
Scouting Oost 1 maart 2021

Tijd voor verjonging
Redactieleden gezocht

Razende Reporter
Nieuw katern geïntroduceerd We mogen weer draaien!

En daarvan werd vooral
in de sneeuw genoten
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Lieve lezer,

Zit je lekker? Vast wel… de eerste fysieke opkomsten na 
lange tijd online programma’s zijn achter de rug en nu 
heb je óók nog eens het Lopend Vuurtje voor je neus… 
wat een geluksvogel ben jij eigenlijk! 
Alle gekheid op een stokje; dit Lopend Vuurtje barst 
wel echt van geluk over het EIN-DE-LIJK weer mogen 
draaien van de jeugdspeltakken. Wat had iedereen 
dát gemist. 
  
De stukjes van de verschillende speltakken maken 
het schrille contrast tussen online en in-het-echt 
pijnlijk duidelijk. Hoe de leiding ook zijn best doet 
te bedenken wat voor tofs ze nu weer achter het 
beeldscherm kunnen doen, er gaat natuurlijk niets 
boven in het echt samenkomen met je medescouts en 
lekker buitenspelen. 

We lezen over Bevers die zodra het kon lekker 
warm rondom een kampvuur zaten en de Explo’s, 
die dit nog een stapje verder trokken en een heus 
vuurprogramma hadden. Daartegenover lezen we 
juist over koude, maar o zo dikke sneeuwpret bij de 
Kabouters en de beide Welpengroepen. We lezen 
over een schattige stammenoorlog bij de Verkenners, 
waarbij IEDEREEN wint en de Gidsen… tja, de Gidsen 
gebruikten de echte opkomst enkel om het terrein te 
vergelijken met het online Scouting Oost 1-terrein… 
maar ook dat zal vást leuker geweest zijn dan binnen 
achter de Zoom zitten.

De Pivo’s en de Stam hebben helaas nog geen echte 
opkomsten kunnen hebben en besloten deze LV van 
hun kopij te ontzien. Hopelijk kunnen ook zij komend 
LV’tje ons weer voorzien van leuke avonturen sinds ze 
(hopelijk snel!) weer bij elkaar mogen komen.

We hebben deze editie wél een echte primeur… Vol 
trots kunnen we mededelen dat we de enige echte 
Razende Reporter voor het Lopend Vuurtje hebben 
weten te strikken! Zij zal ons voorzien van alle ins, outs 
en vette roddels binnen de club. Sensatie!

Naast de nieuwe column van de Razende Reporter 
zijn wij als redactie op zoek naar meer nieuwigheden: 
zo lijkt het ons leuk als jullie ons voortaan de leukste 
scouting-quotes, gehoord op de opkomsten, toe 
willen sturen en wel naar quote@scoutingoost1.nl. 
Verder zijn toffe nieuwe onderwerpen, ideeën, puzzels 
of andere stukjes altijd welkom en… nu komt het… het 
liefst zouden we onze redactie ook willen versterken 
en verjongen! Vind jij het leuk om te schrijven, kan 
je een beetje spellen, heb je ook maar iets met 
onze vereniging te maken én zit je minstens in de 
eerste klas van de middelbare school? Geef je dan 
op voor onze gezellige redactie, door te mailen naar 
lopendvuurtje@scoutingoost1.nl.

Veel leesplezier!
De redactie

Deze uitgaveDeze uitgave

JarigenJarigen AgendaAgenda
 Johnny 25 maart
 Joey 9 april
 Marije 7 mei
 Huub 15 mei
 Claire 22 mei

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 bestuurVan het bestuur
Op kortere termijn blijven we de maatregelen goed 
volgen en op de achtergrond geven we het archief een 
voorjaarsbeurt. Zodra we met meer nieuws kunnen 
komen over weekenden en zomerkamp laten we dit 
direct weten!

Met vriendelijke groet,

Rik de Baat
Voorzitter Scouting Oost 1

Beste allemaal,

Nu we de eerste zonnestralen mogen verwelkomen 
zijn we, zoals u weet, ook weer gestart met onze 
opkomsten. We zijn blij dat het weer kan en we hopen 
eigenlijk dat we tot het zomerkamp kunnen blijven 
draaien. Het was goed om te zien dat de leiding en 
alle leden de schouders eronder hebben gezet om met 
enige maatregelen weer bij elkaar te komen.
 
Het is lastig een voorspelling te doen over de 
rest van het seizoen. We hopen op steeds meer 
versoepelingen, zodat in ieder geval het zomerkamp 
door kan gaan. Daar zijn alle voorbereidingen 
onverminderd voor in gang gezet en dat lijkt ons een 
mooi punt op de horizon. Zodra we hier meer over 
kunnen zeggen laten we het u gelijk weten.

In februari hielden we onze jaarlijkse groepsraad 
(voorheen Algemene Ledenvergadering). Het 
was uiteraard een online bijeenkomst, waar we 
verantwoording aflegden over het financiële beleid 
en terugkeken op het afgelopen jaar. Na een positieve 
stemming konden we Jan verwelkomen als nieuw lid 
in het bestuur. Met zeven man/vrouw sterk zijn we zo 
klaar voor de toekomst. 

Intussen maken we ons druk over de tijd na Corona. 
We maken plannen om weer met grote aantallen bij 
elkaar te komen en ouderwets leuke activiteiten te 
beleven. We hangen er voor de zekerheid nog geen 
data aan. Maar de plannen liggen klaar om uitgerold 
te worden zodra dat binnen alle regels mogelijk is. 

LOPEND VUURTJELOPEND VUURTJE
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Digitale groepsraad groot succes
Ondanks de omstandigheden kon de groepsraad van 
vereniging Scouting Oost 1 dit jaar gewoon doorgaan. 
Er was zelfs een primeur: de vergadering verliep 
volledig digitaal. En hoe, kunnen we wel zeggen. 
Uw verslaggever was toevallig present en kon het 
voorval via Google Meet aanschouwen. Er werd goed 
verteld, eenieder was prachtig te verstaan. Het bestuur 
leek zich goed te kunnen verantwoorden tegenover 
de leden, maar zeker ook tegenover de aanwezige 
ouders. Dat laatste moet gezegd worden, het was 
zowaar een record-groepsraad te noemen. Nog 
nooit heeft uw verslaggever dergelijke opkomsten 
meegemaakt. Tot slot werd er nog gestemd over de 
nieuwe bestuurssamenstelling. Met Wit-Russische 
cijfers werden de voorgedragen kandidaten 
ingestemd, een feestje van de verenigingsdemocratie 
kunnen we zeggen. Succes aan iedereen en namens 
de redactie dank voor uw aanwezigheid!

Grasveld ondergaat tweede metamorfose
Zoals u misschien gezien of via via gehoord heeft, ligt 
het veld wederom op apegapen. Het parcours van 
de Mudrace of een dergelijke activiteit is er niets bij. 
Ons enthousiasme over dat we weer fysiek mochten 
draaien heeft de boel verpest, hebben we ons laten 
vertellen. Op het moment dat alle velden in omgeving 
waren afgelast door hevige kou en sneeuwval, begon 
het op de Kruislaan vol te lopen met kinderen. Leuk 
voor de sneeuwpret van onze kinderen, helaas had het 
veld het er maar moeilijk mee. Gelukkig is het reeds 
opnieuw gewalst en ingezaaid; hopelijk kunnen we er 
snel weer op terecht!

Speeltuin ontvangt ons met open armen
Zoals u net gelezen heeft is het veld onderweg naar 
een tweede leven, maar moeten de opkomsten 
natuurlijk wel doorgaan, juist nu het eindelijk weer 
mag. Gelukkig biedt Speeltuin Amsteldorp wederom 
uitkomst. U kent de locatie misschien van de periode 
vóór zomerkamp; toen waren ze net zo vriendelijk en 
boden ze ons ruimte toen we die hard nodig hadden. 
Bijkomend voordeel van het samenkomen in de 
speeltuin is het formaat; zo kunnen we nu weer met 
twee speltakken per avond terecht, in plaats van om 
de week. Het kon eigenlijk niet beter, nou ja, met een 
mooie grasmat natuurlijk. In ieder geval: Speeltuin 
Amsteldorp, bedankt voor de gastvrijheid!

NieuwsNieuws
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Uw kapsalon zonder afspraak

Basic&Extreme
Middenweg 237

1098 AP Amsterdam
020 694 7217

www.basicandextreme.nl

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

Of u nu bij ons binnenstapt voor alleen een 
nieuwe coupe of voor een volledig nieuwe 
look, bij Basic&Extreme staan wij altijd voor u 
klaar zonder dat u daarvoor een afspraak 
hoeft te maken. Wij hebben in onze salon 
heerlijke Shiatzu massagestoelen, zodat u als 
klant bij ons tijdens uw wasbehandeling 
optimaal kunt relaxen, met een gratis onderrug- 
en/of schoudermassage.

Wist je dat ...
- het Lopend Vuurtje vanaf volgende editie 
op zoek is naar een leuk en enthousiast 
redactielid is?

- iedereen die ook maar iéts te maken 
heeft met onze vereniging én minimaal in 
de eerste klas van de middelbare school 
zit, zich kan aanmelden om dit nieuwe 
redactielid te worden?

- je contact met ons kunt zoeken via 
lopendvuurtje@scoutingoost1.nl, als dit je 
leuk lijkt?

- wij de hele vormgeving van het magazine 
altijd zelf maken?

- wij dus ook de advertenties (of in dit 
geval: vacatures) zelf in elkaar knutselen?

- wij heeeel hard hopen dat het nieuwe 
redactielid een mooiere advertentie kan 
maken dan deze?

- dat eigenlijk ook niet zo heel moeilijk is?

- wij er altijd voor zorgen dat alle tekst 
netjes past binnen de kaders en er nooit 
tekst midden in de regel van de pagina af
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Bevers

om een pakketje met knutselspulletjes door de 
brievenbus van elke Bever te gooien. In dat pakketje 
zaten de benodigdheden die de Bevers nodig hadden 
om het knutselwerkje te maken. We begonnen 
de draaiochtend wederom met een verhaaltje, dit 
keer over sneeuw, want het had die week heel veel 
gesneeuwd. Daarna gingen we knutselen en de 
resultaten waren geweldig. Een sneeuwpop, met een 
bezempje en sneeuw. En iedere Bever had er een eigen 
draai aan gegeven. Ze vonden het allemaal méga leuk 
om te doen en de leiding vond het geweldig om te 
zien wat voor mooie creaties eruit waren gekomen. 

Jaaaa, we mogen weer! Afgelopen zaterdag was het 
zover. We mochten weer naar scouting!! Het was heel 
lekker weer dus dat buiten zijn vonden wij totaaal niet 
erg. De leiding vond het superleuk om de Bevertjes 
weer te zien, dus wilden wij de eerste draaiochtend 
met onze favoriete activiteit eindigen: een kampvuur! 
Met marshmallows en warme chocomelk, dat begrijp 
je wel! Josephine was jarig en deelde een lekkere 
traktatie uit aan iedereen. We kijken uit naar alle 
anderen draaiochtenden waarop we elkaar weer 
kunnen zien en lekker buiten kunnen spelen. Tot snel!!

Hiiiiii daar zijn we weer!! Ook wij moesten eraan 
geloven en hebben al een heleboel leuke online 
draaiochtenden achter de rug. Bij de eerste 
draaiochtend had Nina een superleuk spel bedacht 
waarbij ze een doek over een aantal spulletjes deed 
en wij moesten steeds raden wat er weg was. De 
spulletjes die ze onder het doek had verstopt moesten 
wij ook naast ons hebben, om omhoog te houden als 
we het wisten. Een knuffel, een schoen, een lepel, een 
mok en een boek. Om de draaiochtend af te sluiten las 
ze nog een spannend boekje voor over een familie die 
op berenjacht ging. 

Maar de leiding vond dat achter een schermpje zitten 
stiekem wel een beetje lastig, dus hadden we de 
week erna een sportief begin van de ochtend. We 
deden namelijk een kleuter-work-out met Chat de 
kat! Iedereen deed superleuk en actief mee, maar 
daarna was het weer tijd voor iets wat niet zo veel 
energie kostte: een tekendictee. Luna omschreef 
verschillende woorden, die we moesten tekenen. De 
mooiste tekeningetjes kwamen langs en iedereen 
wist de woorden goed te raden. De Bevers zijn echte 
kunstenaars!! Om af te sluiten werd er dit keer een 
gedichtje voorgelezen uit het boek ‘Jij bent de liefste.’ 
Het ging over dromen. Wie had waar over gedroomd? 
De leiding had de volgende dag stiekem wel een 
beetje spierpijn...

Knutselen is altijd een favorietje van de Bevers 
geweest. Dus hadden Thijs en Nina een 
topprogramma bedacht. Alle leiding ging op pad 
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Helaas begon het nieuwe scoutingjaar weer met 
online opkomsten, maar dat mocht de pret zeker 
niet drukken. De leiding had weer supertoffe online 
programma’s bedacht en we mochten in februari 
eindelijk weer een keertje met z’n allen op scouting 
zijn. 

Begin januari hadden de Kabouters een super geheim 
pakketje in de brievenbus gevonden. Op dit pakketje 
stond dat het pas op de draaiavond open gemaakt 
mocht worden. Natuurlijk erg spannend wat daar nou 
in zou zitten. Na een veel te lang introductiepraatje 
van de leiding mocht het eindelijk opengemaakt 
worden. En nu vraagt iedereen zich natuurlijk af: 
wat zat er dan in dat pakketje? In het pakketje zaten 
spaghettistokjes en spekjes. Het was de bedoeling dat 
daar de mooiste bouwwerken mee gemaakt werden. 
De Kabouters gingen vol enthousiasme aan de slag. 
De meest bijzondere en creatieve bouwwerken 
kwamen voorbij. Al met al, een zeer geslaagde avond. 

De Kabouters kunnen niet alleen heel goed bouwen, 
maar ook heel goed tekenen. Zowel op papier als op 
een scherm. De Kabouters hebben namelijk samen 
een dierentuin gemaakt. Iedereen mocht een dier 
uitkiezen en die tekenen op papier. De leukste en 
creatiefste dieren werden getekend. Aan het einde 
hield iedereen zijn getekende dier voor de camera 
en leek het net alsof we zelf een dierentuin hadden 
gemaakt. Dat was niet de enige keer dat we het 
tekentalent van de meiden voorbij hebben zien 
komen. Via Zoom is er een mogelijkheid om te kunnen 
tekenen op een white board. De Kabouters mochten 

om en om iets verzinnen om te tekenen. De rest moest 
toen raden wat er was getekend. Dat was soms nog 
best wel lastig, maar het maakte wel dat we prachtige 
tekeningen te zien kregen van de gekste dingen.

Een andere week zijn we ook weer creatief bezig 
geweest. Niet met bouwen en tekenen, maar met 
echt knutselen. Ouders kregen van te voren een 
opdracht om te zorgen voor een paar benodigdheden, 
zodat we die konden gebruiken tijdens de opkomst, 
namelijk: een melkpak, twee elastiekjes, twee lange 
satéstokjes, en natuurlijk versierspullen. Iedereen was 
(en is nu) natuurlijk heel benieuwd wat we hiermee 
hebben gemaakt. Tijdens de draaiavond heeft Corine 
stapsgewijs duidelijk uitgelegd wat de Kabouters 
moeten doen, en na wat knutselwerk (en bij sommige 
stiekem wat hulp van ouders) zijn er heel wat mooie 
bootjes naar voren gekomen. En ja deze bootjes 
kunnen zelfs echt varen! Helaas heeft niet iedereen 
haar bootje kunnen laten varen omdat het daarna 
natuurlijk ging vriezen en wel heel koud werd, maarrr 
van Corine, Marijn en Salome hebben we filmpjes 
ontvangen van hoe hun bootje ook daadwerkelijk 
vaart! Echt top! 

Na al die online opkomsten was het moment eindelijk 
daar. Na weken afwachten mochten we eindelijk 
weer op scouting bij elkaar komen. We hadden zelfs 
enorm geluk, want er lag overal sneeuw op het terrein. 

Kabouters
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De draaiavond begon langzaamaan op zijn einde te 
lopen en de leiding had een verrassing voor iedereen: 
een lekkere beker warme chocolademelk met 
slagroom en een Bastognekoekje om weer eventjes op 
te warmen. Nadat iedereen weer wat opgewarmd was 
het al snel tijd om weer af helemaal te koelen met een 
groot laatste sneeuwballengevecht.Al met al, was het 
heel erg fijn om weer samen op het scoutingterrein 
te zijn.

Nadat iedereen van de leiding veilig gearriveerd 
was op scouting, want voor sommige was het nog 
niet zo makkelijk om door de sneeuw en het ijs te 
ploeteren, kwamen de kinderen ook één voor één 
binnendruppelen. Dat was wel een feestje natuurlijk. 
Al snel vlogen de eerste sneeuwballen over het terrein 
en was het net alsof we nooit weg waren geweest. 
Als echte scouts begonnen we de avond met een potje 
bulldog, of voor deze keer omgedoopt tot ‘sneeuwbal’. 
Het spel wat natuurlijk het ergst werd gemist. Eerst 
de normale variant en daarna de sneeuwvariant. 
Daarbij konden de meiden 
worden afgegooid met een 
sneeuwbal. Na lekker veel 
gerend te hebben was het 
tijd om een sneeuwtoren 
te bouwen. Iedereen kreeg 
een bekertje en in teams 
moesten ze een zo hoog 
mogelijke sneeuwtoren 
bouwen. Al snel waren 
de groepjes op tactische 
plekken over het veld 
verspreid en kon het bouwen 
beginnen. Bij het ene groepje 
ging het net iets beter dan 
bij het andere groepje, want 
ja, met poedersneeuw kan je 
natuurlijk niet goed bouwen. 
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Online koken
Net als alle andere mensen in de wereld gingen 
de Welpen ook maar flink aan de slag met Zoom. 
Hoewel Chef Koekkoek en Chef Paans een aantal keer 
bedankt hebben voor 24kitchen, besloten zij toch een 
uitzondering te maken voor de Welpen. Ingehuurd en 
voorbereid met een professioneel schort stonden zij 
klaar om de Welpen en de welpenouders te verrassen 
met een speciaal toetje. Ter voorbereiding werden er 
wat spannende berichtjes over dit kookprogramma 
gestuurd. Inclusief een heuse ingrediëntenlijst, die zij 
in alle vriendelijkheid ook even hier delen:
• 14 wormensnoepjes
• 500 ml chocoladevla
• 10 koekjes OREO
Na wat tips en tricks en stap voor stap uitleg, stonden 
er binnen een half uur op een flink aantal eettafels in 
Amsterdam-Oost en Diemen wat desserts klaar voor 
het hele gezin. Zonder al te veel van het geheime 
recept te verklappen, is het belangrijk om goed te 
roeren en te slaan!

Bingo en quiz
Bij de online draaiavonden worden de Welpen ook 
wijzer. We hebben namelijk een aantal quizzen en 
vragen gesteld over de welpenleiding en de wijde 
wereld. Wie zit er namelijk op een motor in een 
Ajaxpakkie? Of in het gras voor de tent? Antwoorden 
zijn terug te vinden in het Lopend Vuurtje. Maar ook: 
hoe spreek je de volgende tongbrekers nou goed uit: 

“als een potvis in een pispot pist, heb je een pispot 
vol potvispis” of “als in Graven graven gravengraven 
graven, graven graven gravengraven”. Wanneer jullie 
een Welp langs zien komen, vraag dan gerust of zij dit 
even voor willen zeggen. Zeer waarschijnlijk neuriet 
die Welp het toch al. Ook nog online bingo. Ja alles 
kan bij de Welpen. Iedere Welp kreeg zijn eigen 
bingokaart digitaal opgestuurd en onder begeleiding 
van Nina met een flinke vertraging/verlenging werd 
ook dit klusje even geklaard door de Welpen. Zoals 
u misschien al door heeft tijdens het lezen van dit 
artikel... WELPEN KUNNEN ALLES, MAAR DAN OOK 
ALLES!

Naaaar buiten!!!!
Te midden van de lockdown en de avondklok kwam 
toch ook het leukste bericht van de afgelopen tijd 
binnen bij de leiding en de Welpen(ouders). We 
mogen weer IN HET ECHT - en niet meer online - 
naar BUITEN! Natuurlijk waren de Welpen hierover 
hartstikke blij, maar ook de leiding was door het 
dolle heen. Het is een heuse competitie bij de 
welpenleiding om onderling uit te zoeken wie naar 
de draaivonden gaan ;) MAAR het bericht dat we 
naar buiten mochten was ook doorgekomen bij de 
weergoden, die zeer waarschijnlijk ook op scouting 
hebben gezeten. De onderbouwing hiervoor wordt 
hier even toegelicht: de Welpen en andere scouts 
moeten het weer leren te lezen om te overleven in 
de natuur. Dit moesten de kleine weergoden ook 

Welpen Dinsdag
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leren, hoe anders kunnen zij momenteel het weer 
beïnvloeden. Dat leer je natuurlijk niet overal zo 
1,2,3, waardoor de welpenleiding anoniem instemde 
met het idee dat de weergoden op scouting gezeten 
moeten hebben. PS: voor verdere onderbouwing kunt 
u gerust in gesprek gaan met één van de Welpen. 
Maar nu weer terug naar wat de weergoden op ons 
Kruislaanterreintje hadden neergelegd: SNEEUW. 
VEEEL SNEEUW. Een betere terugkomst konden wij 
nimmer wensen. Dit betekende dat de Welpen al 

hun energie van al die Zoomdraaiavonden konden 
weggooien en wegrennen in de sneeuw.  NATUURLIJK 
hebben we niet de hele tijd sneeuwballengevecht 
gehouden. Ook spellen die normaal kunnen, konden 
nu ook maar toch iets anders. Als eerst begonnen we 
met een potje sneeuwtrefbal, de sneeuwversie van het 
welbekende trefbal. Vervolgens gingen we ook aan 
de bouw. Flinke sneeuwtorens werden in elkaar gezet. 
Met wat hulp van bekertjes, zoals ook op de foto’s 
te zien, een mooi symmetrisch torentje. Ten slotte 

het oude vertrouwde, maar inmiddels 
een tijd geleden, levend stratego. 
Een vlag verstoppen in de sneeuw is 
natuurlijk een stuk gemakkelijker. Je 
tegenstanders afleiden of op afstand 
houden met sneeuw bracht toch wat 
extra spanning op voor de Welpen. Al 
met al waren de Welpen weer uitgeput 
en misschien toch een beetje koud 
richting huis. Toch was iedereen 
hartstikke opgefleurd van weer een 
echte draaiavond.  
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Lieve allemaal, daar zijn we weer met alle avonturen 
van de Zaterdagwelpen! Allereerst natuurlijk 
nogmaals de beste wensen voor het nieuwe jaar, 
waar we aan startten vol hoop, dat we dit jaarf zo veel 
mogelijk kunnen en mogen gaan doen. De eerste paar 
opkomsten hebben wij net als iedereen natuurlijk 
nog online gedaan. Na de vakantie waren wij gelukkig 
inmiddels al met zeven Welpen. Het wordt steeds 
gezelliger en dat vinden wij natuurlijk ontzettend 
leuk.

De Welpen zijn erg goed in het spel Skribbl, een 
online versie van het welbekende spel ‘Pictionary’. Bij 
dit spel is het de bedoeling dat er één iemand een 
tekening maakt en de andere deelnemers proberen de 
tekening te raden. Het blijkt moeilijker dan je denkt 
om een wasmachine te raden, zelfs als er erg goed 
getekend wordt. 

In de daaropvolgende week was er geen opkomst, 
maar had Daan een tocht uitgezet in het Vondelpark. 
Het bleek moeilijker dan verwacht voor sommigen van 
onze Welpen. De leiding vraagt zich af of dat betekent 

dat er vaker tochten gelopen moeten worden, of 
dat de Welpen gewoon nog beter op moeten letten 
tijdens de uitleg over de tochttechnieken. Om ervoor 
te zorgen dat iedereen zonder problemen een tocht 
kan lopen tijdens het aankomende zomerkamp, zullen 
wij er in ieder geval voor zorgen dat er nog flink wat 
oefening komt, maakt u zich daar maar geen zorgen 
over, beste ouders. 
Mochten er nog meer leden zijn die willen proberen 
of ze foutloos de tocht kunnen lopen, neem dan even 
contact op met de leiding. 

Wist je dat de leiding af en toe ontzettend slechte 
WiFi heeft? En dat online opkomsten daardoor erg 
lastig kunnen zijn? Het was namelijk de bedoeling 
dat wij twee weken geleden een opkomst zouden 
doen rondom het spel Scattergories. Wij noemen een 
letter en geven categorieën en iedereen schrijft zoveel 
mogelijk dingen op die met die letter beginnen. 
Maaaar! Dan moet je dus wél werkend internet 
hebben, anders kan niemand zien welke categorieën 
er op de pagina staan. Dat maakt het vrij lastige spel 
nog lastiger. Daarom zijn we maar weer overgegaan 
op onze favoriet: Skribbl. 

En toen werd het zaterdag 13 februari. We mochten 
eindelijk weer bij elkaar komen!! Iedereen was er weer 
bij en zelfs een mogelijke nieuwe Welp kwam eens 
proeven of de Welpen iets voor hem zijn. Aangezien 
er nog best een boel sneeuw lag, hebben wij eerst 

Welpen Zaterdag
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maar even omgekeerd verstoppertje gedaan. Wist je 
dat dat nog moeilijker wordt als de verstopper zichzelf 
een beetje ingraaft in een hele berg sneeuw? Als er 
dan ook nog eens sneeuw uit de ijsmachines van de 
ijsbaan gespoten wordt, ben je natuurlijk helemaal 
onvindbaar. 
Wist je dat je het erg koud krijgt als er sneeuw 
achterin je jas valt uit een wolk sneeuw? En dat wij 
daarom maar even met zijn allen hebben staan 
schudden om er voor te zorgen dat alle sneeuw er 
weer uit was?

Om weer een beetje warm te worden na het stilzitten 
tijdens verstoppertje en de sneeuwdouche, zijn we 
een potje sneeuw-bulldog gaan doen. Onze bulldog 
van dienst had er erg veel zin in en had binnen de 
kortste keren een paar helpers. Maar er zijn ook zeker 
een paar Welpen die erg snel zijn en erg behendig in 
het ontwijken van de tikkers. 

Tijdens de zoektocht naar geschikte sneeuw om een 
enorme sneeuwpop te bouwen, werden er grote 
brokken ijs gevonden. De Welpen leek het veel 
leuker om daar een beeldhouwwerk van te maken, 
dus hebben we dat gedaan. Er werden een hartje, 
een schaats en toch ook nog een kleine sneeuwpop 
gemaakt. Goed gedaan, mannen!
Als afsluiting van onze ontzettend koude winter- en 
sneeuwopkomst zijn alle Welpen in een grote berg 
sneeuw gesprongen en hebben we een gezellige 
groepsfoto gemaakt. 

Deze afgelopen zaterdag, 20 februari hebben de 
Welpen een opdracht gekregen om een ‘levend’ 
kwartet te maken. 5 kwartetten van foto’s van buiten 
te vinden voorwerpen. Zo kon iedereen even lekker 
de deur uit en aan de slag met de fotocamera. De 
beste fotocollage wint misschien wel wat leuks tijdens 
kamp. We zullen zien.

Bedankt voor het lezen van al onze avonturen!

Tot de volgende keer!
Liefs van alle Zaterdagwelpen en de leiding!
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de juiste vraag moeten bedenken. Wij draaiden dit 
voor de lol eens om en stelden de Gidsen dus vragen, 
waar zij het juiste antwoord op moesten geven. Heel 
vernieuwend. De quiz testte alle belangrijke kennis 
van de meiden, zoals in de tabel rechtsonder te zien!

Een week later volgde ons (voorlopig) laatste populaire 
spelformat: thirty seconds! De Gidsen kregen dertig 
seconden de tijd om zoveel mogelijk begrippen/
woorden/plaatsen/activiteiten te omschrijven aan 
de rest van hun groepje. Dat werd online nog een 
verrassend fanatieke wedstrijd! Na een paar rondes 
waarin de Gidsen hun termen omschreven, zijn wij 
overgegaan op uitbeelden. De laptopschermen 
werden iets omhoog gekanteld zodat er succesvol voor 
de webcam een fictieve fiets bereden kon worden, 
een imaginaire omelet gebakken of een denkbeeldige 
doos uitgepakt. Op het einde ging de timer “kapot” en 
duurde Martins beurt opeens wel héél lang. Maar hij 
bleef erg sportief en bleek een verborgen talent voor 
online uitbeelden te bezitten!

Een week later kwam er eens wat activiteit in de 
online-draaiavonden, dat is ook wel nodig nadat 
iedereen de hele dag al 8 uur achter zijn of haar 
bureau zit! Het werd tijd voor dansen! Door samen 
YouTube-filmpjes te kijken van het populaire dans/
computerspel ‘Just Dance’ konden wij een virtuele 
danscoach nadoen en lekker losgaan! Sommigen van 
ons deden fanatieker mee dan anderen, terwijl je toch 
denkt dat in je eentje op je kamer het minst gênante 
moment zou moeten zijn om eens even lekker te gaan 
dansen. Maar voor pubers is blijkbaar het publiek niet 

Het nieuwe jaar begon voor de Gidsen niet bepaald 
spectaculair, namelijk online. Wij zijn daarmee zeker 
geen uitzondering op de rest van de maatschappij, 
maar dat maakt het er helaas nog niet leuker op. 
Gelukkig had de leiding hun creativiteit de vrije loop 
gelaten, waardoor er weer een handjevol online 
programma’s klaarstond na de kerstvakantie. 
Om maar eens te beginnen met een klassieker: 
weerwolven! Het is een omstreden spel: je houdt 
ervan, of je haat het… Maar onze Gidsen, zelfs na een 
heel zomerkamp in het thema van dit spel, waren het 
nog helemaal niet zat! Zo werden via de zoomchat de 
rollen verdeeld, zodat alleen de spelleider wist wie wie 
was. Zoals altijd werd Anna meteen verdacht van het 
oppeuzelen van arme burgers, maar dit keer hielp dat 
haar de eerste overwinning te behalen! Het is maar 
net waar je nog je geluk uit haalt tegenwoordig. 
Een week later was het tijd voor online 
Pictionary (ondersteund door skribbl.io, voor de 
geïnteresseerden). De woorden die moesten worden 
uitgetekend waren een mix van actuele woorden en 
niet-zo-extreem-actuele woorden, met een nogal 
grote oververtegenwoordiging van het tweede soort. 
Broodjes pindakaas, eenhoorns, koekjes, partytenten, 
kabouters, bevers, zomerkamp: niets was te gek om uit 
te tekenen! Helaas waren sommige dingen wel te gek 
om ook goed geraden te worden…

En voor de komende paar draaiavonden bleven wij in 
dezelfde trend van populaire spelformats, eerst met 
een vorm van omgekeerd Jeopardy. Voor wie het niet 
kent: Jeopardy is een populair Amerikaanse quizshow, 
waarbij de kandidaten antwoorden krijgen en daarbij 

Gidsen



15

 
Gidsen 

Lopend Vuurtje • m
aart 2021

Vandaar dat wij dan ook super blij zijn dat wij nu ook 
weer verder mogen op de Kruislaan! Wie weet hoe 
lang het nog duurt, maar wij genieten er met volle 
teugen van zolang het mag.

de doorslaggevende factor bij schaamte: iets gênants 
doen is sowieso niet bedoeling. 

De volgende twee opkomsten hebben wij elkaar 
EINDELIJK in het echt gezien! Althans… eerst nep in 
het echt en daarna echt echt. “Elkaar nep in het echt 
ontmoeten?” hoor ik u denken, maar dat gaat zo: 
een van onze geweldige stafleden heeft online het 
Scouting Oost 1 terrein nagebouwd! Daar kunnen 
wij dan allemaal heen en met ons eigen poppetje 
doorheen lopen. Als je dichtbij elkaar staat gaan je 
camera en microfoon aan zodat je elkaar kan spreken, 
en je kan ook samen spelletjes doen! Super leuk 
gemaakt en ontzettend grappig om zo even op het 
scoutingterrein rond te lopen. Maar één week later, 
toen wij allemaal op de Kruislaan waren (nu ECHT) 
viel het op dat het online toch niet helemaal hetzelfde 
was. Wie had dat gedacht.
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Nu we nog niet konden oefenen met tenten opzetten 
en keukens pionieren, moesten we een andere manier 
bedenken om de bouwskills van onze Verkenners 
te testen: met marshmallows en spaghetti-slierten 
moest een zo hoog mogelijke toren gebouwd worden. 
Het werd nog superspannend: met 1cm verschil wist 
Jasper van David te winnen, maar ook de andere 
Verkenners kwamen goed in de buurt!

Het spel Among Us is bij de Verkenners alom bekend, 
dus leek het ons een super leuk idee om dit gezamen-
lijk te spelen! In twee verschillende ‘rooms’ werd er 
flink op los gekilld en gesaboteerd terwijl de meeste 
‘crewmates’ braaf klusjes probeerden op de lossen. 
Om optimaal voorbereid te zijn op deze draaiavond,

Dag lieve lezers,
De Verkenners hebben de afgelopen tijd ontzettend 
veel leuke dingen beleefd die we hieronder 
gedeeltelijk zullen toelichten, veel leesplezier!
Om zo min mogelijk van scouting te missen, hebben 
de Verkenners iets nieuws bedacht: elkaar ontmoeten 
via Gather, een online platform waar je zelf een ruimte 
kan creëren en kan praten met de deelnemers die bij 
je in de buurt staan. Zo werd als vanouds de opkomst 
gestart in carré bij de vlaggenmast en werden er 
spelletjes gespeeld in de verschillende lokalen. Zelfs 
de kippen en de kampvuurkuil zijn terug te vinden 
in de scoutinggather, super tof! Online pictionary 
hebben we via Gather gespeeld maar ook een andere 
keer reversed: een Verkenner krijgt een woord en 
moet dan omschrijven hoe je dit moet tekenen. 
Iedereen tekent mee met eigen pen en papier en de 
eerste die goed raadt wat het woord is, kreeg een punt. 
Deze foto was duuuuuuuidelijk een boterham ;)

Om een beetje in beweging te blijven, hebben we 
ook een muziekbingo gedaan. Uit een lange lijst met 
nummers mochten de Verkenners zelf 25 nummers 
kiezen en een 5x5 bingokaart tekenen. Bij een valse 
BINGO moest er uiteraard een liedje gezongen 
worden voor de groep (gelukkig gebeurde dit 
meerdere keren). Milan en Marius hadden uiteindelijk 
als eerste BINGO!

Verkenners
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volgt: het veld wordt ingedeeld in 4 vakken en hier 
staan 4 teams in. Er wordt gevolleybald en als de bal 
de grond raakt mag het team dat scoorde het team 
waarbij gescoord werd tikken. Het scorende team 
krijgt hier 5 seconden voor. Als je getikt bent hoor je 
vanaf dat moment bij het andere team. De Verkenners 
snapten er niks van; hoe kan je nou winnen als je 
allemaal in hetzelfde team eindigt?! Dat was nu net de 
truc: alle Verkenners zijn uiteindelijk winnaars.

Hierna hebben we een ronde ren-je-rot gespeeld. 
Allerlei vragen kwamen voorbij, wie uiteindelijk de 
winnaar was is onduidelijk, de Verkenners mochten 
hun eigen punten bijhouden en hadden allemaal 
meer punten dan dat er vragen waren...

Ondertussen kwam het met bakken uit de hemel. 
Dan is er maar één spel wat je kan spelen als drijfnatte 
Verkenner in de modder: BULLDOG! Onze excuses aan 
alle ouders die daarna hun kind weer binnen mochten 
laten...

De aankomende weken draaien we dus om en om 
live en online. We houden hoop en genieten van de 
momenten dat we elkaar weer in het echt mogen zien. 
Want zeg nou zelf; bulldog online spelen is toch ook 
niet alles.

Haaajjjeeee, tot de volgende LV!

heeft een aantal Verkenners zelf nog samen vooraf 
geoefend! Super leuk om te zien dat de heren ook 
buiten scouting om gezellig contact houden!

Na lange tijd online draaien kregen wij het 
verlossende woord: we mogen weer draaien op de 
Kruislaan! Wel zitten hier wat voorwaarden aan, 
zo draaien we nu om de week live en de andere 
week online.  Ook zijn we strenger geworden op ons 
coronabeleid: geen snottebellen en ongewassen 
handen meer! Maar dat is het allemaal dubbel en 
dwars waard. We mogen elkaar weer zien. Er gaan 
weer deuren open en het smaakt naar meer!
Afgelopen dinsdag hebben wij onze eerste live-
opkomst sinds een hele lange tijd gehad. Nadat 
alle kids hun handen hadden gewassen en de 
presentielijst was ingevuld begonnen we. Eerst 



al jouw (geld)zaken
goed voor elkaar?
vixx regelt het. 

eer� e 
gesprek 

gratis jouw
droomhuis
dichterbij 
dan ooit

gratis jouw
droomhuis
dichterbij 
dan ooit

Sietse van Zuthem
Vixx adviseur Amsterdam

Vragen over (geld)zaken?
Ga naar vixx.nl / bel 06 55 89 04 63
en daag ons uit!
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Een aantal weken later konden wij elkaar eindelijk 
weer in het echt zien. Dit keer dus niet op de 
virtuele scouting! De leiding had een levensgroot 
corona-ganzenbord gemaakt. Hierbij zijn 
behoorlijk wat mensen in quarantaine gegaan, zijn 
er veel coronatests afgenomen en ook wat mensen 
stiekem naar feestjes gegaan, maar dit kwam 
ze duur te staan. Daarna hebben we nog Nico’s 
muntjesquiz gedaan, waarbij alle Explo’s zijn getest 
op hun algemene kennis. Zo bleek maar weer dat 
je meer random dingen weet dan je denkt. Twee 
weken later hebben we weer kunnen draaien en 
hebben we een superleuk vuurprogramma van 
Nina en Luna gehad, waarbij iets meer vuur was 
dan misschien op de planning stond. Eerst zijn er 
fakkels gemaakt, vervolgens kampvuurtjes en als 
laatste een vuurdomino! Wij zijn allemaal heel blij 
dat we elkaar weer in het echt kunnen zien; het is 
dan misschien niet elke week maar daarom doen 
we extra ons best om het gezellig te maken. 

Kusjess, de Explo’s

Hallo lieve scouts!!! De leukste groep van scouting hiero! 
De afgelopen weken hebben wij zoals iedereen helaas 
niet in het echt kunnen draaien. Maar dat weerhoudt ons 
er natuurlijk niet van om het gezellig te maken. Wij zijn 
online samengekomen en hebben allerlei verschillende 
leuke dingen gedaan. Zoals Among us, Undercover, Tetris 
en Pictionary. Sommige van de spellen hadden wat liegen 
nodig en gezien wij allemaal ontzettend fanatiek zijn, kan 
dit voor wat schade in het vertrouwen gezorgd hebben. 
Gelukkig hadden we wel altijd een leuke tijd.
Op een donderdag kregen wij van Coen te horen dat we 
naar scouting zouden gaan, maar we wel eerst achter 
onze laptop moesten beginnen. Huh, we mogen toch nog 
helemaal niet in het echt draaien? Die avond kwamen wij 
erachter dat er een virtuele scouting is, waar we allerlei 
verschillende spellen konden doen. 

Explo’s

Scharrelslagerij Cees de Bouter
Hogeweg 60
1098 CE Amsterdam

T: 020-6653954
E: info@scharrelslagerij.nl

https://www.facebook.com/cees.debouter
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De Razende Reporter
Dit weet u misschien nog niet, maar het Lopend Vuurtje heeft sinds kort grote ambities. Waar ons magazine nu 
nog vooral de rol van kleinschalig informatiekatern vervult, is ons plan natuurlijk vanaf het begin geweest om 
Amsterdamse grootste en populairste kwaliteitskrant te worden (om daarna wereldwijd uitgegeven te worden). 
Helaas mist dit blad nog het daarvoor nodige diepgravende onderzoek, uitgebreide analyses en ijzersterke 
conclusies. Althans, als je het aan mij vraagt. Ik heb daarom de taak op mij genomen om de redactie van het Lopend 
Vuurtje hiervan op de hoogte te stellen. De eerste reactie was nogal afhoudend, maar toen het duidelijk werd dat ik 
hen een gratis verdienste zou doen was de keuze snel gemaakt. Elke scoutingvereniging is makkelijk te overtuigen, 
als je weet hoe het moet…

Dus wat kunt u van mij verwachten? Als Razende Roekeloze Rigoureuze Reporter kan ik u voorzien van een ‘insiders’ 
blik op de mysterieuze vereniging die wij Scouting Oost 1 noemen. Ik zal langsgaan bij de verschillende speltakken 
en de leden en leiding ondervragen, om zo een idee te kunnen geven van wat er speelt bij de verschillende 
speltakken. Zo ben ik begonnen met een kleinschalig onderzoek onder de Gidsen, meisjes van 11 tot 15 jaar.

Ik vroeg deze groep meiden wat zij altijd al hebben willen weten van hun vereniging of hun medeleden. Er kwam 
niet bepaald een stortvloed aan vragen mijn kant op, meer een lichte motregen, 
maar toch! De eerste vraag kaartte meteen de verschillen tussen de 
Gidsen en Verkenners aan: doen zij meer renspelletjes? Spelen zij 
vaker met vuur? Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat er 10 
jaar geleden bij de Verkenners wel meer met vuur 
werd gedaan dan momenteel bij de Gidsen, maar hoe 
is die vergelijking tegenwoordig? Doen de Verkenners nu zelf 
ook minder met vuur? En zo ja, waarom? Het 
zijn allemaal vragen waar u binnenkort antwoord op krijgt 
dames en heren. 

Anderen vroegen naar de leukste of juist stomste 
leidingen bij andere speltakken, de hipste en de 
ouderwetste en de grappigste en de serieuste. Als 
ik mij houd aan de wensen van de lezers, lijkt het 
erop dat wij meer richting de Privé zullen gaan 
dan richting het NRC. Maar goed: informatie 
komt er in ieder geval dus blijf vooral uw ogen 
openhouden voor het journalistieke
speurwerk van de Razende
Reporter!
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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

www.prijsprinter.nl

De goedkoopste copyshop, de meeste tevreden klanten
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Jaargang 6, no. 3, maart 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

Redactieadres & contact 
advertenties
lopendvuurtje@scoutingoost1.nl

Adverteerders
• Kapsalon Basic & Extreme
• Prijsprinter
• Vixx
• Loodgietersbedrijf René Konijn
• Nebig Verpakkingen BV
• Slagerij Cees de Bouter
• Hydromade

Extra dank aan
• Anna van Harmelen
• Marianne Jansen
• Jade van Megen
• Claudia Schade
• Luna Begnor
• Stella Jurgens

Uitgever
Scouting Oost 1 
Kruislaan 224-226B 
1098 SL Amsterdam 
www.scoutingoost1.nl

Gezocht: redactielid
Je hebt het al op meerdere plekken, op een al dan niet 
ludieke manier, kunnen lezen in dit Lopend Vuurtje: 
wij zijn op zoek naar een versterking voor onze 
redactie. Iedereen die dit leuk lijkt en ook maar iéts 
van verbondenheid voelt met Scouting Oost 1, komt 
in aanmerking. Enige ervaring met het verwerken van 
teksten en/of maken van vormgevingen is een pré, 
maar zeker geen vereiste: het maakt niet uit of wij veel 
van jou kunnen leren, of jij juist veel van ons.

Kortom, elk (jeugd)lid, ouder, vrijwilliger of andere 
betrokkene met een goede dosis enthousiasme, kan 
ons benaderen via lopendvuurtje@scoutingoost1.nl. 
Of, nog makkelijker, spreek iemand van de redactie 
(zie in het kader hieronder wie dat zijn) even aan en 
geef aan dat jij je graag bij ons voegt. 
Enige echte vereiste: je moet minimaal in de eerste 
klas van de middelbare school zitten, een beetje 
goed zijn in spelling, het leuk vinden om geschreven 
stukjes te lezen en om zelf het een en ander te 
schrijven. Wij zijn erg benieuwd wie we bij ons mogen 
verwelkomen, tot snel!

iemand nog een geweldig idee voor 
wat er in dit kader moet komen? 
of laten we dit staan zodat het een 
eventueel nieuw redactielid enorm 
triggert? 



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

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

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

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

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

Contact
De Veken 229
1716 KJ Opmeer

Postbus:
Postbus 39
1715 ZG Spanbroek

Stuur ons een email:
info@nebig.com

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

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

Of kijk op onze site:
www.nebig.com

Nebig, your flexible partner in packaging


