak, maar in
een hagelnieuwe verhuiswagen met tweedehands
woonkamer interieur. De tam tam heeft ons verteld
dat dit het in verband met het virus niet mogelijk is bij
de mensen thuis te komen, dus dat hij dan maar met
zijn huis naar de mensen komt. Goed bedacht, dacht
uw redacteur, je moet wat in gekke tijden. We zijn
benieuwd met wat voor een vervoermiddel deze man
volgend jaar aan komt…

Nieuws

Opbrengst Grote Clubactie bekend
Iedere keer is het weer wachten en wachten, de
spanning die zich opbouwt, is het wel gelukt, of is het
niet gelukt? Zou het dan toch? Of zou het dan toch
niet? Er is geen pijl op te trekken. Dan hebben we het
niet over het coronabeleid of over Sinterklaas die toch
wel of toch niet langskomt. Nee, het gaat over de Grote
Clubactie! Ieder jaar weer spanning en sensatie tijdens
de Nieuwjaarsreceptie over hoe hoog de opbrengst
dit jaar weer zal zijn. Helaas geen normale receptie
dit jaar, dus het moet maar even zo: de score is dit
jaar een fantastische 4753 euro. De redactie dankt alle
fanatieke jeugdleden die hun inzet hebben om weten
te zetten in deze prachtige opbrengst!
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Nieuws
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Speurneuzen gespot
Normaal houdt de vereniging natuurlijk een korte
winterslaap tijdens de kerstvakantie. Dit jaar zijn
er echter ook een paar leden op uit getrokken om
(hopelijk in diezelfde goede kleding) door de buurt te
speuren. Dankzij het werk van Anna, Lara en Martin
aan een speurtocht door de buurt kon er een flink

stuk gewandeld worden, waarbij uitdagende vragen
beantwoord werden en sneeuwpoppen werden
gefotografeerd. Of die sneeuwpoppen van echte
sneeuw waren laten we even in het midden, maar
in ieder geval waren de getelde stappen en de extra
scouting-wintersfeer wél echt!

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
te bouwen. Het team met de hoogste toren wint. De
Bevers bleken best goede bouwers te zijn, want de
torens werden algauw hoger dan de Bevers zelf!
Beverkunst
De Bevers zijn ook goede kunstenaars. Soms geven we
ze wat krijtjes, papier, een prikpen en een schaar, en
knutselen ze er op los! Ze maakten herfst kunstwerken
met bladeren, halloween maskers die heel eng zijn en
kunstwerken die eigenlijk in het museum thuishoren.

Spelletjes, spelletjes en nog meer spelletjes
Bevers vinden het heel leuk om samen spelletjes
te spelen. Ze speelden stoelendans, verstoppertje,
omgekeerd verstoppertje en allerlei varianten van
tikkertje, waarvan soms zelfs door de Bevers zelf
bedacht! Nog een ander spelletje dat we hebben
gespeeld dit halfjaar, is het blokken spel. Het gaat zo:
Eerst moet je tijdens een estafette zoveel mogelijk
blokken pakken voor je team. Vervolgens moet je
met die blokken een zo hoog mogelijke toren zien

Bevers

2020 was een hectisch jaar, maar tussen de lockdowns
door hadden de Bevers alsnog veel plezier. We hebben
veel spelletjes gespeeld en dingen geknutseld, dus nu
zo vlak voor de kerst is het hoog tijd om even terug te
kijken naar het afgelopen halve jaar.

Sinterklaas
En toen was het ineens weer eind november, en dus
hoog tijd voor Sinterklaas! Door de Coronacrisis kon de
Sint helaas niet zelf aanwezig zijn, maar gelukkig had
hij wel twee pieten naar ons toe gestuurd, met een
bladzijde uit het grote boek. De pieten hebben heel
veel snoep en kruidnoten uitgedeeld, en de Bevers
hebben lekker gesmikkelt. Ook kregen ze allemaal een
leuk cadeautje mee ;)

7
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Kabouters

Kabouters

De laatste keer is er geschreven over een tof
zomerkamp, en wat waren we blij dat we toch
een kamp konden hebben dit jaar! Na de
zomeropkomsten zijn we weer gestart met onze
reguliere opkomsten, en hoewel Corona helaas
nog niet voorbij is, zijn we zo blij dat we elke week
gewoon kunnen draaien! En wat hebben we al weer
superleuke dingen gedaan in alle opkomsten na de
zomervakantie.
Natuurlijk nog maar kort geleden was het Sinterklaas,
en wat waren we blij dat ook bij ons de pieten
toch nog even langskwamen en we gezellig pieten
stoelendans hebben gedaan, oké de pieten hielden
zich niet helemaal aan de regels, maar ja dat moet als
piet toch kunnen! Hoewel ze ook nog het cadeautje
waren vergeten (tja ze moeten ook veel onthouden)
hebben we nog het schoenenspel gedaan en gelukkig
hadden we daarvoor zo veel schoenen bij ons, dat we
makkelijk een schoen konden zetten, zodat de pieten
later terug konden komen om alsnog een cadeautje
af te leveren. En ja hoor de week erna vonden we
een spel terug in onze schoen! Een heerlijk raadspel
voor bij het kampvuur, dus zodra het weer het toe
laat, maken we een kampvuur en dompelen wij ons
onder in een wereld vol heksen/unicorns en andere
magische wezens!

Over heksen en magische wezens gesproken, het is
natuurlijk ook Halloween geweest, en hoewel ons
spookhuis niet door kon gaan hebben we toch heerlijk
gegriezeld! Er waren allemaal bakjes met vieze
dingen klaargezet waarbij de Kabouters moesten
voelen wat er in zat. Dit verschilde van monsterkots
tot hersenen en van gebakken oortjes tot glibberige
spinnen. Gelukkig zijn deze Kabouters bang voor niks,
en hebben ze alles gevoeld en zelfs ook goed geraden
wat er in de bakjes zat, zonder te kunnen kijken en
ruiken/proeven!
Behalve dat de Kabouters goed kunnen griezelen
zijn ze natuurlijk ook top scouts! Dus ook knopen
kunnen de dames! We hebben een toffe avond gehad
waarin we geoefend hebben met de platte knoop!
De Kabouters zouden de Kabouters niet zijn als ze
dit nog wat moeilijker wilden maken, dus na de
knopenestafette waarin een zo lang mogelijk touw
aan elkaar geknoopt moest worden (wat de meiden
trouwens supersnel deden) dachten de meiden, laten
we kijken of we de knoop ook nog zonder te kijken
kunnen maken, en ja hoor, voor Kabouters is niks te
ingewikkeld en maken ze met hun ogen dicht gewoon
touwen aan elkaar vast!
Als je al knopen aan elkaar kan maken met je ogen
dicht, dachten we hoe kunnen we dit nog verder
uitbreiden, dus hebben we wat draaiavonden later
de Kabouters in een knoop gezet om te kijken hoe
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Zo aan het eind van het jaar ga je toch terugkijken op
het afgelopen jaar en wat is het een gek jaar geweest.
Toch blijven de Kabouters een heerlijk stel meiden
die zoals je kunt lezen, heerlijk kunnen samenwerken
en supertoffe activiteiten doen! Van foto’s maken met
‘ouderwetse’ wegwerpcamera’s (Waar kun je de foto
zien? Kan je deze ook deleten? Duurt het echt 2 weken
voor de foto’s er pas zijn???) tot een actief zweeds ren
spel en van elkaar leren kennen tot eten inzamelen
voor de voedselbank en kerstkaartjes maken voor
de ouderen die helaas minder mensen kunnen
ontvangen.
We kijken uit naar een mooi nieuw jaar waarin we nog
veel meer leuke opkomsten en activiteiten gaan doen!

Kabouters

goed kunnen ze nu samenwerken. Alle armen werden
in de lucht gestoken en de leiding plaatste handen
aan elkaar zonder te kijken wie aan wie dat, en zo
zaten alle meiden aan elkaar vast. Het doel: zo snel
mogelijk een rondje te maken, met natuurlijk nog
steeds de handen aan elkaar. En hoewel het even
lastig was in het begin, hadden de Kabouters al snel
de smaak te pakken en binnen no time waren ze
uit de knoop. Zelfs toen bleek dat er 2 losse rondjes
waren gemaakt zonder het te weten, kwamen de
meiden er uit. Daarna zijn we bezig gegaan aan de
ultieme samenwerkingstest. De Kabouters moesten
zelf een hindernisbaan maken, en daarna elkaar daar
blind overheen leiden, zonder elkaar aan te raken,
maar alleen door te zeggen wat er gedaan moest
worden, en dit ging super! Tja en dan kan de leiding
natuurlijk niet achterblijven, dus ook de leiding werd
geblinddoekt en moest het tegen elkaar opnemen
onder de instructies van de Kabouters. Gelukkig ging
dit super en is alle leiding veilig aan de overkant
gekomen, ok de 1 wat sneller dan de ander, maar we
hebben het allemaal gehaald!
De laatste weken van het jaar zijn we nu bezig om
eten in te zamelen voor de voedselbank, voor mensen
die het hard nodig hebben, omdat we ook graag
voor andere mensen iets willen doen in deze tijden.
Naast het eten inzamelen maken we ook kerstkaartjes
voor het bejaardentehuis hier in de buurt, om zo alle
mensen in deze feestmaand een hart onder de riem
te steken!
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Welpen Dinsdag

Welpen Dinsdag

Een echte scoutingavond vol scoutingspellen
Veel kinderen van buiten scouting vragen zich wel
eens af wat echte scoutingspellen zijn. De Welpen
kunnen dit goed beantwoorden. Zo zijn – volgens
de Welpen – echte scouting spellen: blikkietrap,
weerwolven rond het kampvuur, bulldog en levend
stratego. De leiding kan er dan ook niet om heen, deze
spellen moeten maandelijks wel een keertje terug. En
doen ze dat niet: dan krijgen ze het wel te horen van
de Welpen!

10

Halloween op scouting
De Welpen hadden in plaats van een weekend een
super gave Halloween dag. Waarin we zijn gaan
griezelen over het scouting terrein. Het was de
bedoeling om onze eigen griezel film te maken.
Hiervoor kregen de Welpen allemaal opdrachten
zodat ze zich helemaal in monsters en griezels
konden verplaatsen. Er waren vragen die ze moesten
beantwoorden over monsters en griezels, we
deden zombietikkertje, er was monster eten en een
Halloween film die ze gingen kijken. De Welpen
hebben uiteindelijk een super enge spannende
Halloween film in elkaar gezet met zelfs een waar
schrik moment. Ben je geïnteresseerd naar deze
griezelfilm? Bekijk deze dan op de scouting Instagram!

Pieten op bezoek
Zie ginds komt de stoomboot, en al de andere
Sinterklaasliedjes leken al uitgezongen voor de
Welpen, maar toen kwamen er een aantal pieten
vanaf de daken de Welpen verrassen en ging die
volume knop toch weer omhoog. Ook dit jaar kwamen
de pieten weer langs bij ons. De pieten vertelde
ons dat zei ook een zwaar jaar hebben gehad en
ook niet altijd een flinke dakklim- en looptraining
mochten uitvoeren. Daarom wilde zei graag met
ons hun trainingsprogramma doorlopen. Op het
scoutingterrein stond een heus klim- en klautertoestel
in elkaar gezet door de pieten zelf om de Welpen voor
te bereiden op de nachtelijke escapades op de daken
van Nederland. Het toestel bestond uit het balanceren
over een balk, touwlopen en nogal bewegelijke
loopbrug. Zo konden de Welpen klaar gestoomd
worden voor de verschillende weertoestanden. Verder
kregen de Welpen een snelcursus pepernoten bakken.
Door de ervaring en aanwezigheid van maar liefst drie
pieten kreeg de Welpen het maken van een deeg voor
de pepernoten zo onder de knie. Een cursus acrobatiek
Ten slotte een wedstrijdje cadeautjes inpakken. Met
een bijna moordend tempo moeten pieten immers
al die cadeautjes inpakken voor al die kinderen. De
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die de Welpen gedaan hadden om de pietentraining
af te ronden, hadden de pieten natuurlijk ook wat
geschenkjes meegenomen voor de Welpen. Met de
cadeautjes die we als groep ontvingen, een nieuwe
dominoset en weerwolven, toonde de Sint weer
zijn wijsheid. Afgelopen kamp konden de Welpen
geen genoeg krijgen van ons verouderde dominoset.
Waardoor de Welpen maar weer al te blij waren met
deze nieuwe set. Hierdoor begonnen de kampkriebels
alweer op te komen bij de Welpen omdat zij nu
al weer zo veel zin hebben in de hele dag met
dominostenen de langste domino baan te maken.
Gelukkig dit keer met wat nieuwere steentjes.

Welpen Dinsdag

Welpen durfden zonder enige vrees deze uitdaging
wel aan te gaan met de pieten en zodoende
ontvouwde zich een heus spektakel aan de kruislaan.
3,2,1 start! Een voor dat de leiding met zijn ogen kon
knipperen waren de pakketjes al ingepakt. Doordat
het zo snel ging en wij, helaas niet beschikken over
een VAR of een fotofinish, moest dat nog maar eens
opnieuw. 3,2,1 start! Met en verschil op de stopwatch
van maximaal 0.02 seconde wonnen de pieten.
Natúúrlijk denkt u dan maar wat zijn wij trots dat de
Welpen binnen 1 draaiavond zo het pietenteam in
kunnen om de Sint te helpen. Voor al deze moeite

Bedankt Sint en Piet! En ook jullie bedankt voor het
lezen van ons stukje. Tot de volgenden keer!
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Welpen Zaterdag

Welpen Zaterdag

Lieve lezers, daar zijn we weer met alle avonturen van
de Welpen Zaterdag. Na de zomervakantie hadden wij
vijf hele Welpen over. Ja, dat las je goed, 5! Gelukkig
kwamen er de eerste dag een paar aspirant-Welpen
kijken en zitten we nu op acht. Niet heel veel, maar
we kunnen nog steeds een hoop leuke spellen doen!
We wensen alle Welpen die overgevlogen zijn naar de
Verkenners ontzettend veel plezier daar!
We hebben al bijna vier maanden vol met
omgekeerd verstoppertje, levend stratego, bulldog
en nog een hoop andere activiteiten achter de rug.
Uiteraard hebben we ook geoefend met het lopen
van een aantal tochten, wat toch een belangrijke
vaardigheid blijft voor Welpen. Van bolletje-pijltje
en strippenkaart tot kompastochten en plaatjestochten, we hebben het allemaal gezien. Ook het
pionieren mocht niet ontbreken, dus we hebben ons
best gedaan om allemaal de basis te leren. Aan het
einde van de draaiochtend stonden er dan ook drie
prachtige driepoten. Eén van de leiding, en twee van
de Welpen. Het leukste onderdeel van de ochtend?
Aan de driepoot gaan hangen om te kijken of hij wel
stevig genoeg stond.

We zijn dit jaar ook begonnen met een vers grasveld
zonder hopen aarde en plassen. Echt prachtig! We
hebben er dus ook veel gebruik van gemaakt ook
de regen; we zijn immers niet van suiker gemaakt.
Dat zeiden we niet toen het écht ging regenen. We
renden allemaal achter de leiding aan naar binnen,
want het regende pijpenstelen. We hebben toen
onze creativiteit helemaal los laten gaan en hebben
het uitbeeldspel gedaan. We kregen bijvoorbeeld
de opdracht om wormen, kampvuur of Daan uit
te beelden. Het is best moeilijk om iemand uit te
beelden die minstens twee keer zo lang is als jij bent.
Wist je dat als je een vriendjesdag organiseert bij de
Welpen zaterdag er dan maar één vriendje komt? En
dit dan pas op de herkansingsdag om ze het de eerste
keer vergeten waren? We hopen maar dat het de
rest van het jaar wel goed komt met het onthouden,
straks vergeten ze nog dat we de eerste week van de
zomervakantie op kamp gaan?!
Op 28 november verschenen er twee pieten en
begonnen de pepernoten te vliegen. Wij zaten
middenin een spel omgekeerd verstoppertje en toen
gingen de pieten meedoen. Ze zijn alleen niet zo goed
in verstoppen, want ze waren wel erg snel gevonden
elke keer. Ze zeggen zelf dat het komt door hun fel

12
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gekleurde kleding, maar wie er gelijk had mag je zelf
besluiten. Na vele potjes en een wedstrijdje tussen de
twee pieten wie er beter kan verstoppen, kwamen er
twee grote pakjes uit de zak! We pakten ze gauw uit en
ontdekten twee spellen: varianten zijn op zeeslag en
dokter bibber. Die kunnen mooi mee op kamp!

De laatste draaiochtend stond er net als de
voorgaande jaren een kerstontbijt op de planning
en er waren al een hoop verschillende soorten
zoetigheden gepland, maar dit kon helaas niet
doorgaan, vanwege de nieuwe maatregelen. We
hopen dat volgend jaar iedereen weer in zijn pyjama,
onesie of nette pak aan het ontbijt mag verschijnen.
Desondanks hadden we een superleuke online

opkomst om dit bijzondere jaar af te sluiten. We
speelden kerstbingo. We maakten een bingokaart
met verschillende kerstattributen en om een bingo
te krijgen moesten alle Welpen thuis de objecten
zoeken.

Welpen Zaterdag

Gezien deze bijzondere tijden hadden de Kabouters,
Bevers, Welpen Dinsdag en wij een actie waar we
spullen verzamelen voor de voedselbank. Er zijn
namelijk veel mensen die wel een beetje hulp kunnen
gebruiken, zeker nu we de koude wintermaanden in
gaan. Deze actie is helaas net als vele andere plannen
ook deels in het water gevallen. Maar we hebben
ook allemaal kerstkaarten gemaakt. We gaan er voor
zorgen dat die nog wel terecht komen op de goede plek.

We hopen dat iedereen toch kan genieten van de
feestdagen en wensen iedereen vrolijke feestdagen en
een goed en gezond 2021!
Tot de volgende keer!
Liefs van alle Welpen en de leiding!

13
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Cijferpuzzel

Cijferpuzzel

Verbind alle puntjes op de juiste volgorde en maak de tekening af. Daarna kun je hem inkleuren. Veel plezier!

15
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Woordzoeker
Streep alle woorden die onder de puzzel staan door. Van alle overgebleven letters kun je een woord vormen.

N E R S
N S J E
S T M I
A A R S
T I E I
L O T S
E N N E
N O V A
A A R S
R A A K
N I R E
E J T E
E L L I

cadeau

kaars

oudjaarsavond

december

kerstavond

servet

dennenboom

kerstkaart

slee

diner

kerstmis

sneeuw

familie

kerststol

spelletjes

gezelligheid

kransjes

ster

goud

lichtjes

versiering

E R V E T
S E R S T
S V A K A
N E E U W
L I M A F
T S R E K
N B O O M
T S R E K
A V O N D
T S R E K
I S R E V
L L E P S
G H E I D

Woordzoeker

L K D I
I K R A
C K E R
H C B K
T A M N
J D E E
E E C D
S A E D
O U D J
S D S T
T U L G
E O E S
R G E Z

Oplossing:
__ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __
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Gidsen
Om te beginnen wensen wij namens de Gidsen
iedereen natuurlijk een heel gelukkig nieuwjaar!
Laten wij hopen dat 2021 iets liever voor ons zal
zijn dan 2020 is geweest… Het scoutingseizoen is
al een tijdje bezig en wij hebben ons tussen alle
coronamaatregelen door eigenlijk prima kunnen
vermaken! Anderhalve meter afstand tussen de
leiding, anderhalve meter afstand tussen de leiding en
de kinderen, kinderen onderling geen afstand maar
ook het liefst geen contact: het is nogal wat waar wij
ons tegenwoordig mee bezig moeten houden. Maar
ondanks al die coronaregels hebben wij dit seizoen
toch al een heleboel gedaan! Laten wij even een kleine
greep doen uit de laatste paar maanden bij de Gidsen.

Wij zijn dit jaar logischerwijs begonnen met een
namenspelletje: toch handig om van elkaar te weten
hoe iedereen nou eigenlijk heet. Dat was alleen iets
verwarrender dan gedacht: wij zijn een Livia en een
Jasmijn kwijtgeraakt aan de Explo’s dit jaar, maar
hebben er ook meteen een Livia en een Yasmijn
voor in de plaats gekregen! Daarbij hebben wij in
de groep nu een Sarah, Tarah en natuurlijk leiding
Lara. Kortom: genoeg ingrediënten voor een hilarisch
namenspelletje. In de tweede week van het seizoen
nemen alle Gidsen koekjes mee: dat is een jarenlange
traditie bij de Gidsen van Scouting Oost 1. Op die
manier kunnen wij namelijk het hele jaar door op een
draaiavond koekjes eten als wij daar zin in hebben,
zonder dat een Gids die op die dag mee moet nemen
en die koekjes dan dus vergeet zodat wij allemaal
verdrietig zonder koekje zitten. Deze traditie leidt er
wel toe dat de Gidsenkast voor 90% gevuld is met
17

koekjes: probeer daar maar eens een bak stiften uit te
pakken zonder afgeleid te raken.
De week daarop had de leiding een escaperoom
gemaakt voor de Gidsen: door 3 puzzels op te lossen
konden zij een code vinden. De code kon een laptop
ontgrendelen waarop een filmpje stond dat hen de
uitleg gaf voor de rest van de escape room: de deur
ging open en zij mochten naar het volgende lokaal.
Daar lagen nog 9 puzzels op hen te wachten die
konden vertellen waar, wanneer en hoe er een moord
gepleegd zou worden! Uiteindelijk bleek dat Martin
(nu leiding bij de Gidsen!) op zomerkamp iemand zou
gaan vermoorden met pioniertouw. Drie keer raden
wie er niet mee mag op kamp dit jaar!!!
Maar ook dit jaar weer maakt niet alleen de leiding
programma voor de Gidsen: de Gidsen doen dat soms
ook zelf! Het eerste programma van dit jaar bestond
uit een estafette en verftwister. Van verftwister word
je net zo vies als dat je denkt wanneer je het woord
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‘verftwister’ hoort. De avond werd in scoutingstijl
afgesloten met een gezellig anderhalvemeterkampvuur. Een paar weken later was er een ander
Gidsengroepje aan de beurt om een programma te
verzinnen. Die Gidsen hadden besloten dat zij heel
graag iets wilden bakken met de hele groep. Dat is
lastig als je alleen buiten mag draaien, maar gelukkig
niet onmogelijk! Elk bakgroepje kreeg zijn eigen tafel
op het veld en mocht zelf koekjesdeeg maken. Bij het
vormen van de koekjes ontstonden de prachtigste
vormen: van (bijna anatomisch correcte) baarmoeders
tot hele namen uitgespeld in deeg, niets was te gek
voor de Gidsen.

Gidsen

te vinden aan de hand van een tocht (altijd handig
toch?). Dit jaar mochten de Gidsen in groepjes zelf een
tocht uitzetten, zodat zij diezelfde tocht door kunnen
geven aan een ander Gidsengroepje dat hem dan
mag lopen. Zo oefenen zij allemaal met het maken
en volgen van een tocht! Het kán dus bijna niet dat er
aankomende zomer nog Gidsen gaan verdwalen.
Verder wordt er bij ons op scouting nu veel gerend,
verstopt, getikt, toneel gespeeld, gelachen en aan het
kampvuur gezeten. De Gidsen pionieren, oefenen met
zelf kampvuur maken en doen nog een heleboel meer
leuks. Bij slecht weer mogen wij nu zelfs weer binnen
draaien, maar dat is nog geen één keer nodig geweest
en wij hopen dat dat zo blijft! Voor de rest van het
jaar staan er nog veel spannende programma’s klaar
en hopelijk mogen wij te zijner tijd zelfs weer een
weekend weg met zijn allen…

Ook hebben wij de Gidsen dit seizoen toch weer wat
moeten bijspijkeren op hun ‘scoutingtechnieken’:
het woord waar menig Gids spontaan verveeld van
gaat kijken zodra zij het hoort. De leiding staat daar
gelukkig heel anders in, dus wordt er ook regelmatig
gewoon gewerkt aan de skills die zij in de zomer
nodig hebben om de weg terug naar het kampterrein
18
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Verkenners
Patrouilles
We hebben dit jaar een heel grote groep: we zijn met
26 Verkenners. Vandaar dat er is besloten om dit jaar
in vaste patrouilles te gaan werken. Per patrouille
moet er een patrouilleleider (PL) en een assistent
patrouilleleider (APL) zijn. We hebben de Verkenners
eerst gevraagd wie er zich geroepen voelt voor een
van deze functies, deze heren mochten de draaiavond
erna aan de groep vertellen waarom zij gekozen
moesten worden, vervolgens is er is een heuse
stemming geweest, waardoor de PLs gekozen zijn,
deze kozen vervolgens zelf uit de heren die PL wilde
worden, maar het niet gehaald hebben en de heren
die APL wilde worden, hun APL. Vervolgens moesten
de rest van de Verkenners ingedeeld worden, in
principe werd je ingedeeld in de groep van de door jou
gekozen PL, maar er werd ook rekening gehouden met
wie je samen in een patrouille wilde zitten.
Dit leverde uiteindelijk de vijf patrouilles op: Panda,
Tijger, Arend, Panter en Slang. Als alles goed gaat
blijven deze patrouilles het hele jaar bij elkaar tot en
met kamp en dan begint het feestje weer op nieuw.
Verkennerdag
Ondanks dat het Verkenner weekend bewust vroeg
was gepland, bleek het toch net één week te laat te
zijn. Dit vermoeden rees bij de persconferentie de
dinsdag van te voren, en werd bevestigd door Scouting
Nederland de dag later. Het gehuurde huisje dus
maar afgebeld en het programma in de vuilnisbak
gedeponeerd. Niets doen was geen optie, dus hebben
we op zaterdag een Verkennerdag gehouden van ‘s
morgens tot ‘s avonds.
Na hun ontbijt melden de Verkenners zich op de
Kruislaan, alwaar wij begonnen met het lokettenspel.
Het doel van dit spel was om een startbewijs voor
het middagprogramma te bemachtigen. Deze kon je
bij één van de loketten krijgen, deze had daar echter
vier formulieren voor nodig, elk was te krijgen bij een
ander loket. Om dit formulier van hun te krijgen waren
vaak weer formulieren nodig. Om het allemaal nog
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makkelijk te maken, was de leiding die de loketten
bemande op dat moment niet vrijwilliger bij Scouting
Oost 1, maar in dienst als ambtenaar bij de gemeente,
dus meer hulp dan “ik heb puntje puntje formulier
nodig” kwam er niet uit, dit samen met onderonsjes
tussen loketmedewerkers en koffiepauzes, waardoor
loketten zomaar dicht gingen, zorgden voor hilarische
taferelen.
Vervolgens was het tijd voor een heerlijke lunch – of
nou ja, het had heerlijk kunnen zijn, ware het niet
dat de Verkenners van vreemde combinaties op hun
brood houden. Marshmallows met slagroom en
mayonaise kwam voorbij, om maar wat te noemen.
Het middagspel was een soort vijfkamp
met verschillende onderdelen: een doolhof,
hindernisparcours, pionieren op tijd en meer. Hier
waren punten te verdienen per onderdeel.
Vervolgens was het tijd om te gaan koken, de heren
mochten zelf pastarecepten opzoeken op internet.
Uiteindelijk kwam de vraag “moeten we dan zelf
boodschappen doen?” Dat was natuurlijk niet zo, dat
had de leiding al gedaan, omstebeurt mochten ze
hun verzamelde punten inruilen voor ingrediënten
die ze nodig hadden voor de pasta. Hierdoor moest
er natuurlijk wel creatief omgegaan worden met de
recepten, want niet alles was aanwezig of was al door

een ander team gekozen. Alle Verkenners hebben
uiteindelijk heerlijk gegeten.

Inmiddels begon het al een beetje donker te worden
en was het tijd om het vuur aan te steken, toen dat
eenmaal brandde waren de heren klaar met het
levend kwartet en kwamen er bij zitten.
Aangezien we nog geen toetje hadden gehad, gingen
er 2 soorten aluminiumfolie pakketjes in het vuur:
eentje met appel, krenten en kaneel en eentje met
banaan en chocola. Genieten!

Een tijdje geleden was het dan zover en zijn we
begonnen met het timmeren van de huisjes. De week
erna hebben we de huisjes gespoten met allemaal
natuurlijke sjablonen als blaadjes en stokjes, aan het
eind van de avond zijn alle huisjes opgehangen.

Verkenners

Na het eten hebben we een soort Levend Cluedo
gedaan, waarvoor er kaartjes verspreid over het terrein
hingen met daders, wapens en locaties, echter een setje ontbrak, dit moesten ze dus uitvogelen. De tweede
ronden was een soort levend kwartet, maar dan met
de Cluedokaartjes. Dus ze moesten ook bedenken wie
het waar gedaan had en met welk wapen.

Vogelhuisjes
Om wat meer vogels op ons terrein te krijgen
hebben wij vorig jaar al geprobeerd om met de
Verkenners vogelhuisjes te maken, dat ging toen
vrij moeizaam en is ook nooit afgekomen, de heren
die toen aan de verbouwing aan het werken waren,
hebben waarschijnlijk de restanten van deze halve
poging gezien, want niet veel later verscheen er op
de Kruislaan een hele set vogelhuis puzzels, alles
was al voor gezaagd en hoefde alleen nog in elkaar
getimmerd te worden, dat was heel aardig van de
firma P.H. Kuijper.
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Bij het kampvuur nog een aantal rondes black stories
gespeeld onder het genot van warme choco en chips,
toen was het toch echt weer tijd om op huis aan te
gaan. Al met al was het een zeer geslaagde dag1

Groeten van de Verkenners!
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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

Scharrelslagerij Cees de Bouter
Hogeweg 60
T: 020-6653954
1098 CE Amsterdam
E: info@scharrelslagerij.nl

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

Explo’s

We naderen het einde van een jaar
wat maar als een dik boek keihard
gesloten moet worden. Dik omdat
er wel heel veel gebeurd is. Toch
ook eigenlijk heel veel niet. Een
pandemie waar je een heel Lopend
Vuurtje van kan volschrijven. Het
bestuur dat keuze op keuze moest
maken die vorig jaar voor de
opening van het “nieuwe” tweede
nog ondenkbaar waren. Geen
scouting, wel scouting, alleen
buiten scouting, in de speeltuin
scouting, online scouting met
elkaar maar van een afstand
scouting en ga zo maar door.

Lopend
LopendVuurtje
Vuurtje • • januari
april 2020
2021

Explo’s

Mooie alternatieven werden er geboren en groot
gebracht in rap tempo. Ook bij de Explo’s was er
een hoop om te doen. Explo’s die onder de 18 zijn
hoeven geen afstand te houden, boven de 18 wel.
Helaas ging het weekend in de Ardennen niet
door, maar gelukkig het kamp wel. En wat voor een
kamp! In een tijdsbestek van twee en een halve
week stond er een dijk van een programma. En
een kamp om door een ringetje te halen. Als je alle
narigheid er wel even af pulkt. De creativiteit van de
programma’s en elke keer de aanwezigheid van de
Explo’s is heel wat waard geweest in 2020. Namens
de Explo’s (en vooral de leiding omdat de Explo’s
zelf geen zin hadden om een stukje te schrijven)
wensen we iedereen een gelukkig Nieuwjaar en
hopen op een scoutingjaar zoals we voorheen
gewend waren.
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Pivo’s

Pivo’s

Ken je die groep met tieners die eigenlijk al te oud
zijn om lid te zijn, maar geen afstand kunnen nemen
van scouting? Ik stel je graag voor aan ons: de Pivo’s!
Wij zijn de groep (voornamelijk meiden) 18-jarigen
die veel te graag naar scouting gaan en nog maar een
jaartje doorgaan. Op eigen houtje, dat wel. Dus, erg
veel verantwoordelijkheden.
Om de week hebben wij een draaiavond, de
opkomsten zijn helaas eigenlijk nog alleen maar
online geweest. Maar dat geeft niet, we proberen
er desondanks nog om de week een feestje van te
maken. Wel vergeet een groot deel van de groep de
online opkomst in zijn/haar agenda te zetten, dus is er
om de week op woensdagavond een klein groepje dat
mee doet aan onze activiteiten.
Daar zitten we dan, half acht ‘s avonds, ieder achter
zijn/haar eigen laptop. De avond begint standaard
met een halfuurtje kletsen. ‘Hoe was jouw week??’
Of ‘hoe bevallen de online lessen??’. Vervolgens
moeten we toch echt wel een keus maken tussen al
die 100.000 geweldige spellen die je online kan doen.
Maar er zijn er drie groot favoriet: Snapchat party,
Among us en Scribble. De keus is meestal erg snel
gemaakt, maar toch komen ze allen aan bod. En ja,
als je 18 bent mag je vaak langer opblijven, dus gaan
we vaak door tot een uur of elf. Wel vaak met erg veel
plezier, dat wel.
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Aankomende woensdag staat er een online kerstdiner
op de planning, met tussendoor een leuke pubquiz.
Het zou dan wel erg fijn zijn als alle Pivo’s daarbij
aanwezig zouden kunnen zijn, maar we gaan het
meemaken. Wij zouden je heel graag meer willen
vertellen over de coole dingen die wij doen, of nog
gaan doen. Maar helaas. Dat kan nu nog niet. We
blijven positief, dus misschien kunnen we bij de
volgende editie van het Lopend Vuurtje meer vertellen
(met foto’s). Wel willen wij eenieder die dit leest, een
hele hele fijne kerst en een gezond nieuwjaar wensen!
Tot volgend jaar!

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

Een ode aan..
Normaliter bent u van ons gewend een stukje
terug te vinden in het Lopend Vuurtje dat
‘minuutje met..’ heet. Hierin staan telkens
korte interviews met (oud-)leden. Deze editie
willen wij echter alle leiding van Scouting
Oost 1 in het zonnetje zetten! We hebben aan
elke Teamleider (TL) gevraagd wat hun team
nou zo fantastisch maakt, zie hieronder de
antwoorden! Een ode aan jullie allen, omdat
jullie dat zo verdienen!

Een minuutje met...
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Een minuutje met...

Welpen Dinsdag
• Geschreven door TL Yves
• Op de foto missen Marije, Stella en Menno
Plezier en creativiteit zijn de unieke
eigenschappen van het welpenleidingteam.
Van tijd en stress is geen besef, we regelen
het wel. Hierom ben ik de welpenleiding
het meest dankbaar, want hoe dan ook, de
welpenkids gaan altijd ontzettend blij naar
huis.

Bevers
• Geschreven door TL Sanne
• Op de foto missen Thijs en Zamaya
Het beverteam bestaat uit jonge enthousiaste
leiding die er elke zaterdag weer staat! De
jonge kinderen met een korte aandachtsboog
worden met kleine spelletjes, verhalen,
schminken, knutselen of ontdekkingstochten
vermaakt. En de kinderen leren altijd iets
nieuws! Veelal samenwerken met andere
kindjes en leren delen. Ik ben dankbaar voor
mijn enthousiaste team, ik vind dat ze top
werk leveren! En ze hebben ervoor gezorgd
dat ze bevergroep meer dan verdubbeld is! Ik
ben heel erg trots.
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Kabouters
• Geschreven door TL Marijn
Ik ben ontzettend blij met mijn team! Iedere
draaiavond hebben we ontzettend veel lol
met elkaar en (over) de kinderen, we vullen
elkaar qua creativiteit en nuchterheid goed
aan en we bedenken met elkaar de leukste
programma’s... met het kabouterleidingteam
is het eigenlijk altijd een feestje!
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Gidsen
Welpen Zaterdag
• Geschreven door TL Marianne

Leiding zijn bij de Gidsen is het leukste wat
je kan doen op de woensdagavond! Met ons
team hebben wij het onwijs gezellig en wij
vullen elkaar goed aan bij het bedenken
van programma’s. Iedereen is enthousiast
en wil er echt wat leuks van maken, voor de
kinderen maar ook voor elkaar, en ik denk dat
dat ook zijn effect heeft op de groep. Ik ben
heel erg blij en trots dat ik onderdeel uitmaak
van dit team.

Verkenners

Explo’s

• Geschreven door TL Jorn

• Geschreven door Coen

Er kan maar een leidingteam de beste zijn en
dat is natuurlijk de Verkennerleiding ;)
Wat ik tof vind aan ons team is ons
aanpassingsvermogen. Kamp in een bubbel?
Doen we. Draaien in een speeltuin? Waarom
niet!? Online draaien? Tuurlijk! We zijn er
voor onze Verks en daar ben ik heel blij mee!
Bovendien weten we natuurlijk ook altijd de
gezelligheid bij elkaar op te zoeken.

Een minuutje met...

Een team bestaande uit studenten en ik. Mijn
team zet zich ondanks alle stress die school
en de universiteit met zich meebrengen keihard in om iedere week weer een super leuke
opkomst te verzorgen. Iedereen werkt super
lekker samen, waardoor er eigenlijk altijd al
een oplossing is voordat er een probleem kan
zijn. Bedankt Sven, Daan en Simone!

• Geschreven door TL Lara

Ondertussen is het alweer het vierde jaar
dat Nico, Sanne en Coen samen de Explo’s
draaien. Alledrie zijn wij zeer verschillend.
Soms werkt dat tegen, Maar vaak kunnen
wij elkaars beste krachten combineren. Met
een Explogroep is dit een echte must! waar
ik dankbaar voor ben? Dat we al vier jaar de
leukste dingen doen, toffe kampen in elkaar
zetten en veel plezier hebben.
Kanttekening: sommige foto’s zijn vóór maart 2020 genomen
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Stam
Het zijn bijzondere tijden en wij stammers missen
elkaar ontzettend. Gelukkig wordt er ook bij ons
van alles bedacht om ondanks de maatregelen
toch contact met elkaar te hebben. Zo zijn er via
WhatsApp weerwolvenspellen georganiseerd, en
via Zoommeetings al meerdere quizen. Hierdoor
weten we inmiddels alles over elkaar, de afgelopen
zomerkampen en scouting in het algemeen
#scoutingnerds

Stam

ervoeren hierbij geen enkele tegenslag en hadden ook
helemaal geen hints van de spelleiding nodig.
Na deze uitdagende escaperoom gingen we naar
buiten. In groepjes legden we al fietsend een
puzzeltocht af. We kwamen in het atelier van Ria,
gingen op de foto met de meneer van de pont en
baanden ons een weg door de moerassige grond
boven Amsterdam. We fietsten minstens 100
kilometer, maar werden gelukkig onderweg voorzien
van een lunch bij Lucien.

Naast deze online opkomsten hebben we elkaar ook
een paar keer live gezien, waarvan een keer een hele
dag, waarbij we de befaamde blauwevogelbeker
konden winnen. Dat wil iedereen natuurlijk, maar niet
zonder een goed ontbijt. Gelukkig was dat voorzien.
En dit bleek niet zomaar een ontbijt. Nee, het ontbijt
bestond uit vers gebakken scones, gebakken eitjes,
pannenkoeken, verse jus en de lekkerste broodjes.
Voor de liefhebbers waren er zelfs alcoholische
versnaperingen.
Na dit stevige ontbijt moest er gewerkt worden. Een
escaperoom beginnende in 2 teams, waarbij na het
ontsnappen uit het eerste lokaal we in een team
verder gingen, werd binnen de tijd opgelost. We
26

Na de fietstocht hadden we nog een afsluitende borrel
op Scouting, waar de winnaar bekend werd gemaakt.
Deze eer ging naar Floris, hij is Blauwe Vogel 2020!
Wij Stammies wensen iedereen een fantastisch 2021,
opdat we maar weer leuke avonturen mogen beleven
op scouting!

Lopend Vuurtje • januari 2021

Winkelcentrum Diemerplein

Maandag
Dinsdag t/m vrijdag
Zaterdag

Diemerplein 108
Diemen
www.alexanderhoevekaas.nl

Jaargang 6, no. 2, januari 2021
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 224-226B
1098 SL Amsterdam
www.scoutingoost1.nl

Extra dank aan
• Anna
• Claudia
• Jorn
• Stella
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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

