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Deze uitgave
Soms lijkt het wel, lieve lezer, alsof de wereld in
complete chaos verkeert. Daarvoor hoeven we
niet naar het toneel van de geopolitiek te kijken of
complexe wiskundige papers te lezen. Soms is het
zo simpel als een redactie die vergeet te vergaderen.
Dat leidt ertoe dat de taken niet verdeeld zijn,
waardoor niemand de eerste mail eruit stuurt om te
herinneren aan de naderende deadline. Er worden
geen overkoepelende thema's uitgestippeld, geen
te schrijven stukken verdeeld en geen data geprikt
om samen te werken. Drie weken later rennen
de redacteuren in rep en roer over de virtuele
redactievloer, zoekend naar kopij en afbeeldingen,
terwijl de mail om foto's van huisdieren te krijgen net
op tijd verstuurd wordt. En voila: chaos.

Gelukkig is chaos niet inherent slecht. Zo zie je
dat de chaos van onze redactie dit keer toch weer
tot een prachtig nummer heeft geleid, met een
overweldigende hoeveelheid inhoud van jullie, de
lezers—heel erg bedankt daarvoor!
Verder zijn natuurlijk alle avonturen van de speltakken
weer beschreven, komt het nieuws van de afgelopen
weken langs en nemen Ed en Wilhelmina afscheid.
Natuurlijk staan ook onze sponsoren weer in het
zonnetje op hun eigen plek met een advertentie en
herinneren we je er nog even aan dat je altijd via
Sponsorkliks je online bestellingen kunt doen, zodat
we als scouting een extra zakcentje kunnen verdienen.
Zo hebben we volgens mij toch de chaos weer mooi in
een structuur weten te gieten. Hopelijk vind jij het ook
wat, lieve lezer, geniet ervan!
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Van het bestuur
Beste lezer,
Het voorjaar is nu echt begonnen! Niet eens omdat
de zon is gaan schijnen, maar vooral omdat het
terrein aan de Kruislaan weer zomerklaar is gemaakt.
De oplettende kijker heeft kunnen zien dat er met
vereende krachten weer flink wat werk is verzet.
Uiteraard dank aan alle aanwezige vrijwilligers die
ervoor gezorgd hebben dat Scouting Oost 1 weer klaar
is voor het nieuwe seizoen.
Wat ook altijd een teken is van het begin van het
voorjaar, is het aantal weekenden dat op de agenda
staat. Zo goed als elke speltak heeft een weekend
gepland naar een locatie elders in het land. Waar
naartoe precies blijft natuurlijk even spannend.
Ook is het door alle maatregelen natuurlijk weer
even geleden dat er zulke activiteiten georganiseerd
konden worden. In de vorige editie hoopte ik nog
dat het Lopend Vuurtje uitgereikt zou worden op
een ouderwetse nieuwjaarsreceptie, maar helaas
kwam die wat te vroeg. Ondertussen hebben we
wel weer een groepsraad, vrijwilligersmiddag en
een speltakoverleg met (bijna) alle leiding kunnen
organiseren zonder beperkingen.

4

Als bestuur kijken wij ook uit naar alles wat komen
gaat: de weekenden, het voorbereidingsweekend
en uiteindelijk het zomerkamp. Wie weet vallen er
ook nog allerlei leuke dingen te organiseren in de
tussentijd, die we lang niet hebben kunnen doen, een
SOOS bijvoorbeeld.
Tot slot kijken we natuurlijk ook alweer ver vooruit
zoals jullie kunnen zien op de site; de opening van het
nieuwe seizoen en de open dag staan al geprikt.
In ieder geval toch genoeg mooie vooruitzichten nu de
zon weer is gaan schijnen!
Jan Garritzen
Groepsvoorzitter Scouting Oost 1

Beste lezers,
Nu voor scouting eigenlijk alles weer “mag” merken
we dat de club weer begint te borrelen en te
bruisen: iedereen snakt naar contact, gezelligheid
en het weerzien van elkaar. Of dat nou in de vorm
van een fysieke vergadering is, het in groten
getale helpen op de klussendag of een gezellige
vrijwilligersbijeenkomst, dat maakt niet uit, zolang
het maar gezellig is. En dat was het, zoals u zult lezen
in de volgende nieuwsitems.

Hierna volgde een pubquiz, geleid door twee
leuke collega's van Ria en Viviane. Zij schotelden
de vrijwillgers allerlei lastige vragen voor. De quiz
bestond uit een dierenronde, een anagrammenronde
en ten slotte een muziekronde, waarmee het team van
Jan, Lonneke, Luna en Marije een eindsprint maakte
en won.
Een geslaagde, gezellige middag was het. Namens alle
vrijwilligers: bedankt voor de organisatie!

Nieuws

Klussendag(en)
11 en 12 maart hebben we onze voorjaarsklussendagen
gehouden. We hadden het weer mee, want de zon
scheen volop, wat het klussen toch net even prettiger
maakt.

Vrijwilligersmiddag
Het stond al langer op het lijstje voor als de
maatregelen opgeheven zouden worden en nu
was het dan zover: op 6 maart vond een heuse
vrijwilligersmiddag plaats! Het begon zoals een
ouderwetse Nieuwjaarsreceptie: iedereen druppelde
binnen, begroette elkaar vrolijk en borrelde er op
los. Rik nam als nieuwe stichtingsvoorzitter kort het
woord (dat is toch een hele verandering met vorige
stichtingsvoorzitter Ed) want hij had iets bijzonders uit
te reiken aan Huub en Ed: beiden kregen een lustrumoorkonde en een badge van Scouting Nederland, voor
hun respectievelijk 50 en ruim 25 jaren inzet voor onze
vereniging. Hulde!

Lopend Vuurtje • maart 2022

Nieuws

Op de vrijdag hadden we een team van de Rabobank
dat onze vereniging had uitgekozen on hun handen
voor uit de mouwen te steken en de zaterdag waren
er zo'n 25 "eigen" mensen die van 10.00 tot 16.00
uur heel veel klussen opgepakt hebben. De daken
zijn bladvrij gemaakt en het hele terrein heeft een
schoonmaakbeurt ondergaan. Joanneke en Charles
timmerden een prachtig
nieuw hok voor het
stookhout, welke we
kregen van oud-leden.
Gemma heeft iedereen
voorzien van een
heerlijke lunch en na
afloop hebben we met
een drankje nog even
het mooie terrein
bekeken.
Het waren twee
gezellige en vooral
nuttige dagen.
Iedereen bedankt!
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Speltakoverleg
Het was zo'n twee jaar geleden dat we de laatste
hadden gehad, maar eindelijk kon er weer eens een
speltakoverleg plaatsvinden! Op maandag 14 maart
kwam de leiding van alle stafteams van Scouting Oost
1 bij elkaar voor een gezellige vergadering. Huub gaf
namens het Coördinatieteam een presentatie over het
komende zomerkamp (tipje van de sluier: naar een
(voor ons) nieuw terrein!!) en na anderhalf uur was de
agenda doorlopen en kon er met elkaar een drankje
gedronken worden.

Toch geen Koningsdagpoffertjes
Helaas, ook een stukje treurig nieuws: hoewel alles er
qua maatregelen weer goed uitzag voor Koningsdag,
worden er dit jaar toch geen poffertjes door Scouting
Oost 1 gebakken. Het Bredewegfestival wordt in veel
kleinere vorm gehouden dit jaar, waardoor we een veel
kleinere plek zouden krijgen. Helaas is besloten dat de
onzekere opbrengst voor de club niet opweegt tegen
het opbouwen en het gereedmaken van het hele ligt
poffergebeuren. Volgend jaar gaan we écht weer… en
dan weer rijen tot aan de Praxis graag!

Hanneke Laan
Hanneke is al een
bekend gezicht voor de
meesten van de leiding
en vrijwilligers. Ze is
jarenlang zelf jeugdlid
geweest en daarna ook
lange tijd leiding. Ze is
erg betrokken bij de club
en heeft veel zin in het
vervullen van de functie
van vertrouwenspersoon.
Leden en leiding komen altijd al graag naar haar toe
met probleempjes en Hanneke biedt altijd graag een
luisterend oor.
Helen Volmer
Helen is de moeder van Christian, die bij de
Verkenners zit. De vacature voor vertrouwenspersoon
prikkelde haar en ze kijkt ernaar uit de functie te
vervullen, vooral ook vanuit haar ouder-perspectief.
Ook vindt ze het leuk om de functie samen te doen
met Hanneke. Samen willen ze goed zichtbaar en
goed bereikbaar zijn voor de club.

Vertrouwenspersonen
Tijdens de Groepsraad afgelopen februari zijn er
twee nieuwe vertrouwenspersonen gekozen voor de
vereniging en de stichting. Dit Lopend Vuurtje stellen
we ze al even kort aan jullie voor, en in de volgende
editie van het Lopend Vuurtje zal een interview met
hen staan om ze nog iets beter te leren kennen!
Zit je met iets, waarmee je liever niet naar de leiding
of bestuur wil? De vertrouwenspersonen zijn te
bereiken via vertrouwenspersoon@scoutingoost1.nl.
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Vuurschaal
Ten slotte nog wat hartverwarmend nieuws: een gulle
kennis uit noord-oost Beemster, Erwin, heeft ons een
vuurschaal cadeau gedaan! U heeft het al kunnen
zien, want de schaal staat al te schitteren op de
voorkant van dit nummer.

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

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.

Gezocht:
Groepsbegeleider
Een oproepje vanuit het verenigingsbestuur: we
zoeken een nieuw lid! Tegen het eind van dit jaar zal
Dave stoppen als groepsbegeleider. Daarom zoeken
we een enthousiast lid om deel te worden van het
bestuur. De ideale kandidaat is bekend met onze
club en hoe het is om leiding te zijn, maar wil zelf iets
nieuws. De groepsbegeleider ondersteunt namelijk
alle speltakteams, dus mag zelf geen leiding zijn.
Stuur gerust een mail om te vragen naar het complete
functieprofiel. Een andere optie is dat we intern nog

Gezocht: Groepsbegeleider

Basic&Extreme
Middenweg 237
1098 AP Amsterdam
020 694 7217
www.basicandextreme.nl

wat schuiven en je kunt aansluiten als algemeen lid,
secretaris of penningmeester. Dat kan terwijl je nog
leiding bent en daarvoor heb je natuurlijk weer andere
skills nodig. Schroom niet om contact met ons op te
nemen, dan kunnen we praten over waar je interesses
liggen en hoe dat kan aansluiten bij de rest van het
bestuur.
bestuur@scoutingoost1.nl
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Bevers

Bevers

Hee hoi, daar zijn we weer! We beginnen gelijk
met het beste nieuws van de afgelopen tijd: DE
ZON SCHIJNT WEER! De lente staat voor de deur,
dus dat betekent dat we weer lekker veel buiten
gaan spelen en een heleboel leuke dingen gaan
doen. Wat precies? Dat lees je in de volgende
editie. Voor nu willen we je heel graag bijpraten
over wat we de afgelopen weken allemaal
hebben gedaan. Veel leesplezier!

Kampvuur
Nadat we heerlijk hadden genoten van de
Kerstvakantie, werd Scouting stiekem toch wel
een beetje gemist. Gelukkig was het alweer
gauw 15 januari en hadden wij onze eerste
opkomst van het jaar weer. En dat was gelijk een
feestje! Het kampvuur stond namelijk alweer te
branden, want vuurmeester Thijs had weer een
prachtig vuurtje gestookt. In een kringetje rond
het kampvuur moesten we ons verzamelen en
vertelde iedere Bever wat hij/zij had gedaan.
De één was op vakantie geweest, de ander
ging kamperen en de ander had weer heel veel
pannenkoeken gegeten. Maar het was allemaal
leuk. Na goed naar elkaar geluisterd te hebben,
kreeg iedere Bever een marshmallow (of twee,
maar dat mogen papa en mama niet weten)!
Eenmaal goed opgewarmd, ietwat stinkend en al
stuiterend deden we nog wat spelletjes en werd
Thijs dit keer geplaagd.
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Picasso
Wist je dat de Bevers echte Picasso’s zijn?
Ze houden van kleur, mengen en heel veel
kliederen. Het thema ‘dieren’ stond centraal,
dus werden er kleurplaten prachtig ingekleurd
en versierd. Luisteren naar de leiding zat er
dit keer ook niet in, want waarom zou je niet
alle kleuren op je bordje in één zwarte kleur
veranderen? Afijn, ieder z’n ding. Toen de jassen
weer werden aangetrokken, moest dat natuurlijk
achterstevoren. Het resultaat: Bevers die op de
grond lagen, want ze konden natuurlijk niets
meer zien.
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Valentijn
14 februari was het natuurlijk weer de dag van
de liefde. Gelukkig hadden de Bevers voordat
het de 14e was nog een draaiochtend, dus kon
er weer geknutseld worden voor hun Valentijn!
De mooiste kunstwerken kwamen voorbij, voor
mama of voor de geheime lover (ja echt, niet
jaloers worden, hoor!). Ook werden er uit het
niets hoepels gevonden. Dat was oppassen
geblazen, want de hoepels vlogen door de lucht.
En als je niet oppaste werd je zo in een hoepel
gevangengenomen.

Bevers

WIST JE DAT????
Wist je dat…. De Bevers de beste helpers ooit
zijn? Tijdens de Klussendag waren de Bevers
namelijk extra lief. Er werden tekeningen voor de
vrijwilligers gemaakt die meehielpen, om ze wat
goede moed te geven en de Bevers hielpen zelfs
mee het terrein takjes-vrij te maken! De leiding
is super trots!

Soep
Zeven Bevers bij elkaar maken een heel vreemd
soepje klaar…. De leiding vraagt regelmatig wat
de Bevers nou eens heeeeel graag willen doen,
want ja, op Scouting doe je toch altijd dingen die
je normaal niet doet? Dus toen een Bever riep dat
‘hij soep zou willen maken’, wist de leiding al wat
er de zaterdag erna op de planning zou staan.
Juist ja; een heksensoepje maken! Alles wat ze
buiten op de grond konden vinden en uit de
natuur kwam mochten ze in de soep gooien. Een
klokhuis, blaadjes, as van het kampvuur, aarde,
takjes en ga zo maar door.
Het soepje werd donkerder en donkerder. Toen
kwam Thijs met het beste idee ooit: de pan met
soep op het kampvuur zetten. De pan ging op het
zelfgemaakte kampvuur en de Bevers mochten
om de beurt met een grote stok roeren in de
pruttelende pan. Na een tijdje kwam er heel
veel rook uit de pan en het begon zelfs hevig
te borrelen! Helaas mocht het soepje niet echt
gedronken worden, maar het resultaat was wel
echt super vet!
9
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Kabouters

Kabouters

Strips maken
De Kabouters zijn aan de slag gegaan als schrijver en
als tekenaar om strips te maken. Alle creativiteit kwam
los bij de Kabouters! Uit alle toffe strips hebben we
twee strips gekozen die we hier hebben geplaatst. Wij
moesten er hardop om lachen, we hopen jullie ook!
Casino
Het was tijd voor de Kabouters om hun geluk te testen.
Hoeveel geluk hebben ze nu echt, hoe goed zijn ze
in bijvoorbeeld bijlgooien met gevaar voor eigen
leven, hoe goed kunnen ze een balletje volgen met
balletje-balletje? Of tellen hoeveel snoepjes er in een
zak zitten? En natuurlijk kan hoger-lager, roulette en
Blackjack niet missen in het casino.
De pot was snel door zijn geld heen en de Kabouters
verdienden stapels muntjes.
En wie zat er dan bij de spellen, dat waren natuurlijk
de oudste Kabouters, die als spelleiders hun rol heel
goed hebben vertaald.

Machinist
Alle Kabouters zijn ook op reis geweest door heel
Europa. Bij het loket een route halen, en dan op zoek
naar het juiste perron, van Berlijn, naar Barcelona,
naar Londen en weer terug. Maar ze moesten wel
oppassen dat de conducteur ze niet zou pakken, want
dan waren ze hun ticket kwijt. Dan moest je weer
terug naar het loket om een ticket te halen, of nam
je het risico om zonder ticket door te reizen. Maar
10

als de controleur je dan opnieuw pakte, dan was je je
complete route kwijt en moest je terug naar huis om
een nieuwe route te starten. De Kabouters hebben
heel wat routes afgelegd, maar ook veel tickets
opnieuw moeten halen... maar uiteindelijk hebben ze
het allemaal gered.
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Kabouters
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Welpen
Haalloooo hier zijn de leukste Welpen weer! De
Welpen beleven iedere week weer allerlei avonturen
met elkaar, waarover we jullie hier in dit Lopend
Vuurtje zullen vertellen. De laatste editie was nog
geschreven eind 2021, dus we hebben nog een hoop te
vertellen over de opkomsten in dit nieuwe jaar!
Het nieuwe jaar begon met een Oud en Nieuw
opkomst: we deden een renquiz over oud en nieuw
en natuurlijk hebben we met elkaar geproost op het
nieuwe jaar met kinderchampagne. Dat we er maar
weer een mooi Welpenjaar van mogen maken met
elkaar!

Welpen

pindakaas… tja het was maar goed dat het niet de geur
van echte drollen had, maar vies was het wel! :)

Een andere avond maakten we ons eigen vier op een
rij-spel met dopjes en papier. Wist je dat de Welpen
op hun liefst zijn als ze knutselen? Creatief bezig zijn
kunnen ze allemaal super goed en dat vinden ze ook
erg leuk.
Na het geknutsel (het moest toch drogen) hebben
we een heerlijk kampvuur gehad. Mét marshmallows
natuurlijk, want dat hoort erbij.
25 januari was het… WERELDPINDAKAASDAG!
Dit kon natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan.
Daarom gingen wij met de Welpen de mooiste
kunstwerken maken van suikerklontjes en pindakaas,
en een beetje viezigheid hoort er ook bij. Dus werden
er ook de mooiste drollen gedraaid van ontbijtkoek en
12

1 februari gingen we van het terrein af. Hesjes aan en
gaan! Nouja, geloof me… met 20+ stuiterende Welpen
duurt het nog best even voordat iedereen echt klaar
is om op pad te gaan. We gingen richting Diemen,
naar het parkje bij Park de Meer, net voor de snelweg.
Daar hebben we een paar spannende potjes Levend
Stratego gespeeld. Rennen over die heuvels en achter
elkaar aan zitten voor dit spel kunnen de Welpen als
geen ander, maar daarna is het kwartiertje teruglopen
naar de Kruislaan wel wat veel gevraagd. Daar moeten
we nog wel even aan werken, want op kamp of op
weekend gaan we nog wel langere tochten lopen!
Zoals we hiervoor al aangaven: buiten dat de Welpen
wel houden van een lekker druk en enthousiast
potje van (bijvoorbeeld) ‘Bulldog’, vinden Welpen
creatief bezig zijn ook heel erg leuk! Zo ook tijdens
de draaiavond dat we magische tekeningen hebben
gemaakt. Elke Welp tekende een blaadje vol met
verschillende kleuren wasco, en vervolgens ging daar
zwarte verf overheen. Als je daar, nadat het droog is,
namelijk overheen gaat met een prikker kun je de
coolste creaties maken.
De Welpen houden wel van een feestje dus mocht
een carnavalsopkomst niet ontbreken! De mooiste
verkleedkleren waren uit de kast getrokken door de
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de munten. Lief om te zien was wel dat veel Welpen
hun munten als groepje bij elkaar gooiden, zodat ze
allemaal konden spelen en de verliezen samen op
konden vangen. Way to go, boys!

Een andere avond speelden we casino. De Welpen
konden steeds muntjes inzetten bij verschillende
spellen, en door goed te gokken hun inzet
vermenigvuldigen... of hun inzet verliezen. Zo liepen
sommige Welpen al snel met een grote schuld rond
en puilden de zakken van andere Welpen juist uit van

Binnenkort gaan wij met de Welpen EINDELIJK op
weekend!!! Van vrijdag tot en met zondag gaan we
naar een ‘geheime locatie’ om een super tof weekend
te hebben met de welpen! Hierover zullen jullie vast
in het volgende Lopend Vuurtje lezen wat we daar
allemaal hebben gedaan!

Welpen

Welpen en kon het feest beginnen:) de oud-hollandse
spellen waren uit de kast getrokken en er werd vol
enthousiasme koekhappen, sjoelen en spijkerpoepen
gespeeld.
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Normaliter wordt ons magazine gevuld met
gezichten van onze leden. Alhoewel onze
leden ook vaak erg schattig zijn, kregen wij
met de lente in aantocht een ander idee.
Wij hebben voor deze uitgave gevraagd om
inzendingen van de huisdieren van Scouting
Oost 1. Bij dezen, eenmalig, het resultaat!!
Dank voor alle inzendingen!

Huisdieren van SO1
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Huisdieren van SO1
Kat
Caspar, Welpen

Sharpie en Posca
Jaël, Gidsen

Puck
Abel, Verkenners

Mieren

Larry en Willem van Oranje

Jorn, Verkenners
Anna, oud-leiding

14

Che, Verkenners

Muis
Coen, Explo’s en Marijn, Welpen

Lopend
LopendVuurtje
Vuurtje •• maart
april 2020
2022

Ceasar en Rive

Wanda
Huisdieren van SO1

Dimphy, Gidsen

Nelson
Vorkje

Christian, Verkenners

Samuel, Welpen
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Gidsen

Gidsen

Wat heerlijk! Na een schijnbeweging om online te
draaien, mogen we weer helemaal honderd procent
in z’n geheel totaal fysiek in ‘t echt! Ons oudejaars-/
kerstprogramma was nog online (iedereen had
ingrediënten voor een paar cupcakejes en een
sterretje thuis afgeleverd gekregen), maar het
nieuwjaarsprogramma was in ‘t echt! Met kampvuur!
En marshmallows! En nog meer sterretjes! En
lauwwarm rauw deeg met een verbrand korstje <3

Maar fysiek betekende ook meteen weer aan de
bak: in de donkere winterkou hebben we ook weer
pionieren geoefend, maar waar we normaal de
driepoot aan ‘t einde van de avond weer moeten
afbreken, hebben we deze keer een toren (voor
de liefhebber: http://home.planet.nl/~koop0296/
Kampvrpagina/Pionieren/Pionieren.htm) gemaakt
die we de week daarna voor de egg drop challenge
gebruikt hebben. Opdracht: laat een ei vanaf
bovenin de toren vallen. Doel: het ei overleeft de val.
Middelen: alles wat je op het scoutingterrein kunt
vinden.
16
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En creatief zijn de Gidsen zeker! Van parachutes
tot waterbed, bekertjes, balonnen, oude
kampaandenkens en heel, heel veel plakband: alles
werd - vrij letterlijk - uit de kast getrokken. En dan
maar hopen dat je gevaarte niet opsekop terecht
komt… Wonder boven wonder wisten alle Gidsen hun
ei heel te houden, dus de inhoud van de prijzentas is
flink geslonken.
Gidsen

Maar niet alleen de prijzentas slonk: we begonnen ook
langzaam Gidsen te verliezen! Met Valentijn waren we
zelfs met net zo veel Gidsen als leiding :’( Gelukkig zijn
er sinds kort een heleboel oudste Kabouters nieuwe
Gidsen ons komen versterken! Maar we blijven met z’n
allen wel een beetje koekebakkers (zie foto’s).
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Verkenners
Anyhow, wie er gewonnen heeft houden we uiteraard
nog geheim; die punten komen later ergens vast van
pas!

Verkenners

Ein-de-lijk weer normaal
Na lange periodes vol lockdowns, online draaien
en bubbels op kamp lijkt het toch alsof dit allemaal
ten einde is. De afgelopen tijd hebben wij met de
Verkenners weer met elkaar mogen draaien op de
Kruislaan. Nog steeds wel eventjes handen wassen en
niet op elkaar niezen, maar verder weer als vanouds!
En wat zijn de leiding en de Verkenners hier blij
mee!! Hieronder weer een korte blik in onze
spreekwoordelijke keuken, geniet ervan!

Filmavond
Wat doe je als het regent tijdens scouting? Nou zoals
jullie vast weten: er bestaat geen slecht weer, alleen
slechte kleding! Wat we gedaan hebben?? Lekker
warm binnen gezeten en film gekeken natuurlijk. En
dit maar liefst twee avonden, omdat de leiding toch
erg op docenten beginnen te lijken die niet snappen
hoe de technologie van tegenwoordig werkt. De film
die is gekeken is Brother Bear. Er werden wat traantjes
weggepinkt bij de Verkenners, maar vertel dat maar
niet door. Wat popcorn en chocomelk maakt een hoop
goed.

Zweeds renspel
Tijdens deze opkomst hadden wij een Zweeds renspel
georganiseerd. Over het veld hingen heel veel blaadjes
met een vraag erop in 4 verschillende kleuren. Als je
de juiste vraag en kleur gevonden had, moest je naar
de leiding om het antwoord te checken, vervolgens
kon je dan dobbelen voor een volgende vraag.
Voor sommigen was het erg lastig om de juiste kleur
vragen te vinden, dus zochten zij maar een andere
kleur. Dit keurde de leiding helaas niet goed. Hierbij
noemen we uiteraard geen namen, aangezien dat
vervelend zou zijn voor de patrouille van Pieter.
18
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Verkennerdag
Op 11 maart mochten we weer een Verkennerdag
organiseren. Omdat er wat leiding af viel kwamen
Johnny en Bailey ons versterken, dank hiervoor! De
dag begon op de Kruislaan, alwaar de Verkenners een
bureaucratietocht naar de Gaasperplas gingen fietsen.
Ondanks de rickrolls kwamen de Verkenners redelijk
op tijd terug, behalve één groepje. Wat bleek: Max
was weg, op de Maxisweg (ook wel bekend als de weg
bij de Maxis). Nadat ook zij waren teruggevonden
werd er jachtseizoen gespeeld in het park. Hierna
mochten de Verkenners terugfietsen naar de Kruislaan
om lekker pannenkoeken te bakken en af te sluiten
met een heerlijk warm kampvuur. Een geslaagde dag!
Op naar een geslaagd weekend, hierover meer in de
volgende editie..

Verkenners

Sinterkerst en nieuw
Begin maart was het dan zo ver: de feestmaand van
de Verkenners kon beginnen! Wij hebben als vanouds
weer sinterkerst en nieuw gevierd. Benodigdheden:
kadootjes tot 5 euro, een megamysteriedoos, een
geluiddempend lokaal (zijn we nog naar op zoek)
en pepernoten. Pro-tip: met 30 Verkenners is het
alleen mogelijk om een foto te maken in panaroma
als je met z’n allen in een lokaal zit. Iedereen heeft
enthousiast meegedaan en is uiteindelijk met iets
mee naar huis gegaan!
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Explo’s
Hallo scouts, de Explo’s hier!! Nu de coronamaatregelen eindelijk weg zijn, hebben we weer
flink wat normale draaiavonden achter de rug. We
zijn gaan schaatsen, hebben koekjes gebakken,
geschoten met Nerf-pistolen en Whoosh Whoosh
Boink gespeeld.

Explo’s

Dat zijn wel veel spellen die je echt samen speelt, en
je niet zo makkelijk online kunt doen. We zijn blij
dat we weer gezellige draaiavonden kunnen hebben
zonder dat de donderwolk van de coronamaatregelen
er boven hangt.
Groeten, De Explo’s

Wat is Whoosh Whoosh Boink? Goed dat je het
vraagt! Bij Whoosh Whoosh Boink ga je met z’n allen
in een kring staan, en geef je een Whoosh aan elkaar
door, als een soort wave. Maar je hoeft niet altijd de
Whoosh door te geven, je mag ook Boink zeggen. Als
dat gebeurt, gaat de Whoosh terug naar de persoon
waar die vandaan kwam en verandert het van richting.
Je kunt ook “Tunnel” zeggen. Dan gaat de Whoosh wel
in dezelfde richting door, maar onder de volgende
langs. Die moet dan een sprongetje doen. Tot slot is er
ook nog “Pew”, waarmee je de Whoosh meteen naar
iemand aan de andere kant van de kring kan sturen.
De Whoosh blijft worden doorgegeven, tot iemand
een fout maakt, zoals niet springen bij een tunnel, of
de Whoosh verkeerd doorgeven na een Boink. Als dat
gebeurt moet de speler die de fout maakte de kring
verlaten en gaat het spel met een iets kleinere kring
verder. Dit herhaalt zich tot er maar één speler over is,
die dan de winnaar wordt.
Niet bepaald een normaal programma inderdaad,
maar wij Explo’s zijn wel wat creatieve spellen
gewend. Zo hadden Ayla en Anna laatst een real life
20

versie van Mario Party gemaakt, wat weer een game
versie van levend ganzenbord met extra spelletjes is.
Klinkt leuk, en dat was het ook! Er waren zelfs echte
Toad en Yoshi knuffels en er werd vrolijke Mario Party
muziek afgespeeld.
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Stam
18 februari, je weet wel die avond dat het zo hard ging
stormen. Op dat moment was er dus eigenlijk een
superleuke Stamavond georganiseerd door Martin en
Stella. Maar helaas, ik hoop dat je begrijpt dat we het
niet echt zagen zitten om met z’n allen weg te waaien.
Dus, besloten we om de avond te verplaatsen naar 11
maart! Nieuwe ronde, nieuwe kansen en deze keer
stond er gelukkig geen storm op de planning.

Met bitterballen en al kwamen de eerste Stammers
binnenwandelen en er stond heel veel klaar:
etherische oliën, bijenwas, andere soorten olie,
gasstelletjes en van alles en nog wat. En er stond een
video klaar. Toen iedereen eenmaal binnen was en
een plaatsje had gevonden, kon de video starten.
En wat bleek: Stella en Martin hadden een vet cool
programma voorbereid, waarin we een balsem gingen
maken en een soort van body cream. 100% natuurlijk,
dus je zou ze ook op kunnen eten (werd overigens
niet aangeraden). De video’s waren erg leuk in elkaar
gezet en er werd heel goed en duidelijk uitgelegd, wat
ook wel nodig was. Er moesten namelijk ingrediënten
toegevoegd worden, precies op het moment dat
de substanties een specifieke temperatuur hadden
bereikt.

Stam

Een aantal weken voor de Stamavond, stond er nog
een andere Stamavond op de planning. Het was niet
al te koud, dus konden we met z’n allen heerlijk bij het
kampvuur zitten. Marshmallows, een lekker drankje
en Engeltjes te paard (ja, ja, ik hoor je al denken, maar
Engeltjes te paard zijn blokjes kaas gewikkeld in spek)
kwamen tevoorschijn en iedereen rook de volgende
dag naar kampvuur. Een geslaagde avond dus!

wel heel graag weten wat we gingen doen. Maar
Martin is een erg goede leiding, hij gaf geen duidelijk
antwoord en alleen de hint: ‘We gaan twee dingen
maken die je niet bij elkaar wilt doen.’ Oké, oké, lekker
duidelijk.

Zo gezegd, zo gedaan. En het ging verrassend goed
allemaal. Het gebouw staat nog, niets is in de fik
gevlogen en iedereen heeft nog haar op z’n hoofd.
En het resultaat: méga lekker ruikende crèmes en
balsems. Superleuk om te maken en er werden zelfs
handmassages uitgedeeld. Daarna werden er nog
spelletjes gespeeld, gezellig gekletst en gedanst tot in
de laatste uurtjes. Nu al zin in de volgende keer!

Maar goed, terug naar 11 maart. Vooraf werd er van
ons gevraagd om potjes te verzamelen. 2 potjes
waar 30ML in past. Dat bleek nog best een opgave te
zijn. Gelukkig was daar redder in nood Jorn, die een
heleboel potjes tegelijk bestelde en zo lief was om
die met iedereen te delen. Dus, een heleboel waren
voorzien van potjes. Maar potjes van 30ML zijn echt
heel klein, dus wat gingen we daar nou mee doen?
Martin werd af en toe ondervraagd, want wij wilden
21
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Aan alles komt ’n eind

Aan alles komt ’n eind

En wordt voortgezet……………….!
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Na samen meer dan 40 (veertig!) jaar in het
Stichtingsbestuur van Scouting Oost 1 te hebben
gezeten zijn we aan het eind van het jaar 2021
afgetreden; Wilhelmina Stutterheim als secretaris en
Ed Degenkamp als voorzitter. In het voorjaar van 2021
hebben we een aankondiging van ons vertrek in het
najaar gegeven. De zoektocht naar opvolgers voor de
functies van secretaris en voorzitter kon toen beginnen
en is in het najaar met de nieuwe benoemingen
van Marieke Westra als secretaris en Rik de Baat als
voorzitter ingevuld.
Met heel veel plezier hebben we vele jaren het
vrijwilligerswerk bij onze club Scouting Oost 1 gedaan.
We hebben de overtuiging dat de kracht van onze
club vooral zit bij de vele goeie en leuke leiding die
de club toch altijd maar weer weet te vinden. Als
bestuurders was/is het de taak om op de achtergrond
te zorgen voor de voorwaarden die een goeie
vereniging nodig heeft. Je kan hierbij denken aan het
goed beheren van de euro’s zodat het noodzakelijke
scoutingmateriaal altijd aanwezig is of kan worden

aangeschaft, de contacten met de gemeentelijke
instanties zodat onze prachtige groene locatie in
de Watergraafsmeer behouden blijft of verder in
zijn algemeenheid het ‘verbinden’ van mensen. Het
noemen van hoogtepunten van Scouting Oost 1 is niet
zo moeilijk: het mooie ledenaantal, de kampweken,
de draaiavonden, de weekenden, de verbouwing van
het 2e gebouw, de klussendagen etc. etc. Trots zijn
we er op dat we onderdeel hebben kunnen uitmaken
van een organisatie waarbij heel veel kinderen een
plezierige tijd hebben en ook vaak vrienden voor het
leven maken.
We zijn niet echt ‘weg’, want we blijven betrokken
bij de club. Vanaf heden hebben we alleen geen
bestuurlijke functie meer. Iedereen bedankt voor
de plezierige samenwerking. Het Stichtingsbestuur
wensen we met de ‘nieuwe’ en de ‘oude’ bestuurders
heel veel succes.
Groet,
Wilhelmina en Ed

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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Bora
Po

Jeppe, Verkenner
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Jasper, Verkenners

Bailey
Johnny, Explo’s en Esther, Verkenners

Kat
Salome, Gidsen

Bella
Milly, Kabouters
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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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Pluto
Nathan, Bevers

Harley

Aan alles komt ’n eind

Tomas, Welpen

Vissen
Spike

Max, Verkenners

Milan, Verkenners

Tygo
Sanne, Welpen en Dave, bestuur

26

Lopend Vuurtje • maart 2022

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

https://www.facebook.com/cees.debouter
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Oplage: 140 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
• Luna Begnor
• Marijn Hoeksel
• Thijs Rutledge

Wist u al dat u Scouting Oost 1 heel
makkelijk kunt steunen? Door te
bestellen bij grote en kleine webwinkels
via Sponsorkliks, gaat er automatisch
een klein bedrag naar ons. Dus bestelt
u binnenkort wat via Thuisbezorgd, Bol.
com of een van de vele andere winkels?
Bestel dan via Sponsorkliks. Voor u kost
het niets extra, maar wij verdienen er
wel een extra zakcentje mee!
www.scoutingoost1.nl

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
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Nebig, your flexible partner in packaging

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

Contact

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

De Veken 229
1716 KJ Opmeer

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

Stuur ons een email:
info@nebig.com

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

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

Neemt u gerust contact op met onze productspecialisten. Onze vertegenwoordigers staan u
graag te woord.

Of kijk op onze site:
www.nebig.com

Postbus:
Postbus 39
1715 ZG Spanbroek

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

