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Deze uitgave
Lieve lezer,

Deze uitgave

Als toonaangevend Amsterdams magazine zijn we blij
dat we weer in uw handen terecht mochten komen,
om u het laatste nieuws te brengen. Zoals altijd kijken
we een beetje terug, nu op een jaar dat net zo lijkt te
eindigen als het begon, met hetzelfde kabinet, weer
minder fysiek kunnen draaien en ongeveer dezelfde
temperaturen. Toch zat dat jaar vol met veel meer
opkomsten op de Kruislaan, een grote hoeveelheid
weekenden en natuurlijk ons zomerkamp.
In deze editie kun je lezen over de Sint, Kerst,
kookprogramma’s, bommen ontmantelen,
bureaucratie, kettingreacties en hebben we eens
uitgebreid gebeld met het nieuwe algemeen lid van
de vereniging. Ben je meer in een actieve bui? Blader
dan snel door naar de knutselrubriek!
Tegelijk kijken we ook vooruit naar een jaar met ons
zomerkamp van 16 t/m 23 juli, hopelijk weer wat
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normale opkomsten en weekenden, en misschien
wel een portie poffertjes op Koningsdag; laten we het
hopen!
Van het Lopend Vuurtje kunt u in ieder geval gewoon
deze en de twee volgende papieren uitgaven
verwachten, bomvol verhalen vanuit uw favoriete
scoutingvereniging.
Dan rest ons alleen nog u een prachtig en gezond 2022
te wensen.
Veel leesplezier!
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Van het bestuur
Beste lezer,
Daar is hij weer! De eerste geprinte LV van het seizoen
en van het nieuwe jaar, natuurlijk. Sinds de laatste
groepsraad zit er (deels) een nieuw bestuur. Viviane is
toegetreden als algemeen lid. Viviane draait al jaren
mee als leiding en heeft een deel van het bestuur,
eigenlijk Floris en ik, groot zien worden op scouting.
Als bestuurslid heeft zij contact met alle commissies
die Scouting Oost 1 rijk is en ondersteunt ze natuurlijk
alle andere bestuursleden met hun taken. Ik ben
zelf doorgeschoven van algemeen lid naar de rol van
voorzitter. Ik kijk er erg naar uit om de komende paar
jaren samen met de leiding, leden, ouders en de rest
van het bestuur van Scouting Oost 1 een nog mooiere
club te maken dan het al is.
Op moment van schrijven wordt dat laatste alleen
nogal moeilijk gemaakt doordat we om 17:00 uur
4

onze deuren moeten sluiten… Gelukkig is de leiding
flexibel genoeg om de agenda om te gooien en in het
weekend te draaien en creatief genoeg om het online
draaien weer op poten te zetten. Niet ideaal, maar we
moeten roeien met de riemen die we hebben en onze
leiding kan natuurlijk uitstekend roeien!
Hopelijk wordt dit blad uitgedeeld op een fysieke
Nieuwjaarsreceptie waarop we proosten op een goed
jaar zonder al te veel problemen. Zo niet, dan in ieder
geval op deze wijze, proost op een nieuw jaar vol
prachtige scoutingactiviteiten en we zien en spreken
elkaar snel weer!
Met scoutinggroet,
Jan Garritzen
Groepsvoorzitter Scouting Oost 1
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Nieuws
Lieve lezers,
Met het C-woord waar je niet meer omheen kan lijkt
het alsof de tijd zo af en toe stil staat. Net als vorig
jaar zijn de meeste speltakken weer teruggevallen
op online draaien. Gelukkig is er nu wel ook de
mogelijkheid om fysiek tot 17:00 te draaien. Fijn dat
we elkaar ondanks alles kunnen blijven zien!
Gelukkig staat de tijd niet écht stil, maar dat doet ie
natuurlijk niet echt (tenzij je sommige kampen in het
verleden mag geloven.. ). Vandaar dit nieuwskatern,
om jullie weer helemaal op de hoogte te brengen!

Het bestuur
Dit jaar staan we voor een hoop veranderingen.
Niemand had het nog verwacht, maar helaas hebben
we toch echt dit jaar afscheid moeten nemen van Rik
en Huub als bestuursleden. Deze mannen hebben
zich jarenlang bezig gehouden met het reilen en zijlen
van de vereniging op bestuursniveau, maar nu laten
ze dit aan de jongere generatie over. Dit jaar nemen
we ook afscheid van Anna als bestuurslid, omdat zij de
komende tijd ver van de Kruislaan te vinden is.
Gelukkig blijven zij, zoals het échte scouts betaamt,
nog steeds actief binnen de club. Rik, Anna en Huub;
heel erg bedankt voor de afgelopen jaren en alles wat
jullie voor deze club betekend hebben!

Nieuws

Grote Clubactie
De Grote Clubactie: de favoriete activiteit van leden,
leiding, buurmannen, juffen en meesters op school
en alle anderen die hier bij betrokken worden. Ook dit
jaar zijn er weer ont-zet-tend veel loten verkocht! Petje
af! Waar we vroeger alleen langs de deuren gingen
kunnen we tegenwoordig ook gewoon een QR-code
scannen. Dit zorgde ervoor dat het totale bedrag waar
we allemaal hard voor hebben gewerkt maar liefst
€4.420 is! Wat een waanzinnig bedrag weer! Dat kan
weer goed besteed worden...

Doordat de wind door de bestuursbladeren waait
komen er ook twee nieuwe leden naar voren. Wij
mogen Jan Garritzen (ook wel bekend als Jan de
ex-materiaalman, Jan de ex-redactieman, Jan deman-die-alles-kan-man) verwelkomen als nieuwe
voorzitter! Vanuit de redactie opgeklommen naar
voorzitter, er is niets wat hij niet kan! Jan, heel veel
succes in deze nieuwe rol. Ook mogen wij Viviane
Farag welkom heten in het bestuur als algemeen lid!
We kennen haar van het liefdevolle goedemorgen
wensen op kamp, lange tijd ervaring als leiding en als
gewoon een heel fijn persoon die zeker een mooie
invulling kan geven aan deze rol! Ook aan jou, Viviane,
heel veel succes!!

Leidingavond
In oktober leek het heel even of de tijd van lockdowns
voorbij was. Huub en Rik pakten deze kans om dit
even te vieren, tegelijk met hun afscheid van hun
positie in het verenigingsbestuur. Daarom trakteerden
ze de leiding op een avond met overheerlijke frietjes
en saté. Vervolgens hadden ze een competitief spel
waarbij we flesjes moesten raden, drankjes moesten
herkennen op basis van smaak, een potje ringwerpen
deden en een pubquiz deden in verschillende rondes.
Aan het eind bleken Jorn en Anne-linde het winnende
duo en kregen ze een mooie prijs mee naar huis. Maar
een avond met eten is natuurlijk niet compleet zonder
toetje! Daarom eindigden we met een heuse Dame
Blanche. Namens alle leiding: Huub en Rik, bedankt!
5

Lopend Vuurtje • januari 2022
Nieuws

Foto hoort bij vorige pagina

Thermostaat
Er komen steeds meer upgrades aan ons mooie
scoutinggebouw. Waar eerst het tweede gebouw
volledig onder handen is genomen en vervolgens
een elektrisch schaap is aangekocht om het veld
netjes te houden, is er nu nóg een hyperultrasonische
megacoole gadget aan het assortiment toegevoegd:
deze thermostaat! Wat het verschil is met de vorige
weten we nog niet, maar zodra we daar achter zijn dan
laten we jullie dat weten.

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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eerste
gesprek
gratis

jouw
droomhuis
dichterbij
dan ooit

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

Sietse van Zuthem
Vixx adviseur Amsterdam
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Bevers

Bevers

zaten heerlijke chocolaatjes in. Deze mochten nog
niet opgegeten worden, want anders hadden we een
heleboel stuiterende Bevertjes ;). Ook gingen we naar
de speeltuin, want als Piet moet je heel hard kunnen
rennen, koprollen van de berg kunnen maken en van
een glijbaan af kunnen glijden.

Haiiii de Bevers hier! De afgelopen tijd stond voor ons
in het teken van Sinterklaas en Kerst, dus wij nemen
je graag mee in de superleuke dingen die wij de
afgelopen tijd hebben gedaan.
Zaterdag 13 november was het dan eindelijk zo ver…
De Sint kwam vandaag weer met zijn stoomboot aan…
woohoo! Dat was ook op scouting gelijk te merken,
want toen de Bevers het lokaal in liepen, was daar
een spoor achtergelaten van allemaal pepernoten!
Er was een Piet langs geweest en hij had een brief
achtergelaten. Daarin vertelde hij dat er niet genoeg
Pieten waren. Dus vroeg de Sint of de Bevers dit jaar
zouden willen helpen. Het was de bedoeling dat er
elke week een bepaalde Pietentaak werd volbracht.
Deze week was het de bedoeling om een brief of
tekening te maken, want het schoentje mocht worden
gezet!
Alle kleuren van de regenboog werden gebruikt, een
stickertje hier en daar en toen was de tekening toch
echt klaar! Nog een mooi liedje gezongen en hopelijk
was het schoentje de week erna gevuld…
De week erna moesten de Bevers geblinddoekt het
gebouw betreden. We kwamen tot de ontdekking
dat de schoentjes waren verstopt door een paar
Pieten, dus die moesten weer gevonden worden.
Het duurde even, want wat waren ze goed verstopt!
En of de schoentjes waren gevuld? Gelukkig wel! Er
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Toen was het 4 december en moesten we helaas
afscheid nemen van Sinterklaas. Maar dat moesten we
natuurlijk goed afsluiten… met pepernoten!! Uiteraard
werden die zelf gebakken. Een heleboel vieze handjes
later werd er uit het niets op de deur geklopt. Al
strooiend kwam er een echte Piet binnen gehuppeld!
Iedere Bever kreeg een handje met pepernoten en
waren helemaal onder de indruk van de Piet. De
tijd ging super snel want de Piet speelde met alle
spelletjes mee en werd stiekem ook gepest. Daarna
was het toch echt tijd om de Piet uit te zwaaien, maar
de Piet had nog een verrassing voor onze Bevers. Een
zak met cadeautjes!!
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Bevers

De allerlaatste draaiochtend voor de vakantie is ook
al geweest, maar het jaar is leuk en goed afgesloten.
Met een kerstontbijt nog wel! De Bevers zagen er om
door een ringetje te halen uit, de één in een supermooie glitterjurk, de ander in het rood en weer een
ander met een kersttrui. Ook hebben ze super hun
best gedaan om allemaal wat mee te nemen, want er
is genoten. En stiekem was er ook een beetje buikpijn
van de cakejes en poffertjes. Wij hebben genoten
van het afgelopen jaar en kunnen niet wachten tot de
volgende draaiochtend in het nieuwe jaar. Tot volgend
jaar!
Kusjes van de Bevers
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Kabouters

Kabouters

Dit jaar hebben we bij de Kabouters tijdens de
draaiavonden een thema door het jaar heen namelijk:
beroepen. Zo zijn we al verschillende dingen geweest,
schrijfster en tekenaar voor ons eigen stripverhaal, en
bewaker, wat we hebben geoefend door Museumroof
te doen.
Bakker
Tijdens het beroep bakker hebben we allemaal
cakejes versierd, en ja wie had de mooiste, dat was
echt niet te kiezen: alle Kabouters hebben hun best
gedaan op de mooiste cakejes. En we hebben zelf
tijdens de draaiavond zelf koekjes gebakken!
Wie weet als we een keer wat langer hebben kunnen
we andere dingen maken, maar deze koekjes hebben
de meiden met goed samenwerken in een rap tempo
gemaakt!
In het weekend van 12/13 november zijn we met de
Kabouters weer eens een weekendje weg geweest.
Dat was lang geleden en wat hadden we er zin in! Met
behulp van een fototocht werd door verschillende
Disneyfiguren de weg gewezen en kwamen we
uiteindelijk aan op het Amstelstation. We waren
verdeeld in drie kleine groepen om het overzicht
in het OV te houden. Maarja, geen metro’s tussen
Amstelstation en RAI én een ontspoorde tram zorgden
ervoor dat we tóch met bijna dertig Kabouters en
leiding in dezelfde bus naar het Amstelpark terecht
kwamen: dat paste maar net. In het Amstelpark
hadden we gelukkig genoeg ruimte en hebben we
lekker gespeeld in de speeltuin, zijn we met het
treintje geweest (jeeeej) en hebben we tikkertje
gedaan in het doolhof. Moe maar voldaan kwamen we
aan het eind van de middag weer terug op ons eigen
terrein. Daar hebben we eerst zelf chocoladeflikken
gemaakt als toetje en daarna hebben we ook nog
zelfgemaakte pizza’s gegeten. De leiding dacht dat wij
aan twee minipizzaatjes genoeg hadden, maar dat is
natuurlijk onzin, dus moesten er snel nog wat extra
gemaakt worden. Dat duurde natuurlijk allemaal wel
heel lang, dus na het eten hadden we nog maar tijd
voor de helft van Shrek voordat we gingen slapen.
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Gelukkig waren we supervroeg wakker, dus konden we
de film nog afkijken voor het ontbijt. Na het ontbijt
hebben we het grote chaosspel in Disneythema
gedaan. Dat was één grote chaos, zeker omdat wij
echt niet al die oude Disneyfilms uit de jeugd van
de leiding kenden. Daarna hebben we geluncht met
een broodje knakworst, maar natuurlijk niet na een
voorgerecht van marshmallows boven het kampvuur
en een potje Weerwolven.
Wisten jullie dat:
• Er acht nieuwe Kabouters en één nieuwe leiding
voor het eerst mee op weekend waren?
• De Kabouters tijdens de tocht hun eigen
klimaatmars hebben gelopen en heel veel afval
hebben opgeruimd (WEG MET AL DIE TROEP, WIJ
ZIJN DE BESTE GROEP!)?
• Sommige Kabouters verbaasd zijn dat hun
sokken nat zijn nadat ze in een fontein hebben
rondgesprongen?
• Een deel van de leiding niet enthousiast was over
het treintje in het Amstelpark en eigenlijk niet wilde
gaan? (raar…)
• De meeste Kabouters wel enthousiast waren en we
dus toch zijn gegaan?
• We een compliment kregen omdat we ons zo netjes
hebben gedragen in de bus?
• We waarschijnlijk een nog groter compliment
hadden gekregen als we onze liedjes al in de
bus hadden gezongen en niet alleen tijdens het
wachten op het perron?
• De Kabouters tijdens dit weekend echt op
welpentijden al wakker werden?
• De leiding hier niet zo blij mee was omdat ze had
gehoopt om uit te slapen?
• Kaas met jam best lekker is?
• De Kabouters bij Pictionary ‘Corona testlocatie van
de GGD’ tekenen als ze zelf woorden mogen kiezen?
• Ze dit ook nog best wel snel raden?

Pieten opkomst
Ja het was dan zover, Sinterklaastijd! Midden in onze
competitie lepelhockey. En ja, dat is precies wat je
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Natuurlijk hebben we gezongen, we hebben voor
de pieten nog een extra potje lepelhockey gedaan.
Ach ze deden het goed, maar ze zijn duidelijk geen
geoefende lepelhockeyers. Ze deden wel supergoed
mee! Zoals het echte Kabouters betaamd hebben we
de muziek opgezet en hebben we stoelendans gedaan
en er een feestje van gemaakt! We hopen dat de
pieten volgend jaar weer terugkomen!
Architect
Wanneer de Kabouters overgaan naar de Gidsen wordt
verwacht dat ze gaan kamperen en ook keukens gaan
pionieren. De Kabouters wagen zich nog niet aan
hele keukens, maar willen wel alvast kennismaken
hiermee.
Bij het beroep architect zijn we aan de slag gegaan
met spaghetti en marshmallows, en dit keer niet om
te eten, maar om hier een bouwwerk van te maken.
Met behulp van de marshmallows maken we de
spaghetti aan elkaar en creëren de Kabouters zo
prachtige kunstwerken. Ieder kon haar creativiteit de
vrije loop laten, en aan het eind van de draaiavond
stonden daar heel wat mooie kunstwerken! Bij de
gidsen alleen nog de overgang naar grote houten

palen en touw, en dan zie ik straks heel wat mooie
bouwwerken in het verschiet!
Kerst
Helaas was vlak na Sinterklaas het bericht dat we
helaas niet meer in de avond op scouting mochten
draaien. De kabouterleiding is toen creatief geworden,
we hebben één zaterdagmiddag gedraaid, wat met de
meiden die er waren erg gezellig was!
Daarnaast hebben we ook een draaiavond digitaal
gehad! En omdat het bijna Kerst was hadden we een
Kerstmuziekquiz. Raden van liedjes, aanvullen van
liedjes en ook nog het vinden van Kerstspullen in huis!
De Kabouters hebben hun best gedaan en het was een
gezellige opkomst!

Kabouters

verwacht: 4 teams, allen met een lepel in de hand,
proberen een tennisbal in het doel te krijgen… Steeds
2 teams tegen elkaar om zo veel mogelijk punten
te krijgen. Het ging goed en het was al zo ver dat er
een gelijke stand was en er dus penalty’s genomen
moesten gaan worden. Opeens hoorden we gebonk
op de deur, en ja de Explo’s zijn er ook dus het zal wel
niks zijn, maar toch waren daar opeens twee pieten
die binnenkwamen!

En ja dan hadden we nog het kerstdiner, wat moesten
we daarmee doen, de kabouterleiding weet voor alles
een oplossing, dus hebben we er een kerstlunch van
gemaakt.
Alle Kabouters hebben iets heerlijks gemaakt,
van afgebakken broodjes, tot taart, en van
worstenbroodjes tot pannenkoeken, alles was
aanwezig! We hebben heerlijk geluncht, met de
Kabouters op hun feestelijks, van kerstpakken tot
mooie jurken!
De kabouterleiding wil alle Kabouters, alle ouders
en natuurlijk alle andere scoutingleden een heel
fijne kerst en een veel beter 2022 wensen, waarin we
hopelijk alles weer kunnen doen wat we willen! Tot
snel!
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Welpen

Welpen

Haayyyy hier zijn de Welpen!
Wij hebben afgelopen periode weer SUPERRR LEUKE
activiteiten gedaan. Wat een geluk eigenlijk dat we
vanaf de zomer gewoon op de Kruislaan konden
draaien en weer zoveel mooie programma’s met de
Welpen hebben kunnen beleven! We vertellen jullie
over een paar programma’s die eruit sprongen.
Wat is natuurlijk het leukste om te doen als je
op scouting bent? Juist! KOKEN OP KAMPVUUR
natuurlijk! We gingen namelijk met Halloween
mummie-worstenbroodjes maken met knakworsten
en vegaworsten ingewikkeld met croissantdeeg en
die vervolgens bakken boven het kampvuur. Een
aantal mummies verging helaas in het vuur en enkele
andere mummies werden door gebrek aan geduld
bijna ongebakken gegeten, maar er waren er ook een
paar die het wel overleefden. Of nouja, eigenlijk niet,
want die werden met nóg meer plezier opgesmikkeld.
Ingewikkeld hè ;)
Een andere avond kregen we de challenge om
met je groepje een zo lang en cool mogelijke
kettingreactie te maken, waarvoor we alles mochten
gebruiken. De gekste creaties werden gemaakt,
met dominosteentjes, speelkaarten, tennisballen,
zwevende elementen en heel veel engelengeduld,
want wat is het lastig om alles overeind te laten
staan voordat het eindelijk omgegooid mag worden.
De tofste ideeën werden uit de kast gehaald, met
supermooie resultaten. Wij zijn trots op onze Welpen!
Uiteindelijk hebben we voor de kerstvakantie maar
één keer online hoeven draaien. Gelukkig heeft de
leiding altijd superleuke ideeën: we gingen een
online tekencompetitie doen! Om de beurt kreeg je
een woord wat je moest tekenen en de rest moest dit
woord dan raden. Over sommige tekeningen zijn we er
nog steeds niet helemaal uit wat het nou voor moest
stellen, maar andere woorden werden weer supergoed
geraden. Het was in ieder geval hilarisch!
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De laatste twee opkomsten voor de kerstvakantie
hebben we op zondagochtend gedraaid, omdat we op
dinsdagavond niet meer bij elkaar mochten komen.
Hoewel we deze twee keer met een wat kleiner
groepje waren dan normaal op de dinsdagavond,
waren dit toch erg gezellige opkomsten. De eerste
zondag leek het wel of iedereen nog een beetje
wakker moest worden. De Welpen kwamen binnen,
gingen ontzettend lief uit zichzelf rustig spelen en de
leiding hoefde bijna geen programma te vertellen.
Uiteindelijk hebben we die dag de octopussen van
Nina afgeknutseld, zijn er veel bijzondere dingen
op het whiteboard getekend voor elkaar, hebben de
Welpen heel knap van alles uitgebeeld, zijn er de
gekste reclamespotjes gemaakt en hebben we óók
nog even lekker gedanst met z’n allen.
De laatste (zondag)opkomst van dit jaar stond in het
teken van…. KERST! We speelden kerstboomtikkertje:
als je wordt getikt moet je staan als een kerstboom
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Welpen

(laat je fantasie maar losgaan, hahaha) en dan was
je pas weer vrij als twee andere kinderen je kwamen
bevrijden door als kerstversiering aan jouw takken te
figureren. Ook deden we rendierentikkertje wat tot
hilarische taferelen leidde, HO-HO-HO-tikkertje wat
Marijn in haar kerstpak maar mee ging doen omdat
de Welpen het maar lastig vonden en natuurlijk

nog Buldo… ehh…. Rendier-dog (ofzo). We sloten de
opkomst af met heerlijke warme chocomel - uiteraard
met slagroom - en ook nog eens chocoladekoekjes.
De Welpen, maar zeker ook de Welpenleiding, kan je
eigenlijk niet blijer krijgen dan met zo’n afsluiting van
het jaar.
We hebben dit afgelopen jaar weer super gelachen en
genoten met elkaar en we kijken zeker uit naar 2022!
Liefs, de Welpen en de welpenleiding
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Kerstknutsels

Kerstknutsels

Rendier van je eigen hand, gemaakt door een Bever
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In deze editie van het Lopend Vuurtje delen we
twee superleuke en makkelijke kerstgerelateerde
knutselwerkjes. De eerste is voor de jongere kindjes,
de tweede voor de oudere. Ben je van plan iets na te
maken? Deel dan vooral het eindresultaat met ons!
Heel veel plezier!
Nodig
• Bruin, zwart, rood en wit papier
• Glitter
• Schaar
• Stift
• Een hand
• Lintje
• Glitterpapier
Optioneel
• Extra versiering
• Bewegende oogjes
• Stickers

De antwoorden zijn te vinden in de volgende editie!
1. Hoelang bestaat scouting al?
A : Sinds 1976
B: Sinds 1933
C: Sinds 1954
D: Sinds 1934
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Quiz
4. Waar werd Jezus volgens de Bijbel geboren?
A: Ziekenhuis
B: Stal
C: Kerk
5. Open vraag: hoe oud is ons jongste lid en hoe oud
is ons oudste lid?

2. Welke boom wordt als kerstboom gebruikt?
A: Spar
B: Ceder
C: Denneboom
D: Cipres

6. Hoeveel rendieren heeft de kerstman?
A: Zes
B: Acht
C: Tien
D: Twaalf

Sudoku

Quiz

3. Open vraag: hoeveel leden heeft Scouting Oost 1?
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Gidsen
Eindelijk, na twee jaar was het weer eens zo ver: we
mochten weer op weekeind :-) !! Het eerste weekeind
van november grepen wij gelijk onze kans om alleen
maar toffe dingen te gaan doen.

Gidsen

Op vrijdagavond begonnen we met een rondje zelf
koken: alle Gidsen kregen in een groepje wat geld
mee, waarmee ze zelf naar de supermarkt konden
om boodschappen te doen voor het avondeten. Hoe
budget-beter je dit doet, hoe meer gangen je kan eten.
En (stomtoevallig) aten beide groepjes wraps! (was het
in de bonus soms?). Er was zelfs nog geld over voor een
toetje; goed gedaan allemaal!

Daarna snel onze warme (sport)kleding aan, want
we gingen naar onze buren; lekker schaatsen! Waar
sommigen gelijk speedy-speedy rondjes reden in
de binnenbaan, hebben anderen lekker op hun
gemak een rondje gemaakt (soms letterlijk via) de
buitenbaan. En de Gidsen zouden de Gidsen niet zijn,
als ze niet zelfs op de Jaap Eden baan een plek zouden
vinden om te kletsen met elkaar! Nadat we weer warm
waren op de Kruislaan werd er democratisch besloten
tot het kijken van een film: Big Hero 6. Bedden op
de grond of op bijeengeschoven tafels, drankje erbij,
popcorn erbij en lekker in je slaapzak filmpje kijken.
De volgende ochtend ging de wekker alweer vroeg
want om 9:00 uur hadden we al de volgende activiteit
op het programma staan: graffiti spuiten! Onder een
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viaduct aan het Amsterdam RIjnkanaal kregen wij les
van 2 graffiti-artists (en kleine wereld: Luna kende
ze gewoon!). Na een korte uitleg over tags en pieces
konden wij onze eigen tag-ontwerpen spuiten! Dan
blijkt maar weer hoe ontzettend creatief alle Gidsen
zijn! Namen, afkortingen van namen, portretten
en garnalen kwamen voorbij. En de pieces zijn echt
ontzettend gaaf geworden! Daarna mochten we nog
even echt op een stukje muur spuiten voordat we weer
naar de Kruislaan fietsten voor het volgende spel. Wij
gingen “taskmaster” spellen spelen. Bijvoorbeeld:
blaas, met je ogen dicht, een ballon zo groot mogelijk
op: grootste wint. Of: gooi dit A4’tje zo spectaculair
mogelijk in de prullenbak, spectaculairste wint. En
wat waren er spectaculaire manieren om een A4’tje
in de prullenbak te gooien! Hele raketten werden er
gebouwd, A4’tjes gingen in vlammen op en er was
zelfs een luchtballon. Uiteraard werd er ook nog een
potje “Carrot in the box” gespeeld.

Na de lunch gingen Dimphy, Britta en Martin naar de
klimaatmars in het centrum om te protesteren tegen
de klimaatverandering en van de regering te eisen dat
ze nu eindelijk eens iets gaan doen. De achterblijvers
deden een potje Pictionary waarbij je om de beurt
maar drie strepen van je tekening mag zetten en de
strepen moeten nog recht zijn ook (zie dan maar
eens een nijlpaard te tekenen), of waarbij je steeds
korter de tijd had om te tekenen (tot aan 2 seconden
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toe!). Toen onze protesters terug waren was het tijd
om pannenkoeken te bakken (want jummyjummy)
en daarna met onze reflecterende hesjes en werkend
fietslicht op de fiets te stappen voor een tocht naar het
volgende spel. De tocht leidde over maar liefst drie
pondjes uiteindelijk naar de NDSM-werf. Het plan
was om daar een grafitti-spel te spelen, maar helaas
was het weer nu echt buitengewoon %^*&^$$%$^!!
want er stond een behoorlijk gure en koude wind en
het regende ook nog. En dan was er ook nog kermis.
Dus na een snel telefoontje met de penningmeester
bleek er wat budget te zijn voor iedereen om in een
attractie te kunnen (FEEST). Alex, Maelle, Haike, Jael,
Frederique, Martin en Luna durfden in een apparaat
wat over-de-kop-al-rondjes-draaiend-heen-en-weerzwaait. Superdapper!! Britta en Saskia durfden wel in
het spookhuis (ook superdapper) en Bloem, Malin,
Dimphy en Lara gingen in een soort mijnkarretjesattractie. Daarna terug naar de Kruislaan om weer
warm te worden. Er werd nog even gezellig gekletst
(want Gidsen) voordat (in ieder geval de leiding) ging
slapen.

klein spelletje waarbij je een zo dramatisch mogelijke
cliffhanger van een soap moest filmen en toen was het
alweer tijd om naar huis te gaan.
Het volgende weekeind staat alweer gepland (13-1415 mei) en wij hopen natuurlijk dat dit net zo’n tof
weekeind wordt als deze was!

Zondagochtend was lekker relaxed, pas rond 10 uur
was iedereen uit z’n bed en klaar voor ontbijt. Nog een
17
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Verkenners
Verkennerweekenddag
Het is de Verkenners dit jaar weer gelukt om precies
een weekend te laat hun weekend te plannen, Mark en
Hugo waren ons weer te snel af. Op de vrijdag voor ons
weekend was er weer een persconferentie en wat daar
verteld werd leek toch heel duidelijk te wijzen op dat
Scouting Nederland ging zeggen dat overnachtingen
niet meer toegestaan waren. Dus snel de ouders
mailen dat hun vrije weekend niet door ging. Echter
moesten we toch wel iets doen met de Verkenners,
dus maar de ouders gemaild dat de Verkenners toch
om 10 uur op de Kruislaan verwacht werden, terwijl
we nog geen programma hadden, maar dat dat goed
kwam, daar hadden we wel vertrouwen in.
Het eerste punt op de agenda was het al bestaande
programma in het ronde archief deponeren en
opnieuw te beginnen. Dat de leiding die nacht weinig
zou slapen was het enige wat toen nog vast stond.
Zaterdag 9 uur was de leiding al met kleine oogjes
op de Kruislaan voor een broodnodige hoeveelheid
cafeïne, maar met een volledig nieuw programma!
Om 10 uur kwamen de Verkenners, deze konden
meteen beginnen met een fietstocht in dubbele
patrouilles. Via een tweetal posten leidde deze tocht
de heren langs de Amstel naar het Amsterdamse bos,
alwaar we heerlijk geluncht hebben met broodjes
worst en saus, heul veel saus.

Het eerste spel werd gespeeld met een mobiele
telefoon waar 40 waypoints op stonden. Deze konden
geclaimd worden en deze verdwenen vervolgens van
de kaart. De opdracht was: claim zoveel mogelijk
waypoints. Dit was bij de blauwe patrouille niet aan
dovemansoren gericht, zij wonnen met een ruime
voorsprong met 12 claims!
Even snel een beker limonade er in en door naar het
volgende spel, dit was een soort “capture the flag”
maar dan voor zes teams in plaats van twee. Bij de
posten konden ze betalen met eerder verdiende
muntjes om een vlag te ruilen, als deze post hun
eigen kleur had werd deze vlag gehesen op de post.
Wie heeft er de meeste vlaggen hangen als het spel
stopt. Moeilijkheidsfactor was dat men niet wist hoe
lang het spel duurde. Dit spel werd gewonnen door de
oranje patrouille!
Tijd om terug naar de Kruislaan te gaan, met dezelfde
app als die van het waypointspel was er een route
uitgezet die de Verkenners langs de andere kant
van de Amstel naar de Kruislaan leidde. Aldaar
aangekomen konden ze even bijkomen, terwijl
de leiding boerenkool met worst maakte voor het
avondeten. Als toetje had Christian zelfgebakken
brownies meegenomen omdat hij jarig was geweest.
Uiteraard hebben we heel hard voor hem gezongen.
Voor uitbuiken was geen tijd, het volgende spel stond
al te wachten! Levend Disney Cluedo meets Levend
Kwartet!
Elke patrouille had in zijn thuisbasis een aantal Cluedo
kaarten liggen, het doel was om uit de thuisbasis van
de andere patrouilles kaarten te stelen zonder getikt
te worden. Door te weten welke kaarten er allemaal
in het veld lagen konden ze in theorie erachter komen
welke kaarten niet in het veld lagen en dus weten: wie
er vermoord was door wie, waar en met wat. Helaas
hadden alle patrouilles het fout aan het eind.

18
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Nog even tijd voor een paar spookverhalen bij het
kampvuur met een warme choco en toen was het
alweer tijd om moe maar voldaan richting huis te
gaan.
Verkenners online
Door de Coronamaatregelen zijn we inmiddels alweer
even niet in de mogelijkheid om fysieke opkomsten
te hebben op de Kruislaan. Gelukkig hebben we de
mogelijkheid om online draaiavonden te kunnen
hebben. In Gather is het scoutingterrein op de
Kruislaan nagebouwd, wat toch nog in kleine mate het
gevoel van een draaiavond geeft. In Gather beginnen
we dan ook altijd met een Carré (opstelling van de
groep in vierkante vorm).

Tijdens de online draaiavond op 14 december stonden
“Hollandse Meesters” centraal. Tijdens deze avond kon
er in drie ronden gewonnen worden.
In de eerste ronde door een schilderij van één der
Hollandse Meesters uit te kiezen, deze zo goed
mogelijk uit te beelden of na te maken met spullen
in huis, met hulp van verkleedkleren, etc. Dit leverde
de nodige leuke kiekjes op. Na deze ronde moesten
de Verkenners een totaal tegenhangende foto maken
namelijk hun Rockstar foto. Uiteindelijk kon er
gestreden worden voor de beste ge-Photoshop-te foto,

van een Dark Mage (magiër) tot Dwayne ‘The Rock’
Johnson, tot Donald Trump.
Verkenners maken kennis met bureaucratie
We kennen het allemaal wel, je hebt iets nodig bij
het gemeentehuis en voor je het weet heb je drie
verschillende loketten gezien en ben je nog geen steek
verder.

Verkenners

Among Us is momenteel een zeer populair online
spelletje, wat wij met de Verkenners natuurlijk ook
even hebben uitgeprobeerd.
Elke Verkenner heeft een eigen poppetje in een spel
dat zich afspeelt in een ruimteschip, waar de spelers
verdeeld worden in twee groepen: bemanningsleden
(Crewmates) en bedriegers (Impostors). De spelers
die tot de bemanningsleden behoren, weten echter
niet wie tot welke groep behoort. Doel van de
bemanningsleden is om bepaalde taken uit te voeren,
de sabotageacties van de bedriegers ongedaan te
maken en uit te vinden wie de bedriegers zijn. De
bedriegers proberen te saboteren en te moorden
zonder dat bekend wordt dat zij bedriegers zijn. De
opzet van het spel lijkt op dat van Weerwolven van
Wakkerdam.

De Verkenners kunnen hier vanaf heden ook over
meepraten dankzij het geweldige Bureaucratiespel!
Een subtiel verschil is wel dat zij geen flauw idee
hebben waar ze naar op zoek zijn bij de verschillende
loketten op het terrein en het enige wat ze wisten
is dat ze een kampterrein moesten verwezelijken.
Maarja, waar bestaat een kampterrein uit?
Fietsen? Tenten? Kampvuur? Tsja, maar één manier
om daar achter te komen is het vragen bij de loketten,
maar dan zul je net zien dat je bij het verkeerde loket
staat, of dat het juiste loket nét even met koffiepauze
is. Snappen jullie het nog niet? Geeft niks, dat doet
niemand!
Zoals het altijd eindigt bij bureaucratie zijn er aan het
einde van de draaiavond ook dit keer geen winnaars
en eigenlijk alleen maar verliezers, maar iedereen
heeft er veel lol mee gehad en hopelijk zelfs een lesje
geleerd voor de toekomst!
19
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Explo’s
Hallo Scouts! We zitten helaas alweer in lockdown,
maar gelukkig hebben we wel veel leuks kunnen doen
in de weken vóór dat alles dicht ging. Julien, Tygo
en Thijs hadden misschien wel één van de leukste
programma’s gemaakt dit seizoen: David’s Aanslag.
David had vier bommen verstopt in de buurt, en die
moesten de Explo’s ontmantelen door puzzels op te
lossen. De laatste bom bleek op het scoutingterrein
te liggen, waar de Explo’s een escaperoom moesten
oplossen met een snel wegtikkende tijd. Gelukkig
zijn alle bommen op tijd ontmanteld! Dit programma
was zo’n groot succes dat het ook door de Stam en de
Gidsen is gespeeld. Hopelijk was dit wel de laatste
keer dat David ons lastig heeft gevallen…

spaghetti. De jury heeft overigens dit gerecht wel de
eerste prijs gegeven.

Afgelopen kamp hadden we MasterChef gespeeld en
dat was zo leuk dat we besloten het weer te doen. Zo
gaat het: we maken drie teams. We beginnen met een
proeftest, waarbij je geblinddoekt stukjes groenten
en fruit moet identificeren. Vervolgens moet je een
gerecht maken binnen een bepaald budget. Des te
beter je team het heeft gedaan in de proeftest, des te
meer geld je krijgt in de volgende ronde. Eerst betaal
je voor pannen en ander kookgerei, en dan ga je met je
centjes naar de Appie om zo goedkoop mogelijk wat
te eten op tafel te zetten. Je hebt maar een paar euro’s,
dus iedere cent telt! Zo heeft het team van Julien,
Marcello, Tygo, Pedro en Thijs voor hun spaghetti een
zak bamigroenten gekocht, omdat die het goedkoopst
was. Er zat ook een peper in, dus werd het maar pittige
20

Toen de avondlockdown was begonnen, besloten
we niet online te draaien, maar ’s zondags in het
Gaasperpark Jachtseizoen te spelen. Er waren twee
teams: het ene team moest zo lang mogelijk op de
vlucht blijven voor het ander en kon bonuspunten
krijgen voor het fotograferen van honden, vogels, en
de tegenstanders! Het was onwijs leuk, maar helaas
wel de laatste keer dat we elkaar zouden zien voor de
jaarwisseling. Fijne Kerst en een gelukkig nieuwjaar!

Benodigdheden
• Deegroller (of een hoog glas)
• Aluminiumfolie
• Bakjes, afhankelijk van aantal kleuren glazuur
• Eventueel uitsteekvormpjes
• Garde
• Spatel
• Oven
• Bakpapier
• Bakplaat
• Grote snijplank
• Voor glazuur: boterhamzakjes, één voor iedere kleur

5. Pak de grote snijplank, en bestrooi met bloem.
Haal het deeg uit de koelkast, en rol dit uit met de
deegroller, totdat de dikte zo’n ½ cm is. Steek de
koekjes uit.
6. Bak de koekjes 20 tot 30 minuten. Dit hangt af
van de dikte van het koekje, maar vergeet niet zelf
regelmatig te kijken!
7. Haal de koekjes uit de oven en laat ze minimaal 5
minuten op de bakplaat afkoelen.
Glazuur
8. Pak een bakje, stop er wat poedersuiker en
water in, en roer. Als het te nat is doe je er wat
poedersuiker bij. Is het te droog? Doe er dan nog
wat water bij.
9. Als je gekleurd glazuur wilt, kun je er nu kleurstof
bij doen. Roer goed.
10. Stop het glazuur in een boterhamzakje. Knip een
klein gaatje in de hoek, en daar is je spuitzak! Hier
kun je je koekjes mee versieren.
11. Om meer kleuren te maken, herhaal je stap 8 tot
en met 10 met verschillende kleuren.

Recept kerstkoekjes

Ingredienten kerstkoekjes
• 85 g boter op kamertemperatuur
• Mespuntje zout
• 1 zakje vanillesuiker
• 100 g witte basterdsuiker
• 1 ei
• 200 g bloem + bloem om deeg op uit te rollen

Lopend
LopendVuurtje
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Recept kerstkoekjes

Glazuur (versiering)
Versieren is niet verplicht, maar ziet er wel leuker uit!
• Poedersuiker (afhankelijk van de hoeveelheid
glazuur dat je wilt maken)
• Water (afhankelijk van de hoeveelheid glazuur dat
je wilt maken)
• Voedingskleurstoffen (tenzij je enkel wit gebruikt)

Bereiding
1. Was je handen.
2. Klop de boter, basterdsuiker, vanillesuiker en zout
luchtig. Voeg het ei toe, en klop tot het ei goed is
opgenomen in het deeg.
3. Pak de spatel, en roer daarmee de bloem door
het deeg. Maak daarna een een bol, sla de bol
een beetje plat, en verpak het deeg daarna in het
aluminiumfolie, en zet het één uur in de koelkast.
4. Verwarm de oven voor. Elektrische oven op 170 °C,
een heteluchtoven op 160 °C.
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Stam
Joejoe de Stam hier! 19 november was het dan
eindelijk zover: De Stam kwam weer bij elkaar, voor
een heus Stamavondje. Ook wel lachen, gieren,
brullen. Deze avond stond er iets heel spannends
op het programma, mede mogelijk gemaakt door
Johnny en Thijs. Dit programma was al eens door
de Explo’s gedaan, Thijs had dit namelijk helemaal
zelf in elkaar gezet, en nu was het aan de Stam om te
ontsnappen aan de bommen. Wonder boven wonder
arriveerden de meeste ruim op tijd op Scouting en kon
het spel snel van start gaan. De groep werd in tweeën
gesplitst, waarna de ene groep op pad werd gestuurd
en de ander, heerlijk in de warmte, op scouting mocht
blijven. Vervolgens verscheen er een Kahoot in beeld,
iedereen natuurlijk ‘súper’ enthousiast joinen, maar
wat bleek? De code werkte helemaal niet en ja,
iedereen was hier toch wel echt ingetrapt (en stiekem
ook wel blij mee). Net zoals een draaiavond, werden
de telefoons ingenomen. Het team dat op pad mocht,
moest op Science Park op zoek naar een QR-code.
Zoals de meesten wel weten, is Science Park kapot
groot en is dat nogal een uitdaging. Maar goed, met
positieve vibes ging het team op pad naar Science
Park. Na een half uur zoeken, werd de QR-code dan
ook eindelijk gevonden en natuurlijk op een plek
waar al gekeken was. Ondertussen moest het team
dat nog op scouting was, een morsecode ontrafelen.
Dat leidde weer naar een antwoord, dat door
gecommuniceerd werd met het andere team. Bellen
kon trouwens wel, ieder team was voorzien van één
telefoon. Etherdiscipline, hoe werkte dat ook alweer?

Gelukkig kwam de boodschap na een paar pogingen
eindelijk aan. De code werd gekraakt en het Science
Park-team mocht naar de volgende locatie. Maar
voordat dat kon, moest er nog gezocht worden naar
Sven, want die was ergens anders op Science Park.
En probeer die maar te vinden zonder telefoon. Na
zoektocht-Sven te hebben voltooid, kon er eindelijk
doorgefietst worden naar de volgende locatie. Maar
ook dat ging niet zonder slag of stoot, letterlijk.
Zoals Marije over de telefoon naar het andere team
communiceerde, was er ‘gekke sensatie’, maar dit was
al even bezig en het groepje kwam hier per ongeluk
in terecht. Nadat de rust wedergekeerd was, werd
er weer een bom ontmanteld en mocht het andere
team naar Frankendael. Ook daar werd de laatste bom
gevonden en ontmanteld. Eenmaal terug op scouting,
was het tijd voor de laatste challenge. Er moest een
puzzel gemaakt worden met allemaal verschillende
papiertjes. Deze papiertjes waren verspreid over één
van de lokalen en binnen 3 minuten, moesten die
allemaal gevonden worden. Zo gezegd, zo gedaan en
jawel, het lukte. Alle bommen waren ontmanteld en
het spel was gespeeld. Daarna was het tijd voor nog
meer gezelligheid en dansen. Het was een superleuke
avond en hopelijk mag dit snel weer!
Groetjesssssss
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Loodgietersbedrijf
Koper, lood en zink op of aan het dak
voor goten, dakkapellen en afvoeren.
Voor een vrijblijvende aanbieding of gewoon een
bakkie koﬃe kunt u contact opnemen via:
06 29 03 62 59
020 463 40 51
info@dakgoot.nl
www.dakgoot.nl

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

De goe

www.prijsprinter.nl

tevreden klanten
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Een telefoontje met Viv

Een telefoontje met Viv
Van welke speltakken ben je allemaal
leiding geweest, kan je alles al afvinken?
Ik ben alleen niet van de Kabouters en de
Bevers leiding geweest, voor de rest kan ik
inderdaad alles afvinken. Ook heb ik een
tijdje dubbele speltakken gedraaid, omdat
er toen bij de Explo’s een extra leiding nodig
was.

Een vertrouwd gezicht binnen onze
vereniging; zij is nog leiding geweest van
velen van de huidige leiding, gaat nog steeds
vaak als extra (kook)leiding mee op kamp
en is niet weg te denken bij de algemene
scoutingactiviteiten. Of je nou van haar houdt
om haar fijne manier van mensen wakker
maken, om haar hilarische angst voor alle
kruipende beestjes in het bos of om haar
schaterende lach, één ding is zeker; you got
to love Viviane. Of ‘Viv’, zoals ze meestal
liefkozend wordt genoemd. Tijd om Viv
eens in de spotlight te zetten… tijd voor een
telefoontje met Viv.
Hoe lang zit je al bij de club? Ben je bij
Scouting Oost 1 begonnen als Kaboutertje?
Ik kwam in 1993 bij de Kabouters meekijken
met een vriendinnetje van mij (de dochter
van Fons en Erna), en dat vond ik gelijk
ontzettend leuk. Mijn vriendinnetje
was echter een jaar ouder en ging na de
zomervakantie meteen
over naar de Gidsen.
Tegenwoordig wordt
dit niet meer gedaan,
maar toentertijd
mocht ik met
haar mee naar de
Gidsen. Daar is mijn
scoutingleven dus
eigenlijk gestart.
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Je bent nu geen leiding meer; is er een
speltak waarvan je zegt “dat zou ik nog wel
eens willen doen”?
Om het rond te maken zou ik eigenlijk nog de
Kabouters moeten doen hè? Het zou wel leuk
zijn om te kunnen zeggen dat ik alles heb
gedaan. Toch trekt die groep me iets minder;
de jongere kinderen heb ik überhaupt altijd
iets minder leuk gevonden. Maar nadat ik
welpenleiding ben geweest ben ik daar wel
op teruggekomen, dat was superleuk! Toch
zou ik niet de Bevers willen draaien, dat is
echt niets voor mij.
Wie was als kind jouw favoriete leiding en
waarom?
Jeetje dat is lastig, ik moet überhaupt
behoorlijk graven in mijn geheugen om
te bedenken wie ik als kind allemaal als
leiding heb gehad. Toch denk ik dan het
leidingteam van Angelique, Michèle, Anita
en Marlies, dat was toen echt een gezellig
gidsenleidingteam.
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Welk scoutingmoment zal je nooit meer
vergeten (als lid of als leiding)?
Ik moet nog altijd terughoren van Nico dat
hij mij als Gids wijs heeft gemaakt dat je
je telefoon kunt opladen aan een boom, ik
geloof ook altijd alles. Ik denk ook terug aan
die doodenge spooktochten waarbij ik het
altijd bijna in mijn broek deed en aan al die
beestjes op kamp… brrr! Maar verder heb ik
zóveel mooie en grappige momenten beleefd
op scouting dat ik nu niet specifiek één
moment kan noemen.
Nou… zomerkamp 2020 in de “(corona)
bubbel” was echt een bizar, uniek kamp dat
ik nooit zal vergeten. We waren zo met ons
team op elkaar aangewezen, 24/7 alleen met
elkaar zonder andere mensen (behalve het CT

dat even snel boodschappen kwam brengen).
We hebben toen zo’n gezellig, intiem kamp
met echt alleen maar onze eigen mensen
gehad, dat was geweldig.

Een telefoontje met Viv

In welk leidingteam heb je het het
allerleukst gehad?
Ojee, eigenlijk heb ik het in al mijn
leidingteams altijd erg leuk gehad. Welke er
wel voor mij uitsprongen was het gidsenteam
met Nienke, Susan, Anita en later ook
Hanneke, en het welpenteam met Menno,
Anne-linde en Yves. Met hen heb ik echt heel
veel plezier gehad.

Wanneer voel jij je het allermeest “scout”?
Dat is dan toch wel met de typische
scoutingdingen: tenten opzetten, knopen
oefenen, bekentochten lopen. Op kamp met
de oudere groepen ‘s avonds in tenten liggen,
het zonder wc moeten doen, en je ‘s ochtends
wassen bij de pomp… dan dacht ik wel vaak
“Oh mijn God, wat ben ik eigenlijk aan het
doen?!” Kamperen is eigenlijk zó niets voor
mij… toen ik daarna de Welpen ging draaien
en met hen mee op kamp ging en “gewoon” in
een huisje mocht verblijven was dat echt een
openbaring voor mij, dat scouting ook zonder
kamperen kan.
Bij de jongere speltakken voelde ik me echt
een scout als ik aan het koken was voor
meer dan 25 man, en bijvoorbeeld tijdens
het helpen met corveeën. Voor een groep
kinderen iets moois neerzetten. Dat is óók
scouting.
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Een telefoontje met Viv

Wat vind je het mooist aan Scouting Oost 1?
De gezelligheid met de mensen onderling.
Je kan wel iets tofs neerzetten voor de kids,
maar als je het zelf niet leuk hebt met je
leidingteam, dan lukt dat toch minder goed.
Het echt samen allemaal voor elkaar krijgen is
mooi, ieders kwaliteiten komen in die teams
altijd naar boven. Ook is het heel fijn dat je bij
onze club gewoon jezelf kunt zijn.
Een nieuw jaar staat voor de deur
en je bent nu net toegetreden in het
verenigingsbestuur als algemeen lid.
Waar ga jij je nu het eerst vooral mee
bezighouden binnen het bestuur?
Ik word het aanspreekpunt voor de
verschillende commissies binnen onze club
en heb onder andere de taak op mij genomen
om na te denken over de “opleiding” en
begeleiding van nieuwe en jonge leiding.
Maar eigenlijk ben ik vooral nog heel “nieuw”,
en ben ik nog heel veel aan het luisteren en
me aan het verwonderen over wat er allemaal
gedaan wordt in zo’n bestuur. Ik vind het erg
interessant om nu na al die jaren eens op
een andere manier met de club bezig te zijn.
Ik heb het idee dat ik nog veel meer moet
ontdekken waar een bestuur zich allemaal
mee bezighoudt en dat ik daarna beter
kan bekijken wat ik kan betekenen voor het
bestuur en de club.
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Is er iets dat je zou willen bereiken of wilt
nastreven in of met het bestuur? Wat vind
jij belangrijk?
Ik heb mezelf eigenlijk altijd goed gevoeld
bij ieder bestuur dat de club kende. Vroeger
had ik wel nog veel minder door wat het
bestuur dan eigenlijk deed, maar ik had altijd
het idee dat ik bij het bestuur terecht kon.
Ik vind het belangrijk dat mensen nu ook
naar het bestuur toe durven stappen, dat we
laagdrempelig zijn en echt midden in de club
staan.
Het is belangrijk dat we als bestuur de kar
trekken, de club fijn draaiende houden, maar
ook dat we de club goed vertegenwoordigen,
dat mensen een fijn gevoel hebben bij ons
bestuur.
Ik ben hiervoor nooit zo heel erg bezig
geweest met wat het bestuur aan het doen
was, maar ik hoop dat de leiding en leden
de verwachtingen die zij van het bestuur
hebben bespreekbaar maken. Dat als ze
ergens tegenaan lopen, dat ze dan aan de bel
trekken, zodat we daar dan iets aan kunnen
doen.
Tot slot: heb je een oppepper voor eventuele
leden die ook niet zoveel met kamperen
hebben?
Ach, eigenlijk moet je het gewoon doen.
Scouting is gewoon ontzettend leuk en
gezellig. Als ik dat kamperen aankon kan jij
het zeker!

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

Hoe weet je dat de Kerstman
goed is in karate?
Omdat hij een zwarte riem
(band) draagt!
https://www.facebook.com/cees.debouter

Jaargang 7, no. 2, januari 2022
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
• Luna Begnor
• Marijn Hoeksel
• Thijs Rutledge

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

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

27

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

