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Buitenbioscoop
Creativiteit bij de Explo’s

Wisseling van de wacht
Een tijd van komen en gaan Bubbel-anticipatie

Het zomerkamp komt
eraan!
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Lieve lezer, 
 
Daar is ‘ie dan! Lopend Vuurtje 6.4! Er werd ons 
onlangs gevraagd waarom deze editie in onze map 
Lopend Vuurtje 6.4 heet; dit is alweer het zesde jaar op 
rij dat wij de eer hebben om het Lopend Vuurtje uit te 
brengen (en de vierde van dit jaar, vandaar de 4)! 
Waar we ooit zijn begonnen als krantje in net-niet 
Comic Sans dat werd geprint op de printers van 
verschillende universiteiten, zijn we inmiddels een 
stuk verder en hebben we naast een professionele 
drukker zelfs een heel eigen lay-out!
 
Tijden veranderen; het Lopend Vuurtje wordt alleen 
maar beter. Bij dezen zijn jullie allemaal uitgenodigd 
om in 2027 ons 12,5-jarige jubileum met ons te vieren!
Nu we weer gewend zijn aan het off-line draaien 
kruipt het zomerkamp steeds dichterbij. Inmiddels 
nog maar minder dan 48 nachtjes slapen voordat wij 
weer naar een nog geheime locatie vertrekken om met 
elkaar bizarre avonturen mee te maken. De leiding, de 
redactie en natuurlijk alle leden kijken hier ontzettend 
naar uit! Hoe fijn is het dat we straks weer de vellen 
van onze voeten kunnen trekken na de Hike, teken 
kunnen terugvinden op alle plekken van ons lichaam 

en kunnen genieten van het mooie regenachtige weer 
dat Nederland ons biedt. Dit klinkt als een sarcastisch 
stukje, maar na alle coronaperikelen van de afgelopen 
tijd is het gewoon heel fijn om straks op kamp te 
kunnen gaan (ja, zelfs met de teken, blaren, regen, 
enzovoorts, enzovoorts).

In deze editie maken jullie kennis met ons nieuwste 
redactielid: Britta Boorsma! Zij heeft haar eerste 
vergadering al beleefd en durft de rest van de redactie 
scherp te houden. Van harte welkom, Britta! Als jullie 
meer over Britta willen lezen, blader dan snel door...
Wil jij nou ook meewerken aan dit prachtige magazine? 
Aanmelden kan nog steeds via lopendvuurtje@
scoutingoost1.nl. Wij zien er naar uit om ons team te 
verjongen, dus schrijf je snel in!

Een onderwerp dat we in deze editie vaker tegen-
komen: verjonging, vernieuwing, een tijd van komen 
en een tijd van gaan… veranderingen! Genoeg te be-
spreken over de gang van zaken binnen de vereniging, 
wat dit LV’tje heerlijk gevuld heeft voor jullie

Veel leesplezier!

Deze uitgaveDeze uitgave

JarigenJarigen

AgendaAgenda
 Corine 11 juni
 Claudia 12 juni
 Britta 20 juni
 Anne-linde 30 juni
 Lara 4 juli
 Jade 8 juli
 Lucien 21 juli
 Floris 24 juli
 Max 26 juli
 Daan 27 juli
 Wilhelmina 29 juli
 Sanne 17 augustus

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

Wat we wél weten dat doorgaat, is het 
zomerkamp: voor de leden van 11 t/m 17 juli 2021

mailto:lopendvuurtje@scoutingoost1.nl
mailto:lopendvuurtje@scoutingoost1.nl
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Van het bestuurVan het bestuur
Het laat maar zien dat Scouting Oost 1 leeft! En dat is 
dankzij jullie dus.

Dat scouting leeft willen we graag met jullie vieren. 
En zijn er al meerdere plannen om een dikke streep 
te zetten onder het corona jaar en groots met jullie 
het nieuwe seizoen in te stappen. We mikken op een 
moment na de zomervakantie; dat zou natuurlijk 
mooi zijn.

Met vriendelijke groet,

Rik de Baat
Voorzitter Scouting Oost 1

Beste allemaal,

Steeds meer mensen om ons heen hebben eindelijk 
die felbegeerde prik binnen. Nu steeds meer 
mensen gevaccineerd zijn en het COVID-tijdperk 
(hopelijk snel) voorbij gaat zijn, kijken we vanaf ons 
scoutingterrein naar de horizon... en we kunnen 
honderduit zeggen dat er weer mooie dingen aan 
komen!

Zo zijn we gelukkig weer helemaal terug op de 
Kruislaan met een vers nieuw grasveld en zijn we op 
een heuse voorbereidingsdag geweest. We hebben 
alle kampterreinen en -gebouwen nog maar een keer 
bekeken. Tochten zijn uitgezet en onze Jaap is weer 
gesignaleerd bij de supermarkt. Met het zomerkamp 
in aantocht kunnen we nu al zeggen dat er meer 
mogelijk is dan vorig jaar. Komende weken hopen 
we op nog meer versoepelingen die het zomerkamp 
alleen nog leuker kunnen maken. We zullen alle 
plannen steeds aanpassen aan de hopelijk soepelere 
regels. Medio juni zullen we met een digitale 
ouderavond komen om het laatste zomerkampnieuws 
bij u te brengen.

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, maar vanaf 
onze kant moeten we zeggen dat we onverminderd 
trots zijn op al onze ouders, leden en natuurlijk de 
leiding. Want al deze mensen zijn onze club trouw 
gebleven tijdens de lockdowns en de verhuizingen 
naar de speeltuin. In het coronajaar is het ledenaantal 
gelijk gebleven, bij enkele speltakken was zelfs een 
groei in leden te zien.
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Huub met pensioen
Voor uw nieuwsredacteur zijn er een aantal zinsneden 
spreekwoordelijk goud waard. Eén daarvan is “er is 
een tijd van komen en een tijd van gaan, en die tijd 
van gaan, is nu gekomen”. Na 47 jaar hard werken is 
Huub namelijk met pensioen gegaan. Het afscheid 
ging zelfs gepaard met hoog bezoek: Erik Boog, de 
burgemeester van Diemen, kwam langs om Huub 
te bedanken. De volgende dag had Huub meteen 
ook fysiek afstand genomen van de winkel met een 
kleine vakantie naar een niet nader te noemen locatie. 
Welverdiend, als u het mij vraagt. En namens de 
gehele redactie: een fijn pensioen, Huub!

Nieuw robotmaaierhok
Met de aanschaf van een heuse robotmaaier voor het 
grasveld misten we nog een hokje waarin deze maaier 
zich, zoals je van een robot mag verwachten, geheel 
automatisch kan parkeren, opladen en kan bijkomen 
van die immense maaiklus van 1200m2. Tygo van de 
Verkenners heeft samen met zijn vader Tom deze klus 
opgepakt en zie hier het resultaat. Menig herdershond 
heeft een kleiner hok dachten wij. Mannen, namens 
het stichtingsbestuur, ontzettend bedankt voor dit 
meesterwerk en ook dank namens de robot. We 
zoeken nog wel een naam voor de robot...

Baby in aantocht
Ten slotte zijn er nog felicitaties op hun plaats. Zoals 
dat zo mooi in de volksmond wordt gezegd, zijn 
onze Rik en Lara zwanger! Het Lopend Vuurtje zou 
niet het journalistieke blad zijn dat het is als we niet 
diepgravend onderzoek hadden gedaan. Met behulp 
van enkele geavanceerde tools heeft Britta voor ons 
uitgezocht hoe de combinatie van ons scoutingkoppel 
eruit zal zien. Over een paar jaar zullen we erachter 
komen of de voorspellingen uit zullen komen. Tot dan: 
van harte gefeliciteerd Rik en Lara!

NieuwsNieuws
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Bij de Bevers vinden we het super leuk om een thema 
bij de programma’s te bedenken. Op een mooie 
zaterdagochtend hadden we een apenprogramma. 
Voordat we allemaal apenspelletjes konden gaan 
doen moesten we er eerst voor zorgen dat we er ook 
uit zouden zien als aapjes. Alle kids aan de picknick-
tafel en hup, aan de slag. De apenmaskers werden 
gemaakt en één voor één liep er een extra aapje in de 
speeltuin rond. Toen iedereen omgetoverd was in een 
aapje moesten we een aantal opdrachten doen om te 
bewijzen dat we knappe aapjes waren. We begonnen 
met een parcourtje door de speeltuin heen om te 
laten zien hoe goed we konden klimmen. Iedereen 
kon super goed klimmen! Van al dat klimmen hadden 
we mega veel trek gekregen. We wilden graag een 
banaantje eten maar die hadden we nog niet. De 
Bevers kregen de opdracht om de bananen samen te 

Een nieuw Lopend Vuurtje betekent ook een nieuw 
verslag van wat de Bevers de afgelopen tijd allemaal 
gedaan hebben. Wat er ook gebeurt, bij de Bevers 
is het altijd dolle pret. Sinds het veld op scouting 
is ingezaaid draaien ook wij bij de speeltuin van 
Amsteldorp. Dit vinden de kids allemaal helemaal 
geweldig want het is een heus speelparadijs. Dit 
vinden wij als leiding soms wat minder omdat de 
Bevers soms even afgeleid raken, maar hier hebben 
we een goeie oplossing voor bedacht: voordat we 
beginnen en na afloop mogen de kids allemaal even 
spelen in de speeltuin. Hierdoor doen ze allemaal 
weer goed mee aan alle spelletjes. De speeltuin 
geeft ook extra mogelijkheden! We kunnen een 
cool parcourtje door de speeltuin doen, geweldig 
verstoppen in de toren en de lekkerste taarten bakken 
in de zandbak.

Bevers
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hoe gezellig het is, is door een keertje te komen kijken. 
Ben je tussen de 4 en 6 jaar en lijkt het je leuk om een 
keertje mee te draaien neem dan een kijkje op de site. 
Via de site kan je contact met ons opnemen. Hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd!

zoeken. Ze hadden het heel snel gevonden, en drie 
keer raden waar het lag: helemaal boven in de toren. 
Eenmaal weer beneden aangekomen hebben we de 
banaantjes lekker opgesmikkeld.
 
Het is iedereen wel bekend dat het coronavirus er 
is, maar wat is het coronavirus eigenlijk? En nog veel 
belangrijker, hoe ziet het er uit? Om daar achter te 
komen hebben we coronamonsters gemaakt. Ieder 
kind kreeg bolletje in de virusvorm. Deze mochten 
ze allemaal omtoveren tot een eng monster. We 
begonnen met verf en vervolgens mochten de 
kinderen er ogen en mondjes op plakken. Alle 
monsters waren klaar en het ene was nog enger 
dan het andere monster. Vervolgens hebben we 
quarantaine-tikkertje gespeeld. De tikker had 
het virus. Als je getikt was door de tikker moest je 
bij de leiding in quarantaine. Als er drie bevers in 
quarantaine waren mocht de eerste er weer uit. Om 
het programma compleet te maken hebben we 
een potje 1,5 m estafette gespeeld. Alle opdrachten 
stonden 1,5 m afstand. We speelden het in twee 
teams. Als iedereen van je team het parcours had 
afgelegd moest het hele team zitten en had je 
gewonnen.
 
Voor de verandering mochten de Bevers het heft 
in eigen handen nemen. We hadden een grote 
dobbelsteen. Om de beurt mocht iedere bever een 
keer dobbelen met de dobbelsteen. Elk cijfer van 
de dobbelsteen was gekoppeld aan een spelletje: 
bijvoorbeeld als er 2 was gegooid gingen we tikkertje 
spelen. De kinderen vonden het heel leuk en wilden 
allemaal gooien. Door heel veel toeval was het laatste 
nummertje dat er gedobbeld werd vrijspelen ;)
 
Zo kunnen we nog wel even doorgaan over de leuke 
dingen die we met de Bevers elke zaterdagochtend 
doen, maar de beste manier om erachter te komen 
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Na genoten te hebben van de sneeuw op het 
scoutingterrein bleek het dat het gras er dusdanig 
slecht aan toe was dat we weer moesten verhuizen 
naar de speeltuin.  Voor ons absoluut geen ramp. De 
speeltuin biedt ons genoeg mogelijkheden om weer 
superleuke programma’s te bedenken voor de meiden. 

De eerste keer in de speeltuin hebben we meteen 
een lekker typisch scoutingspel gespeeld, namelijk 
Levend Stratego. Het was weer even nadenken voor 
de meiden hoe dat ook alweer eraan toe ging, maar 
al snel werd er fanatiek rondgerend en werden 
de vlaggen lekker snel gevonden. Ook waren de 
speeltoestellen in de speeltuin zeer in trek. (Dat zijn ze 
gelukkig nog steeds wel).

Aangezien de wintertijd nog van kracht was hebben 
we de week erna een super tof en misschien ook wel 
een beetje een spannend spel gedaan met zaklampen 
in het donker. Het doel van het spel was ongezien in 
de grote toren komen. Een paar Kabouters zaten met 
echte schijnwerpers boven in de toren te proberen de 
andere Kabouters “af te schijnen”. Dit was nog best wel 
een uitdaging, want in het donker iemand herkennen 
is nog niet zo makkelijk. 

De speeltuin biedt ook veel inspiratie om goede 
toneelstukjes op te voeren. Met alle attributen 
en speeltoestellen die er te vinden zijn, hadden 
de meiden absoluut geen moeite om de leukste 

toneelstukjes te maken. Ook heeft Marijn op deze 
avond het Billiebilliebobspel geïntroduceerd. 

Toen werd het tijd om toch echt een keer op het grote 
veld achter in de speeltuin onszelf te vermaken. Corine 
had hierbij allemaal sportieve spellen bedacht. Bij 
Bulldog werd fanatiek gerend van de ene naar de 
andere kant van het veld. Levend Kwartet leek uren te 
duren, omdat iedereen zo goed spullen van een ander 
kon stelen. Slagbal daarentegen was soms nog best 
een ingewikkeld spel. 

De Kabouters hebben ook hun eigen versie van een 
Crazy 88 gedaan. Ze kregen allemaal een lijst aan 
opdrachten mee, die ze moesten uitvoeren en waar ze 
vervolgens een foto van moesten maken. Hieruit bleek 
dat goed lezen soms nog best een pittige uitdaging 
was en ook dat het concept “selfie” niet altijd goed 
begrepen werd. Aan het einde van het spel stonden de 
telefoons van de leiding vol met prachtige foto’s. 

De week erna moesten de Kabouters de hele avond 
in duo’s samenwerken. Ze kregen bijvoorbeeld een 
groot stuk papier waarop ze moesten staan, hierna 
moest deze dubbelgevouwen worden en toen 
moesten ze weer samen een aantal seconden erop 
blijven staan. Zo ging het verder tot het eigenlijk 
gewoon onmogelijk werd. Ook werden ze aan elkaar 
vastgebonden en moesten ze samen een parcours 

Kabouters
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Kabouters hebben we een hele leuke avond beleefd. 
We hebben een spel gespeeld waarbij we gingen 
wandelen en ineens waren alle Kabouters verstopt. 
Ook hebben we alvast een beetje geoefend op wat 
kampvuurliedjes voor kamp, want als Kabouter zijnde 
moet je natuurlijk wel alle liedjes kennen. Als laatste 
hebben we ook nog wat circusacts bedacht. 

Al met al hebben we ons heel erg in de speeltuin 
vermaakt en dat kunnen we ook nog wel even 
volhouden. Toch staan we ook echt te popelen om 
weer terug te mogen naar het scoutingterrein. De 
leiding zit al vol met ideeën wat we daar weer kunnen 
gaan doen!

afleggen door de speeltuin. En als kers op de taart 
moesten ze ook nog aan het einde Paaltjesvoetbal 
doen terwijl hun benen aan elkaar vast zaten. Dat 
bleek allemaal een pittige opdracht te zijn. 

In de meivakantie hebben we besloten om toch een 
draaiavond in te plannen. Vanwege corona hadden 
we al zo veel draaiavonden gemist dat wij ze graag 



10

 
W

el
pe

n 
D

in
sd

ag
 

Lo
pe

nd
 V

uu
rt

je
 •

 m
ei

 20
21

WieWaWelpen Dinsdag. Zijn we weer met weer een 
prachtstukje voor het heetste krantje van de stad: het 
Lopend Vuurtje. Natuurlijk hebben wij ons de laatste 
tijd weer uitermate vermaakt! Kom, dan nemen we 
jullie mee door wat hoogtepunten van de laatste 
weken:

Eindelijk weg uit de elektronische omgeving! Jeetje, 
wat was dat matig. Alhoewel er natuurlijk wel hele 
leuke online opkomsten waren, was het toch bij lange 
na niet zo leuk als de echte scoutingopkomsten. Wij, 
als leiding, zagen dan ook vrolijke energieke kids 
aankomen op de speeltuin in Amsteldorp. Vanwege 
een nieuwe zaaibeurt op de Kruislaan, waren wij 
aangewezen om hier de avonden te draaien. Leuke 
locatie!

Wij hebben onze energie zeker kwijt gekund in deze 
klim en klauterige omgeving met genoeg speelgoed 
voor ieder. Elk klein stepje heeft wel een Welpje 
gezien of uitgeprobeerd. Maar net toen wij gewend 
waren aan de omgeving vonden wij opeens een 
schatkist met sloten. Spannuunndd!!! Wij kwamen er 
al snel achter dat deze achter gelaten was door een 
organisatie die daarbij ook wat opdrachten voor ons 
had achtergelaten. Aan de hand van deze opdrachten 
konden wij deze kist uiteindelijk openmaken! En de 
schat, die hebben we lekker opgegeten.

Wat een plezier hebben wij in de speeltuin gehad. 
Zo hebben wij onze leiding Nina geholpen met 
het aanvullen van haar portfolio voor haar nieuwe 
opleiding. Wij moesten allemaal coronavirusdeeltjes 
overtrekken en er vervolgens ons eigen coronamonster 
van maken. Wat zijn die tof geworden! Er kwam 
natuurlijk een filosofisch aspect bij kijken: Hoe 
definieer jij corona en wat voor gevoel geeft dat jou? 
Veel Welpen vonden corona stom en vandaar dat er 
ook veel duivelse coronamonsters gecreëerd waren. 
Naast alle mooie kunstwerken hebben wij ook nog 
een coronasmokkelspel gespeeld. Toch gek om de 
Welpen te horen roepen: “Jij hebt corona! Nee jij!” 

De weken daarop hebben wij nog heel veel leuke 
spellen gedaan. Wij hebben een potje gevoetbald, 
maar dan door de hele speeltuin! Hierdoor was zelfs 
een klimrek en de schommel een doel. Wij denken 
stiekem dat dit ook training zou kunnen zijn voor Ajax, 
als je namelijk kan scoren in de speeltuin dan is de 
Johan Cruijff Arena kinderspel! Wij hebben een aan 

Welpen Dinsdag
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elkaar geknoopt parcours afgelegd. Wij hebben de 
zandbak is lava gespeeld. Hierbij waren samenwerking 
en goed luisteren naar elkaar flink essentieel. Gelukkig 
zijn onze Welpen engeltjes die dat maar al te goed 
kunnen. Wij hebben flink lopen rennen, springen, 
vliegen, duiken, vallen en weer opstaan. Daarbij zijn 
wij als leiding weer uitermate gelukkig dat wij weer 
mooie draaiavonden kunnen organiseren voor de 
Welpen. 

Op 4 mei was het de dag van de dodenherdenking. 
Zoals wij al hadden ingezien, waren veel Welpen op 
vakantie of bleven thuis om de doden van WO II te 
herdenken. Gelukkig hadden wij een paar Welpen 
die met ons de gevallen soldaten herdachten met een 
mooi potje jenga-extrapalooza. Om acht uur hebben 
wij in stilte naast de vlaggenmast, waar de vlag half 
stok hing, de doden herdacht. De wind blies de vlag 
strak en iedereen was even in zijn eigen gedachten 
verdwenen. Superkrachtig moment. 

De welpenleiding is druk bezig geweest met de 
voorbereiding op kamp. Via spannende digitale 
kanalen, wandelingen en zelfs wat fietstochten 
hebben wij de eerste stappen kunnen zetten. 

Wat blijft het toch leuk bij de Welpen Dinsdag, elke 
week weer nieuwe avonturen en mooie herinneringen. 
Wij zullen jullie op de hoogte houden. Tot de 
volgende keer!
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Hallo allemaal! Daar zijn we weer met de avonturen 
van de Welpen Zaterdag. De afgelopen weken hebben 
wij ons weer volop vermaakt in de speeltuin. Tijdens 
een van onze opkomsten namen de Welpen zelf de 
leiding over. Er werd Among Us gespeeld. Er werden 
verschillende opdrachten bedacht en verdeeld 
over de speeltuin. Elke ronde werd er een nieuwe 
imposter aangewezen om de rest van de crewmates 
te saboteren. En ja, welk programma van de leiding 
kan daar nou tegenop? Want, lieve lezers, er wordt al 
wekenlang gevraagd naar het spelen van het fameuze 
Among Us. 

In het weekend van Pasen is bij ons de Paashaas 
langsgekomen. Er lagen door de hele speeltuin 
chocolade-eieren verstopt. Sommige hoog in de 
boom of in de toren, andere lagen verspreid over 
het grasveld. Die laatste waren nog best wel lastig te 
vinden! 

Tijdens een van de andere opkomsten hadden wij 
een parcours uitgezet door de speeltuin. Eén van de 
Welpen begon door via de kabelbaan naar de andere 
kant te gaan, om vervolgens onderaan de grote 
toren de tweede Welp tegen te komen. Zij moesten 
al handen vasthoudend verder met het parcours. 
Bovenin stond nog iemand en ook die sloot aan in 
de ketting. Het is moeilijker dan je denkt. Probeer 
zelf maar eens met handen vast met vijf man een 
speeltoestel op te klimmen! 

De afgelopen weken hebben wij helaas door vele 
afmeldingen en vakantiegangers  geen opkomsten 
gehad. We hopen de komende tijd tot aan het 
zomerkamp een hoop super leuke opkomsten te doen. 

Bedankt voor het lezen allemaal! Tot de volgende keer 
en geniet allemaal van de terrassen die weer open 
zijn.

Welpen Zaterdag
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Recept
Andere benodigdheden
• Eén of meerdere koekenpannen. Meer mag 

ook. Meer pannen, hoe sneller je klaar bent.
• Beslagkom.
• Mixer of garde.
• Soeplepel. 
• Weegschaal.

Bereiding
1. Doe de melk en eieren in de de beslagkom.

2. Mix tot je het eigeel niet meer ziet.

3. Doe de bloem en het zout erbij.

4. Mix totdat je geen klontjes meer ziet.

5. Doe wat boter in de pan verwarm het fornuis/
de inductieplaat op een temperatuur die 
ongeveer in het midden zit. Ik heb een 
inductieplaat, die van 1-9 gaat. Dus ik zet hem 
op stand 4 of 5. 

6. Schep met de soeplepel wat beslag in de pan. 
Zorg dat het een dun laagje is, want anders 
krijg je hele dikke pannenkoeken. 

7. Als je bovenkant van de pannenkoek er droog 
uitziet (geen beslag meer), kun je kijken of 
je hem om kunt draaien. 
Omdat dat soms nog 
best lastig is, kun je 
een filmpje met uitleg 
bekijken. Die vind je als 
je de QR-code hiernaast 
scant! 

8. Als je hem hebt gedraaid, moet je regelmatig 
kijken of de onderkant al mooi bruin is. Als 
dat zo is, is je pannenkoek klaar.

Pannenkoeken 5 10 15 20

Melk (in liters) 0,5 1 1,5 2

Bloem (in gram) 200 400 600 800

Eieren (in aantal) 1 2 3 4

Als je op kamp gaat, is er één ding dat iedereen altijd 
eet: pannenkoeken. Een typisch scoutingrecept dus. 
Dan is het wel handig om die ook zelf te kunnen 
maken. Toch? Daarom hier een heel makkelijk recept 
voor pannenkoeken. Dit is een recept voor ongeveer 15 
pannenkoeken. Maar soms wil je meer, of minder maken. 
Daarom heb ik onderaan een tabel gezet, zodat je het 
kunt omrekenen. 

De ingrediënten
• 1 liter melk.
• 2 eieren.
• 400 gram bloem.
• Snuf zout.
• Boter om de bakken.

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.

 
Recept 
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de mol’. Gingen de Gidsen er vandoor met de winst?? 
Of waren de mollen ze te slim af?? Foto’s maken, tellen 
tot 20 zonder tegelijk hetzelfde getal te noemen, 
woorden onthouden... makkelijk was het zeker niet. 
Met een goed gevulde pot wonnen… tromgeroffel… de 
mollen! Alle koekjes waren voor de mollen, maar die 
waren zo lief om ze te delen met de rest. 
 
De week erna hadden we een oogverblindend 
programma, letterlijk. We speelden zeeslag met 
morsecode. Ieder team had een zaklamp waarmee je 
de coördinaten van de schepen van het andere team 
moest raden. In het donker, dat wel. Dus soms werd 
er ‘per ongeluk’ in iemands ogen geschenen, maar 
gelukkig werden er ook genoeg schepen geraakt. En 
natúúrlijk werd de avond weer afgesloten met koekjes 
;) 
 
Het gras is weer ingezaaid op de Kruislaan en we 
hopen natuurlijk dat we er weer een prachtig grasveld 
voor terug krijgen. Maar, dat betekent wel dat we 
weer in de speeltuin moeten gaan draaien. Ook niet 
minder leuk hoor, de Gidsen zijn nog steeds groot fan 
van schommels en glijbanen. In regenjassen of in een 
korte broek, we hebben alles alweer meegemaakt.  
 

Daar zijn we weer! Online opkomsten zijn nu gelukkig 
verleden tijd en wij geven je graag weer een kijkje 
in wat wij tijdens de, fysieke, opkomsten van de 
afgelopen tijd hebben gedaan. Ga er vooral goed voor 
zitten, want het zijn er sinds de laatste editie een hele 
hoop geweest.  
 
Zoals er in de vorige editie al kon worden gelezen 
konden wij elkaar ein-de-lijk weer eens in het echt 
zien. En ja, ook al was het natuurlijk al lang geen 1 
januari meer, toch vonden we het nog leuk om een 
toast te doen op het nieuwe jaar. Limo, knakkies op 
een broodje, wrap rolletjes en nog veel meer, het was 
een feestelijke opkomst. Maar het allerleukste was 
natuurlijk dat wij elkaar weer in het echt konden zien.  
 

We kennen allemaal wel dat populaire programma 
op tv, waar je de zogeheten ‘verraders’ moet 
ontmaskeren. We hebben het natuurlijk over ‘Wie is 

Gidsen
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Of scouting een sport is? Je zou bijna denken van 
wel. Nou ja, de Gidsen zijn niet de allerbeste hockey 
spelers, maar boerengolf was wel een heel groot 
succes. De bedoeling is dat de bal vanaf het ene honk 
naar het gaatje van het andere honk werd gespeeld. 
Het klinkt natuurlijk heel simpel, maar dat is het zeker 
niet, haha! Ook de leiding deed mee, maar achteraf 
bleek dat de Gidsen toch echt wel véél beter waren.  
 
Ondertussen is de leiding al méga druk bezig met de 
voorbereidingen voor een spectaculair kamp. Dit jaar 
hopelijk weer een beetje meer zoals we gewend zijn. 
De voorpret is dus al begonnen en wij kijken er onwijs 
naar uit! Tot de volgende keer!

En als je denkt dat alleen de leiding van die leuke 
programma’s maakt, niets is minder waar! Ook de 
Gidsen zijn nu al aan het oefenen met programma’s 
maken. In groepjes, onder begeleiding van 1 leiding, 
krijgen zij de taak om een programma van 1,5 uur te 
maken. Ja, dat is nog knap lastig. Maar we hebben al 
onwijs leuke dingen gedaan! Je kent het wel; de classic 
Levend Stratego, maar ook 10 tellen in de rimboe, (een 
soort van verstoppertje) hebben we gedaan.  
 
Samenwerken, uitbeelden, fanatiek zijn en koekjes 
eten. Dat kwam er voorbij in een zogeheten 
zeskamp programma. Met een ei in de hand, moest 
balancerend over een parcours heen worden gelopen. 
Elk team kreeg een aantal blokken, maar dit waren er 
wel minder dan het aantal teamleden. Hoe kwam je 
dan aan de overkant, zonder op het gras te vallen en 
het ei in je hand compleet te vernielen? Doormiddel 
van samenwerken lukten het de teams om aan de 
overkant te komen. Maar ook tijdens een potje trefbal, 
werden de samenwerking skills flink op de proef 
gesteld. Bloed fanatiek werd er gegooid en vloog 
de bal door de lucht. Hadden we je de namen van 
de teams al verteld? Team Kwark (jammer genoeg 
niet met een Q) en team Powerpuffs. Tijdens het 
uitbeelden van de spreekwoorden en gezegden 
werd het toch wel even spannend. Zou team Kwark 
winnen?? Of toch de Powerpuffs??  
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grote glimlach aan. En ja het werkt! Maar echt! We 
konden na 10 minuten gewoon over een brug lopen! 
Nu alleen nog wachten op een uitvinder die een 
keuken ontwerpt waar je geen knopen voor nodig 
hebt, dat zou kamp zooooo veel makkelijker maken. 
 

Helaas moesten wij de Kruislaan weer verlaten 
omdat het grasveld niet meer toereikend was om te 
gebruiken als speelveld. Maar gelukkig konden wij 
wel weer in de speeltuin terecht om al onze energie 
eruit te gooien. En wat hebben ze daar leuk speelgoed 
zeg! De fietsjes, eigenlijk bedoeld voor peuters, zijn 
ongelofelijk cool omdat ze wel 3 wielen hebben 
waaaat! Maar helaas was de leiding weer veel te 
fanatiek geweest en had allemaal programma’s en 
spellen bedacht…

Nu de Verkenners weer fysiek mogen draaien 
moesten wij natuurlijk meteen weer onze echte 
scouting skills laten zien. We hadden al zo lang niet 
meer iets gebouwd en gepionierd dat we eigenlijk alle 
knopen alweer waren vergeten. En oh wat hadden wij 
weer zin om lekker te bouwen, maar om nu weer al die 
3 knopen te leren voor we eindelijk kunnen bouwen, 
daar heeft toch niemand tijd voor? 
 
Maar wist je al dat je ook kan bouwen zonder 
überhaupt een knoop te leggen? Wij ook niet! Met 
dank aan zwaartekracht en een redelijk bekende 
man uit de 15e eeuw konden wij een brug bouwen. 
Een echte Da Vinci brug waar geen enkel stukje touw, 
knoop, spanband, schroef of spijker voor nodig is. Met 
pioneerbalken die wij in elkaar moesten haken kan je, 
theoretisch gezien, heel snel en zonder hulpmiddelen 
(behoudens 14 Verkenners) een brug bouwen. 
 
De Verkenners hadden ernstige twijfels of dit allemaal 
wel zou werken maar gingen de uitdaging met een 

Verkenners



 
Verkenners 

17

Lopend Vuurtje • m
ei 2021

supermarkt gebruiken. Zelfs de sausjes hebben de 
Verkenners zelf gemaakt. Hoewel Tom misschien 
de volgende keer niet de hoeveelheid knoflook mag 
bepalen :P De Verkenners ruiken nog steeds naar 
knoflook.
 
De volgende keer wordt er voor de Verkenners een 
extra element toegevoegd aan de cursus koken. Het 
mislukte mengsel voor de wraps is namelijk zo door 
de wastafel gespoeld waardoor de Gidsen de volgende 
dag de wastafel niet meer konden gebruiken. Lara 
heeft voor ons de hele wastafel ontstopt waar wij 
haar super dankbaar voor zijn! De Verkenners weten 
nog niet hoe maar gaan het goedmaken op kamp! 
Misschien is een ontbijtje op bed wel toepasselijk als 
dat mag van meneer RIVM.

 
En wat voor programma’s! De vloer is lava 2.0 door 
bijna de hele speeltuin. Niemand mocht de grond 
aanraken waardoor we over alle speeltoestellen 
moesten klimmen en rennen achtervolgd door de 
tikker. Want als je getikt bent of je valt in lava (op de 
vloer) dan ben je natuurlijk af. De leiding had allemaal 
rondjes gemaakt op de grond die eilandjes moesten 
voorstellen waar je wel mocht staan. Die eilandjes 
lagen wel langs die prachtige fietsjes…. die waren wel 
echt mega handig bij de vloer is lava!
 
Met Pasen hebben wij uiteraard ook niet stil gezeten. 
De leiding had door de hele speeltuin allemaal 
paaseieren verstopt. Om ervoor te zorgen dat de 
Verkenners niet alles opaten en er dit jaar weer geen 
enkel paasei gevonden wordt, waren deze eieren niet 
eetbaar in de vorm van tennisballen. 
Om toch onze buikjes te vullen zijn we weer terug 
naar de Kruislaan gegaan voor een cursus koken. 
Wraps met super veel groente en alles zelf gemaakt, 
inclusief de wrap. Wortels hebben we met een 
speciale spiraalsnijder in mooie sliertjes gesneden. 
De tomaten, courgette en uien hebben we allemaal 
in blokjes gesneden. Alles hebben we samen met een 
blik bonen even opgewarmd. Voor de wraps hadden 
wij bloem water en gist gemengd tot een mooie 
massa. Helaas hadden we iets teveel water gebruikt 
en moesten we toch de kant en klare wraps van de 
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het andere groepje speelde ‘Exploding Kittens’ waarbij 
je de ‘Cone of shame’ moest dragen als je vergat welke 
kant het spel op ging. Jasmijn was de lul, al vond ze 
het zelf niet zo erg. 

Nu hebben we vakantie, maar na de vakantie hebben 
we weer een aantal toffe spellen op de planning staan! 
En het belangrijkste: we gaan nu weer richting kamp 
dus kunnen we gaan brainstormen en de kids laten 
speculeren over wat we in hemelsnaam gaan doen. 
Bij ons is het motto nu ‘Als we maar op kamp kunnen, 
vind ik alles best’. En zo is het; als we maar samen 
kunnen zijn, hebben we toch wel genoeg lol! 
Laten we hopen dat onze grote vriend COVID de 
komende tijd rustig 
aan zal gaan doen 
zodat wij zoveel 
mogelijk leuke 
dingen met elkaar 
kunnen gaan doen. 
Wij kijken ernaar 
uit!! 

Kusjes namens de 
Explo’s, 
Sanne 

Hallo hallo hallooo,

Hier zijn de Explo’s! De afgelopen tijd hebben wij veel 
leuke dingen gedaan, maar natuurlijk niet zo leuk 
als normaal – wanneer er geen COVID in ons land is. 
We hebben helaas nog geen weekend kunnen doen, 
geen dagje uit of knuffelsessies. Dat laatste deden 
we eigenlijk elke draaiavond wel toen het mocht. 
Gelukkig hebben we veel creatieve kids in onze groep 
en samen maken we er wat van! Want: de Explo’s 
moeten vanwege hun leeftijd zoveel mogelijk afstand 
houden. Maar ook op afstand kan je toffe dingen 
doen!! 

De afgelopen tijd hebben we bijvoorbeeld een ‘Buiten 
Bioscoop’ gebouwd. Een soort drive-in waar iedereen 
met z’n eigen stoeltje en dekentje kon plaatsnemen. 
We hadden een scherm en een laken opgehangen 
en daarop de film ‘Grease’ geprojecteerd. Dat werkte 
supergoed! Iedereen een eigen bakje chips en 
popcorn en GAAN. 

Daarna hebben we een casinoavond georganiseerd, 
ook buiten natuurlijk, waar wij leuke wedden-
schappen met elkaar deden. De leukste was natuurlijk 
kijken hoe de leiding zovéél mogelijk spekkies in hun 
mond propte. Zie Coen, het lijkt alsof hij door een 
wesp in zijn wangen gestoken is. Maar hij kwam erg 
ver! 

Ook hebben we een spelletjesavond gedaan. Iedereen 
nam z’n eigen spelletjes mee en zo konden we 
uitwisselen. Het ene groepje speelde een kaartspel, 

Explo’s
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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

Stam
Femke, waar ben je?!
Zondag 2 mei, 20:00
Locatie: onbekend. 
De Stam kruipt in de huid van de ontvoerde Femke: 
waar is ze? Wie heeft haar meegenomen? Waarom? 
Hoe ontsnappen we?

Iedereen zat gekluisterd aan zijn scherm naar de 
opname te kijken die Femke nog maar net had kunnen 
maken voordat haar telefoon werd afgepakt. In de 
videochat waarin alle Stammers die deze avond 
meededen zaten, heerste een zeldzame radiostilte. 
Sommigen alleen, sommigen met z’n tweeën, 
sommigen in een groepje van drie: het is met zo’n 

digitaal escape-roomachtig spel nog best moeilijk om 
je aan de etherdiscipline te houden.

Want nadat alle technishe complicaties waren 
opgelost (de laptop voor de video, een telefoon 
voor het geluid, en dan niet per ongeluk een piep 
veroorzaken) en het duidelijk was wat we moesten 
doen, barstten we los! En zo bleek elk nadeel z’n 
voordeel te hebben: waar er, als iedereen bij elkaar 
in één ruimte was geweest, totale chaos zou zijn 
ontstaan, zorgde de groepschat er nu voor dat we 
super veel hints konden delen zonder het overzicht 
totaal te verliezen.

Want wat waren er veel cryptische aanwijzingen! 
Krantenartikelen, telefoongesprekken, videos, hele 
websites waren er om door te speuren, af te luisteren, 
geheime codes uit op te maken of bij in te breken. 
Compleet met foto’s en telefoonnummers. Bijna alsof 
Femke echt bestaan had en echt ontvoerd was.

Tenminste, voor sommigen dan… Bij één groepje was 
de envelop met hints niet aangekomen! Gelukkig was 
er ook een digitale versie van alle hints, die daardoor 
soms zelfs iets duidelijker werden dan in ‘t echt. Voor 
wie dit allemaal erg leuk klinkt: de envelop die drie 
dagen te laat aankwam, is nog in de aanbieding!
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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

zou het ongeveer tweeëneenhalf uur moeten duren 
om het spel te kraken, maar bij ons zag de stopwatch 
er zo uit:

Stella en Marijn, super bedankt voor het organiseren 
van een fantastische Stamactiviteit!

Met een razende vaart gingen we door de hints heen! 
Terwijl de één coördinaten en een kaart gebruikte om 
een wachtwoord te kraken, was de ander gebarentaal 
aan het vertalen. Waar de ander super snel de juiste 
associaties legde, had de één het geheimschrift 
ontcijferd. Elke keer dat er weer een kwartje viel, er 
iets was dat *klik* zei, of het volgende deel van het 
verhaal was aangebroken, racete een mengeling van 
vreugde, adrenaline en trots door de groep.

Toen de letters groene letters “ONTSNAPT” op het 
beeld verschenen, moesten de meesten aan zichzelf 
toegeven dat dit nog heel veel leuker was dan 
verwacht. Ik eigenlijk ook. En tjemig, wat waren we 
snel! Ik had stiekem echt niet verwacht dat we hier 
als Stam zo goed in zouden zijn. Volgens de makers 
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De Razende Reporter
Ennnnn daarrrrr is ‘ie weer: de razende reporter 
is BACK! De vorige keer heb ik jullie journalistiek 
speurwerk van het hoogste niveau beloofd. En waar 
kan dat speurwerk beter beginnen dan bij het begin? 
Ik breng u een korte samenvatting van de geschiedenis 
van scouting in het algemeen, en uiteraard ook die van 
onze eigen vereniging. En nee, dit is niet het moment 
om te stoppen met lezen! Ik ben voor u zo diep in 
de geschiedenisboeken gedoken dat ik mijn neus 
meermaals aan de pagina heb gestoten, dus laten we 
gauw beginnen...

Ons verhaal begint op zondag 22 februari 1857, dit is 
een speciale dag omdat luitenant-generaal Robert 
Stephenson Smyth Baden-Powell op die dag is 
geboren. Ik moet daarbij vertellen dat hij op die dag 
nog geen luitenant-generaal was, die pakken werden 
toen nog niet gemaakt op babymaat. Er gaan wat 
jaren voorbij, er gebeuren wat dingen en plots is het 
1899, het jaar dat onze Robert zijn eerste boek schreef: 
‘Aids to Scouting’. Dat boek had alleen nog heel weinig 
te maken met scouting zoals wij het nu kennen! 
Robert had het over het Engelse woord ‘scouting’, wat 
gewoon iets betekent als ‘op verschillende plaatsen 
zoeken naar iets of iemand’. Dat boek bevatte dus 
gewoon de beste tactieken om verstoppertje mee te 
winnen (denk ik? Ik heb het nooit gelezen).

Dat boek werd eigenlijk al heel gauw ontzettend 
populair. Robert zag ook dat het vooral aansloot op 
jongere groepen, en besluit daarom zijn boek te 
herschrijven voor een jongere doelgroep, dit werd 
‘Scouting for Boys’. Dat boek werd uiteindelijk het 
tweede meest verkochte boek van de hele 20ste 
eeuw, er zijn tussen de 100 en de 150 miljoen kopieën 
verkocht! Ter vergelijking: het enige boek dat 
(waarschijnlijk) vaker is verkocht, is het eerste boek 
van de Harry Potter serie (dat is iets meer dan 120 
miljoen keer verkocht).

Omdat dat boek zo populair was begonnen zich 
eigenlijk vanzelf clubjes te vormen om samen te gaan
‘scouten’. Onze eigen vereniging is er al redelijk sinds 
het begin van de scoutingbeweging bij geweest. 
Ons eerste zomerkamp was al in 1934! Toen heette 
wij alleen nog niet Scouting Oost 1, maar de “Zalige 
Mbaga groep”. Ook zaten wij toen nog niet aan de 
Kruislaan, maar aan de Oosterringdijk. Later zijn wij
gefuseerd met de Cunera groep, de Maria de la 
Luz groep en de Rafaël groep, en zo uiteindelijk 
terechtgekomen op onze huidige locatie aan de 
Kruislaan. Vanaf dat moment was Scouting Oost 1 
een feit!
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e Razende Reporter 

Is scouting dan nog precies hetzelfde als toen het 
werd opgericht? Nee! Of in ieder geval bij ons niet. 
Wij dragen bijvoorbeeld geen uniformen meer, wij 
groeten de vlag niet en wij leggen ook geen eed 
meer af. Dat maakt scouting wat ons betreft nóg 
toegankelijker voor alles en iedereen die zich wilt 
aansluiten.

En met deze korte samenvatting ga ik jullie verlaten. 
Stay tuned voor nog meer diepgravende journalistieke 
kwesties! Nu wij onze eigen achtergrond op een rijtje 
hebben, kunnen wij de volgende keer misschien eens 
naar de toekomst gaan kijken...

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

www.prijsprinter.nl

De goedkoopste copyshop, de meeste tevreden klanten
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Een minuutje met...
In het vorige Lopend Vuurtje hebben jullie 
kunnen lezen hoe wij op zoek waren naar 
een frisse nieuwe aanvulling van onze 
redactie. Britta Boorsma, Gids en 12 jaar oud, 
reageerde op onze lokroepen en stelt zich bij 
dezen voor als nieuw junior-redactielid.

Lieve Britta, we wensen jou heel veel succes, 
een beetje sterkte en vooral heel veel plezier 
met ons in de redactie! We kijken uit naar je 
creatieve inbreng en scherpe blik.

Liefs, 
De redactie

Waarom lijkt het je leuk om bij de redactie 
van het Lopend Vuurtje te horen?
Ik vind schrijven heel erg leuk, en ik wil graag 
beter worden en mijn grenzen verleggen.

Wat is jouw lievelingsrubriek of wat vind je 
tot nu toe het leukst om te lezen?
Ik vind alles leuk om te lezen!

Wat worden jouw taken binnen de redactie, 
of wat zou je graag willen doen?
Dat weet ik nog niet zo goed. Ik wil van alles 
wel proberen.

Zijn de andere redactieleden wel een beetje 
lief voor je?
Nee ;)

Wie in de wereld zou jij ooit graag een keer 
willen interviewen? Groot dromen mag :)
Als fictief personage? Hermelien! En anders 
Emma Watson.

Britta
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Jan heeft van het vorige Lopend Vuurtje 
zijn laatste gemaakt, en heeft inmiddels de 
redactie van het Lopend Vuurtje verlaten. We 
houden een minuutje met hem, als afscheid.

Lieve Jan, we willen je bedanken voor je inzet 
voor de redactie de laatste jaren. Hierbij 
een cadeautje als aandenken aan jouw 
redactietijd, zodat je fijn iedereen kan blijven 
corrigeren om je heen. 

Liefs, 
De redactie

Scharrelslagerij Cees de Bouter
Hogeweg 60
1098 CE Amsterdam

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

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

Hoe lang ben je actief geweest voor het 
Lopend Vuurtje?
Daarvoor zouden we in het archief moeten 
terugzoeken, maar ik denk zo’n drie jaar.

Wat is jouw lievelingsrubriek of het leukst 
om te lezen?
Het nieuws natuurlijk – nee, niet iets wat 
ik zelf schreef, haha. Ik vind de minuutjes 
wel leuk, zeker met de jonge leden, omdat 
het korte, leuke en eerlijke stukjes zijn. De 
quiz was ook een mooie eenmalig item, met 
uiteindelijk zeven of acht manieren om een 
stukje in te leveren.

Wat waren jouw taken binnen de redactie? 
Zorgen dat iedereen op tijd z’n teksten 
inleverde en het nieuws schrijven. En af en toe 
hielp ik bij de controle.

Gaat de redactie het wel redden zonder 
jouw strenge, doch rechtvaardige 
aansporingen?
Ja, nou dat valt toch wel mee. Ik denk het wel, 
men moet het vanzelf gaan inleveren, anders 
ligt er geen blaadje meer. 

Wij kunnen ons natuurlijk geen leven 
voorstellen zonder het Lopend Vuurtje; wat 
ga je met al die tijd doen? 
Ik ga me richten op mijn nieuwe functie en rol 
in het bestuur. Dat is wel de reden geweest 
dat ik dacht dat het tijd was om hiermee te 
stoppen.

Jan
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Van de stichting

Vacatures
Scouting Oost 1 wordt op de achtergrond draaiende 
gehouden door twee besturen; dat van de vereniging 
en dat van de stichting. Die laatste, Stichting Scouting 
Oost 1, houdt zich bezig met de lange termijn, onze 
gebouwen en het kampeermateriaal. En nu zijn ze op 
zoek naar een voorzitter en secretaris!

We nodigen iedereen uit (leiding, maar ook ouders en 
stamleden) om ons te mailen bij vragen of interesse. 
Stuur dan een bericht naar stichting@scoutingoost1.nl 
en we komen zo snel mogelijk bij je terug. 

Nadere informatie over de selectie, goedkeuring 
door het Stichtingsbestuur en benoeming door de 
groepsraad volgt.

De voorzitter houdt zich bezig met het aansturen en 
coördineren van het dagelijks en algemeen bestuur, 
verantwoording afleggen aan de groepsraad, het 
bevorderen van de samenwerking met de vereniging, 

Beste allemaal,

Na een groot aantal jaren waarin wij met veel 
plezier deel hebben mogen uitmaken van het 
Stichtingsbestuur van ons kluppie zijn wij tot de 
conclusie gekomen dat het tijd wordt om het 
stokje aan nieuwe enthousiaste vrijwilligers over te 
dragen. Om opvolgers te vinden, staan de verkorte 
profielschetsen van de functie van Voorzitter en 
Secretaris in dit LV. Als je belangstelling hebt schroom 
dan niet om deze kenbaar te maken, wij zijn zeer 
bereid om nadere informatie te verstrekken over wat 
je je bij de inhoud van deze functies moet voorstellen. 
Totdat onze opvolgers zijn gevonden en benoemd zijn 
wij natuurlijk nog vol aan de gang met onze taken.

Met hartelijke groet,

Ed en Wilhelmina

Het huidige stichtingsbestuur, v.l.n.r.: Yvonne, 
Wilhelmina, Ruud, Rik en Ed; niet op de foto: Jan

de vergaderingen voorzitten, een goede taakverdeling 
waarborgen, het bewaken van de voortgang en 
kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals die zijn 
vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan, problemen 
signaleren, nieuwe ontwikkelen implementeren en 
het navolgen van alle reglementen zoals de statuten 
en het huishoudelijk reglement van de vereniging. 

De secretaris zorgt onder andere voor het schrijven 
van brieven en andere stukken zoals teksten voor het 
Lopend Vuurtje en de website, het archiveren  van 
ontvangen en verzonden brieven, verslagleggen bij 
de bestuursvergaderingen en de notulen verspreiden, 
fiscale, juridische zaken en verzekeringen regelen, 
in samenwerking met de penningmeester, de 
inschrijving bij de Kamer van Koophandel updaten, de 
contracten beheren en zorgen voor een goede in- en 
externe vertegenwoordiging van het bestuur.
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Jaargang 6, no. 4, mei 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
• Britta Boorsma
• Esther Dekker 
• Floris Jansen  
• 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
• Luna Begnor
• Johnny Maij

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

Pivo’s
Hallo hallo! Hier de Pivo’s!! Het was een tijdje stil 
onder de radar zoals je hebt gemerkt bij de Pivo’s, 
maar dat wil niet zeggen dat wij stilzitten! Wij zijn 
al een tijdje druk bezig om ons voor te bereiden 
op (tromgeroffel...) ZOMERKAMP 2021!!!! Met z’n 
zessen zijn we druk bezig met de voorbereidingen 
om ons eigen zomerkamp in elkaar te flatsen (wat 
echt super leuk is!) Dat is soms nog wel lastiger dan je 
denkt... Vorig jaar was het niet mogelijk om gezellig 
te winkelen of een hike te doen (hopelijk kan één van 
deze activiteiten dit jaar wel doorgaan :) ). We weten 
nog niet wat dit jaar wel of niet mag, dus dan moet je 
een plan B achter de hand hebben. We gaan natuurlijk 
van het beste uit!

Helaas mogen wij nog geen fysieke draaiavonden 
hebben, wat wij echt super jammer vinden natuurlijk… 
:( Tijdens de online meetings die wij hebben gehad 
zijn we vooral gaan brainstormen over het feit: nu 
je toch je eigen kamp mag verzinnen, wat voor 
kamp willen we nu eigenlijk? Na veel verschillende 
soorten thema’s voorgesteld te hebben, van 18+ 
prinsessenkamp tot op wereldreis gaan, zijn we 
uiteindelijk toch op een megatof thema gekomen met 
z’n allen! Wat denk jij dat het is ;)? Wij gaan nog even 
door met de voorbereidingen, en we gaan hopen dat 
het een top kamp wordt! 

Groetjes, 
De Pivo’s



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


