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Lieve lezer,
Aan al het moois komt een eind, zo ook dit
Scoutingseizoen. Samen met alle leden,
vrijwilligers en anderen betrokkenen, blikken we
terug op dit seizoen. En wat voor één! Voor de
laatste keer dit seizoen nemen we je graag mee in
de opkomsten van de afgelopen tijd, lees je een
interview met onze vertrouwenspersonen en
hebben wij CT-Hoofd Huub gesproken.

Deze uitgave

Het zomerkamp staat voor de deur, de nodige
voorbereidingen worden getroffen en de
slaapzakken worden langzaamaan van zolder
gehaald. Liedjes zingen bij het kampvuur, het
gezellige groepsspel, dansen op de soos,
verdwalen tijdens de hike en vooral niet veel
slapen. Wat hebben we er zin in!
Lieve lezer, hierbij nemen wij kort afscheid. Maar
niet getreurd! Tijdens het Zomerkamp kun je alle
avonturen van iedere speltak teruglezen in de
Kampkrant. Na de zomervakantie komt het
bekendste scoutingmagazine weer terug, met de
allerleukste verhalen en rubrieken.
Veel leesplezier en fijne zomer!
De redactie.
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Van het bestuur

Beste lezer,
Op moment van schrijven heb ik een prachtig
uitzicht op ons prachtige veld, weer keurig
onderhouden door onze robotmaaier die nog
steeds op een naam wacht. Nog een paar uur
wachten en dan gaan de Kabouters en Gidsen op
pad voor hun weekend. We kijken nu al uit naar
hun verslagen over wat ze allemaal hebben
meegemaakt.
Nog een weekend later verplaatst de vereniging
naar een andere locatie om de
kampvoorbereidingen te treffen. Ik mag er
natuurlijk niet te veel over zeggen, maar in de
wandelgangen heb ik opgevangen dat het om een
bosrijke locatie gaat. En zoals jullie weten, bos is
bos, maar het ene bos is het andere niet. We
houden de exacte plek uiteraard nog even geheim.

Het mooie is daarentegen wel dat we vooruitkijken
op een zomerkamp dat er weer 'als vanouds' uit
gaat zien, zonder bubbels en andere coronataferelen. Wel nog even afkloppen natuurlijk. De
samenstelling van het organiserend comité is ook
weer als vanouds. Die aardige meneer met die
baard heeft al een kassa naar zich vernoemd
gekregen in de lokale supermarkt. We kijken uit
naar hoe alle leden weer kunnen genieten van de
gezamenlijke groepsactiviteiten.
Tot die tijd zou ik alle leiding heel veel succes
willen wensen met alle voorbereidingen, het is niet
niks, zo'n kamp organiseren.
Ondertussen gaan wij door met aftellen tot alle
ouders, kinderen, leiding, opa's en oma's weer op
dat prachtig gemaaide veld staan.
Met vriendelijke groet,
Jan Garritzen
Groepsvoorzitter Scouting Oost 1
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Dat het voorjaar is zullen we weten! Met een
zonnetje is scouting en het met elkaar buiten zijn
natuurlijk nog leuker, en Scouting Oost 1 zit dan
ook niet stil: er zijn weer
meerdere weekenden
georganiseerd, acties
ondernomen en
plannen gemaakt… en
ondertussen is er ook
nog een echte
scoutingbaby
geboren! Een baby…?
Jawel, laten we daar
maar meteen mee
beginnen!

Gefeliciteerd en veel geluk met elkaar gewenst,
Jan, Anne-linde en Guus!
Nieuwe speltak
Om de druk op de overgrote verkennergroep te
verlichten zal volgend seizoen een nieuwe speltak
komen: de Scouts! Dit is een groep voor de jongens
tussen de 11 en 13 jaar. De jongens van 13 tot 15 jaar
blijven gewoon de Verkenners. De Scouts gaan
draaien op donderdag avond van 19:00 tot 20:30.

Nieuws

Babynieuws
Op 4 april 2022 is Guus Garritzen geboren! De
trotse ouders zijn Jan (verenigingsvoorzitter) en
Anne-linde (Gidsenleiding) en daarmee is Guus
een echte scoutingbaby. Guus is al gespot op
diverse scoutingactiviteiten en gaat al met papa en
mama mee naar de camping, dus nog een paar
jaartjes wachten en dan hebben we een echte
scout erbij.

EHBO-avond leiding
Op 11 april is er weer volop aandacht besteed aan
de veiligheid van de leden; een deel van de leiding
volgde toen namelijk weer de Rode Kruis EHBOcursus, speciaal toegespitst op scouting. Er zijn die
avond weer heel wat verbandjes gelegd, vragen
gesteld, vragen beantwoord, veel paaseitjes
gegeten en het belangrijkste: de EHBO-kennis van
de leidingteams is weer helemaal up to date.
Koningsdag zonder poffertjes
Een tragische verschijning: op de plek op het
Bredewegfestival waar Scouting Oost 1 altijd
poffertjes staat te bakken op Koningsdag, stond dit
jaar een hele rij DIXI’s! Volgend jaar gaan we ons
weer hard maken voor een échte oude vertrouwde
Koningsdag, mét Scoutingpoffertjes, grappen over
Disneyland en rijen tot aan de Praxis.
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Nieuws

Zomerkamp in aantocht: ouderavond
Ja, want dat zomerkamp nadert nu snel, mensen!
We hebben op moment van schrijven nog slechts 3
weken opkomsten. In de week van 11 juli zijn er dan
geen opkomsten meer zodat de leiding de laatste
spullen klaar kan zetten en dan gaan we op 16 juli
gewoon al op kamp!

Verschillende acties voor Oekraïne
Scouts staan erom bekend graag hun steentje bij te
dragen aan een betere wereld en zo zijn er in de
afgelopen maanden door verschillende groepen
een actie gehouden om geld op te halen voor
Oekraïne. Er zijn heerlijke pannenkoeken
gebakken, spullen ingezameld en pindarotsjes
gemaakt en naar verluidt komen er nog meer
acties aan. Go scouts!
Voorbereidingsweekend
Ieder jaar bereidt de leiding zich uitgebreid voor op
het zomerkamp: de buurt moet verkend worden,
activiteiten bedacht en geregeld en er moeten
bijvoorbeeld tochten gemaakt worden. Daarom
vindt er ieder jaar een voorbereidingsweekend
plaats: alle leiding en het CoördinatieTeam (CT)
vertrekt met elkaar naar de kamplocatie, regelt
daar alles wat ze alvast kunnen regelen en hebben
daarna een gezellige avond met elkaar in één van
de kamphuisjes.
Ook dit jaar was dat weer een groot succes: de
omgeving is alvast onveilig gemaakt, men heeft
daar al even aan het stel Amsterdammers kunnen
wennen… dat moet vast goed komen op kamp! We
kunnen eigenlijk al niet meer wachten!
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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 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

Het is je vast niet
ontgaan. De zon
schijnt, regenlaarzen
worden omgeruild
voor slippers en we zijn
weer veel buiten te
vinden. De waterballonnen blijven nog
heel even in de kast,
maar gelukkig kan de
jas wel al uit. Ondanks
het lekkere weer blijft
een kampvuur hoog op
het lijstje staan en
pakken we er maar al
te graag
marshmallows bij.

Mariotteplein
Een groot favoriet blijft ook de speeltuin op
het Mariotteplein. Toen we er een aantal
weken geleden heen wilden lopen kwamen
we tot de ontdekking dat de speeltuin werd
verbouwd, oh nee! Gelukkig wist Thijs ons
precies te vertellen wanneer we weer
konden spelen in de speeltuin, de
verbouwing zou een aantal weekjes duren.
Een aantal weken geleden was het zo ver:
de speeltuin was weer open! Wat het
verschil was van voor de verbouwing
konden de Bevers niet precies vertellen,
maar ze waren wel heeeeel erg blij dat de
speeltuin weer open was!
Groeten, de allerbeste voetballers.

Pasen
Eigenlijk lusten de Bevers alles. Écht alles. Maar als
ze mochten kiezen, dan zouden ze echt wel iedere
dag koekjes, marshmallows of paaseitjes lusten.
Gelukkig stond Pasen voor de deur en waren de
paaseitjes volop te krijgen in de winkel: van
stroopwafeleitjes, tot chai crisp en normale witte
eitjes. Er was keus genoeg, dus kocht de leiding
echt een hele hoop eitjes. We hebben ze geteld en
het waren er maar liefst 64. Maar je begrijpt, die
eitjes krijgen ze niet zomaar. Alle eitjes werden
over het hele terrein heen verstopt, soms op wel
hele lastige plekken. Gelukkig konden de Bevers ze
allemaal vinden en werden alle eitjes eerlijk
verdeeld en in zakjes ingepakt.
Als je aan Pasen denkt, denk je natuurlijk ook gelijk
aan het schilderen van eieren. Ook dat hebben de
Bevers gedaan. De verfflessen werden de kast uit
gepakt en er kon weer flink gekliederd worden.

Een bladluis (links) naast de larve van
een lieveheersbeestje (rechts)
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De nieuwe vertrouwenspersonen van scouting zijn
Helen en Hanneke. Helen is ouder van een lid en
Hanneke was zelf lid van scouting én is later nog
leiding geweest. Ze beantwoorden voor jullie wat
vragen, zodat jullie ze beter kunnen leren kennen!
Waarom wilden jullie vertrouwenspersonen
worden?
Hanneke: “Het leek
me een mooie manier
om toch in verbinding
te blijven met
scouting. Ik ben al
sinds mijn dertiende
betrokken bij
Scouting oost 1, de
laatste jaren helaas
een stuk minder
actief. Dat komt
doordat ik ook veel
andere dingen doe,
zoals voetbaltrainer
zijn. Toen ik hoorde
dat jullie een vertrouwenspersoon zochten,
leek me het mooi om zo toch iets terug te doen
voor de vereniging. Verder leek het me dat ik het
wel zou kunnen.
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Vertrouwenspersonen
Hanneke: “Ik denk net als Helen dat ik goed kan
luisteren. Wat ook helpt is dat ik heel lang
onderdeel geweest ben van de vereniging en ik ken
de club goed. Ik weet wat er kan spelen. Als
jeugdlid en leiding ben ik ook wel eens tegen
dingen aangelopen die lastig waren. Verder sta ik
los van de vereniging; ik ben geen leiding meer of
of een andere manier nog verbonden aan scouting,
waardoor ik objectief kan blijven. Ik wil mensen
ook graag helpen en sta hier wel voor open.
“Willen jullie nog iets zeggen?”
Hanneke: “Wij zijn er echt voor de mensen die naar
ons toekomen, niet voor de vereniging. Je zult
nooit in de problemen komen alleen omdat je met
ons hebt gesproken. Je kunt ook bij ons terecht als
je ruzie hebt met het bestuur.
Helen: “Ik hoop dat we we niet teveel nodig zijn,
maar dat we wel een bekend gezicht worden,
zodat we wel kunnen helpen.”

We wensen Helen en Hanneke heel veel succes
met de nieuwe functie en dat ze niet al te vaak
nodig zijn!!

Helen: “Ik hoorde dat Scouting oost 1 nog een
vertrouwenspersoon zocht en dat wilde ik wel! Ik
moest er wel over nadenken, maar omdat mijn
zoon al jaren op scouting zit en het daar heel leuk
heeft, wilde ik graag helpen.
Waarom vinden jullie jullie zelf geschikt als
vertrouwenspersonen?
Helen: “Ik denk dat ik goed kan luisteren en kan
helpen op een manier van: “Wat kunnen we
ermee?”. Hanneke is natuurlijk zelf lid en leiding
geweest, dus zij kent de club op een andere
manier. Ik denk dat we daarom een goed team
zijn.”
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Kabouters
Pindarotsjes
De Kabouters hebben weer keihard hun best
gedaan om hele mooie pindarotsjes te maken voor
iedereen. Met de mooie bijkomstigheid dat een
deel van de opbrengst direct gedoneerd kon
worden aan hulp voor Oekraïne. De eerste avond
was nog wat onwennig, overal chocola, een paar
chocolade-eilanden in plaats van rotsjes enzo,
maar het was net als altijd erg gezellig en er werd
ontzettend hard gewerkt.

Kabouters

Tegelijkertijd werden er ook kaartjes voor aan de
zakjes getekend: mooie vlaggen, prachtige strips
en heel veel bedankjes.
Weekend
Wij zijn drie dagen op weekend naar Amstelveen
geweest. Voor een paar Kabouters was het de
eerste keer dat ze een paar nachtjes met ons mee
waren, maar iedereen heeft uiteindelijk lekker
geslapen. Op zaterdag was de leiding allemaal al
(erg) vroeg wakker en kon nog even in alle rust
genieten van het zonnetje. Na het ontbijt hebben
we na een tocht door het Amsterdamse bos, de
hele middag lekker in en rond het water van de
speeleilanden genoten van het lekkere weer. ‘s
Avonds aten we spaghetti met rode saus en vlaflip!
Helaas was er geen ruimte voor ons bij het
kampvuur, dus hebben we voor het slapen gaan
binnen maar een potje Weerwolven van
Wakkerdam gespeeld.
Zondag was het alweer tijd om naar huis te gaan.
Maar, niet voordat we een lekker eitje hadden bij
het ontbijt.
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…de Kabouters super goed zijn in bekers water
omgooien?
…de leiding dat een vrij slecht idee vindt?
…wij als toetje super lekkere vlaflip hadden?
…wij na het toetje nog een potje Levend Stratego
gespeeld hebben?
…de vlaggen erg goed verstopt waren?
…een paar van de Kabouters hun benen wasten
met een zak water en een lepel?
…iedereen zelf maar moet bedenken hoe dat ging?
…Thijs Leidingwater drinkt en de Kabouters
Kraanwater?
…hij daar erg trots op is?
…het Thijs zijn eerste Kabouterweekend was?
…hij het erg leuk vindt met ons allemaal?
…de Kabouterleiding het erg gezellig vond dat
Viviane ook mee was?
…zij ook met ons mee op kamp gaat?
…”levend” bingo toch iets moeilijker is dan gewoon
bingo, je namelijk allemaal voorwerpen moet
zoeken voordat je een bingo kunt halen?

Kabouters

…de Kabouters een leesclubje begonnen waren
binnen 10 minuten na aankomst?
…de leiding op weekend om 8 uur allemaal al
wakker is en buiten in het zonnetje zit met een
kopje thee?
…de Kabouters daarentegen nog liggen te tukken?
…zij er vanochtend al snel achter kwamen waarom
zij zwemkleding nodig hadden?
…wij namelijk naar een waterspeeltuin zijn
geweest?
…sommige Kabouters slechte ervaringen hebben
met het zogeheten natuurzwemmen?
…het uiteindelijk toch meevalt en best lekker is in
het water?
…wij er allemaal superleuk uitzien met een hesje
aan?
…wij misschien wel de nieuwe Nederlands
kampioen klimmen voor boomverzorgers gezien
hebben?
…het kampioenschap namelijk midden in onze
tocht gehouden werd?
…Kabouters tegelijkertijd kunnen zingen en tocht
lopen?
…Kabouters stiekem ook nog een badjas in hun
koffer meesmokkelen?
…Corine BayWatch nadoet als er een Kabouter in
nood is?
…wij genoten hebben van super lekkere broodjes
gezond?
…de tocht terug naar het huisje toch iets zwaarder
was dan de heenweg?
…de Kabouters erg goed zijn in 10 tellen in de
rimboe?
…vooral Lisa, zij namelijk erg weinig gevonden
wordt?
…die rimboe de tocht nog net iets minder lang
maakt?
…de Kabouters allemaal een heeeel zwaar leven
hebben?
…iedereen die op weekend is, het hele weekend
gebleven is?
…we allemaal erg lekker gegeten hebben van de
spaghetti met rode saus?
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Wist je dat…
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Welpen
Het is weer tijd voor een nieuw Lopend Vuurtje en
met dit keer een extra leuk verhaal. We zijn
namelijk sinds een hele lange tijd weer op
weekend geweest! Om het gelijk extra leuk te
maken zijn we twee nachtjes weg geweest om er
een lang weekend van te maken.
Vrijdagochtend werd ik wakker en de spanning zat
er al goed in. Vanavond zal het Welpenweekend
beginnen! Tas ingepakt en op pad richting de
blokhut in Amstelveen. Eén voor één komen de
Welpen binnen. Iedereen had er zin in en de sfeer
zat er gelijk goed in. Het is een groot terrein dus
dat moest natuurlijk eerst verkend worden. Nadat
alle hoekjes van het terrein ontdekt waren zijn we
al gauw begonnen met het klaarzetten van de
bedjes. Het was al te laat om nog een spel te
spelen, maar om een film te kijken is het nooit te
laat! We hebben de Minions gekeken (niet te
verwarren met Verschrikkelijke ikke! ). We hebben
enorm gelachen want het was een hilarische film!
Ook hebben we er lekkere popcorn bij gegeten.
Deze kwamen we aan het einde van het weekend
stiekem af en toe nog tegen ;-). Zodra de film
afgelopen was zag je zo hier en daar wat gapende
Welpen. Het was dan ook al laat en tijd om te gaan
slapen. Maar natuurlijk werd er door sommige ook
nog lekker gekeet.

Nadat we vrijdagavond de superleuke minionfilm
hebben gekeken werden we al vrij vroeg wakker en
scheen het zonnetje vol op! Tijd voor een leuke
dag! Na het ontbijt gingen we eigenlijk al gelijk op
pad. Goede wandelschoenen aan, lunchpakketje
mee, ingesmeerd? En gaan!
We gingen richting het Amsterdamse bos en
tijdens het lopen door het bos werd er ook een spel
gespeeld. Als de leiding begon met aftellen moest
elke Welp zich zo snel mogelijk verstoppen achter
bomen en struiken. Werd je gezien door de leiding
was je af. Het verbaast de leiding nog steeds hoe
snel de Welpen wel niet zijn! Eenmaal
aangekomen bij een supergroot grasveld hebben
we onze lunchpakketjes opgegeten en mochten de
Welpen hun eigen gang gaan. Lekker voetballen,
frisbeeën of gewoon lekker ‘chillen’ met een leuk
muziekje op de achtergrond. Wat hadden we een
geluk met het weer: volle zon en heerlijke
temperatuur! Einde van de middag was het weer
tijd om richting de blokhut te gaan, maar niet
zonder eerst een ijsje te hebben gegeten:)
Eenmaal terug bij de blokhut had iedereen even
tijd voor zichzelf. We hadden dan ook een lange
wandeling achter de rug. Toen iedereen was
bijgekomen was het tijd voor het avondeten. De
taken waren al verdeeld en iedereen heeft zijn
steentje bijgedragen. Het ene groepje heeft
gekookt, het andere tafelgedekt en de laatste twee
groepjes afgeruimd en afgewassen. Het gevoel van
kamp komt bij iedereen direct weer naar boven. Zo
gezellig met zijn allen aan die lange tafel!
Het begon langzaam te schemeren en dat kan
maar één ding betekenen, kampvuur! Gezellig
kletsen en grappen aan het kampvuur maken.
Vervolgens werden de takken geslepen want aan
het kampvuur kunnen de marshmallows natuurlijk
niet ontbreken. Maar we hebben niet zomaar
marshmallows geroosterd boven het vuur. We
hebben smores gemaakt! Dat zijn beschuitjes met
een gesmolten marshmallow en chocola ertussen.
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Het was verrukkelijk! Ook denk ik dat het een
Welpen klassieker wordt want iedereen was er gek
op! Na lang bij het kampvuur gezeten te hebben
was het tijd om lekker te gaan slapen.

Landen avond
Op een dinsdagavond gingen we op een heuse
wereldreis! We gingen naar vier verschillende
bestemmingen toe. Er werden vier verschillende
spellen gespeeld en elk spel speelde zich op een
andere bestemming af. Zo waren we bij Marije in
Frankrijk. We speelden jeu de shoe. In plaats van
met ballen gooien bij jeu de boules, gooiden de
kinderen met hun schoenen. Elke keer als je je
schoen weggooide moest je er een Frans woord bij
zeggen. Zo hoorde je de hele avond kei hard
croissant, bonjour en baguette.
Bij Nina waren we in het wilde westen en moesten
de kids als paard en ruiter goed samenwerken. De
ruiter moest over alle paarden heen lopen zonder

Om de Welpen en de toekomstige Verkenners
alvast voor te bereiden voor kamp hebben we
geoefend met tochten lopen. De kinderen hebben
van Sven een crash course in bolletje pijltje
gekregen. Vervolgens moest dit natuurlijk in
praktijk worden gebracht. In twee groepen hebben
de kinderen door Watergraafsmeer gelopen. Beide
groepen hebben zonder fouten te maken de tocht
goed gelopen! Wij hoeven ons dus geen zorgen te
maken voor op kamp! Het ging zelfs zo goed dat
we sneller klaar waren dan gedacht. De Verkenners
waren toevallig ook al eerder klaar dan gedacht
met hun progamma. Dat kwam goed uit. We
hebben samen met de Verkenners blikkie trap
gespeeld. Maarja dan is de vraag, hoe ga je iemand
buten als je de namen niet kent :). Toch niet zo’n
goed idee maar wel heel komisch. Toch maar een
ander spelletje. Vervolgens hebben we bulldog
gespeeld. Hilarisch gezicht: 40 kinderen van zeven
tot 15 jaar oud sprintend over het grasveld nadat er
bulldog gezegd wordt. Dit was een groot succes.
Ook vonden de Welpen het erg leuk om een spel te
spelen met de Verkenners!

Welpen

Zondagochtend was het ook alweer de laatste keer
dat we met zijn alle aan de lange tafel gezeten
hebben. Het was wederom prachtig weer. Wat
hebben wij daar geluk mee gehad! Over een paar
uurtjes werden de kids alweer opgehaald dus het
was ook tijd om alles weer in te pakken en op te
ruimen. Dit was een goed oefenmoment. Veel
nieuwe Welpen konden gelijk leren hoe de
luchtbedden en slaapzakken weer opgevouwen en
gerold moesten worden. De nieuwe Welpen
hebben goed opgelet en de oudste Welpen
hebben hier goed geholpen met veel geduld. Wat
een topwelpen hebben wij ook! Alles was weer
netjes dus was het tijd voor nog een laatste spel.
We speelden Kolonisten van Scouting! Het team
wat als eerste een kampvuur, tent, luchtbed en een
slaapzak verzameld had, had gewonnen. Bij de
leiding konden de Welpen alle grondstoffen
verzamelen waarmee ze de voorwerpen konden
kopen. De tijd vloog voorbij en voor je het wist
werden de eerste kinderen al weer opgehaald. We
hebben ontzettend genoten van het weekend en
iedereen was kapot. Bereid je maar alvast voor op
hoe leuk het kamp gaat worden!

de grond te aan raken. Klinkt makkelijker dan
gedaan, maar toch is het iedereen gelukt! Ook
hebben we de beste paardenimmitaties gehoord.
Zo waren er nog twee spellen. Het was een
gezellige avond en een groot succes!

Wij kunnen niet wachten op de komende weken
en ook het zomerkamp wat steeds dichterbij komt!
We houden jullie op de hoogte. Tot de volgende
keer! Xx de Welpen
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Gidsen
De Gidsen zijn sinds het laatste Lopend Vuurtje
uitgebreid met maar liefst 12 nieuwe leden! De
afgelopen weken hebben zij al meegedraaid en
hebben wij elkaar een beetje leren kennen. Om
elkaar nog beter te leren kennen hebben wij voor
jullie wat puzzels gemaakt.
Veel puzzelplezier :-)
De volgende vragen gaan over de Gidsen, vul in het
schema de juiste naam in achter het juiste cijfer. In
sommige hokjes staat een (kleiner) cijfertje: gelijke
cijfers zijn gelijke letters, en niet alle namen zijn
even lang, alle geel gekleurde hokjes zijn leeg!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gidsen

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Deze Gids wil graag naar Thailand op vakantie
Deze Gids haar favoriete kleur is paars
Deze Gids heeft een kat die Bolletje heet
Deze Gids is misschien klein maar is stiekem
een grootse gekke reusssss
De Gids haar lievelingskleuren zijn groen en
bruin
De Gids heeft een keer haar been gebroken
Deze Gids wil graag dierenarts worden
Deze Gids heeft ooit met touwtrekken in haar
eentje van twee anderen gewonnen!
Deze Gids gaat deze zomer samen met een
vriendin (en zonder ouders) op vakantie naar
Bonaire
Deze Gids kent bijna alle kinderen voor
kinderen liedjes
Deze Gids vond het op kamp prima als haar
vlechten werden afgeknipt om zo ei uit haar
haar te krijgen (is natuurlijk niet gebeurd...)
Deze Gids is tijdens zomerkamp in Canada
Deze Gids was ooit bang voor anti-conceptie
rupsen
Deze Gids houdt heel erg van zwemmen
Deze Gids is samen met Gids op nr. 16 ooit
“opperpoeper” op kamp geweest
Deze Gids woont achter dezelfde deur als de
Gids op nummer 15
Deze Gids is altijd erg vrijgevig en je mag altijd
dingen van haar lenen
Deze Gids zit ook op atletiek
Deze Gids heeft ooit (nog bij de Kabouters) de
kijkers van de zomerkampvlog super misselijk
gemaakt omdat ze de camera overal naartoe
draaide
Deze Gids heeft een kat genaamd Kiki
Deze Gids heeft ooit met haar foto in de
etalage van de HEMA gehangen
Deze Gids haar lievelings band is Black Pink
Deze Gids kijkt altijd even de kat uit de boom
Deze Gids maakt vaak een handstand en valt
daarna, maar dat is helemaal oké
Deze Gids is enorm creatief
Deze Gids is gek van Harry Potter
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Gidsen

15

Lopend Vuurtje  juni 2022

Verkenners

Verkenners

Weekend
Eind april zijn de Verkenners, naast de
Verkennerdag in maart, nog een weekendje
weggeweest naar het immer pittoreske Limmen!
Om daar te komen, moesten we in groepjes eerst
de trein naar Beverwijk pakken vanaf Sciencepark.
Door de werkzaamheden moesten we niet alleen
op Amsterdam Centraal, maar ook bij Uitgeest
overstappen maar dat ging bij alle groepjes
gelukkig goed. In Beverwijk stond de leiding ons op
te wachten met onze fietsen. Omdat meerdere
groepjes in dezelfde trein zaten, moest een deel
weer even wachten om gefaseerd te kunnen
vertrekken en wat is er nou leuker dan
voorbijrijdende auto’s overhalen om te TOETEREN?
Jammer dat de lesauto ons erop wees dat het
illegaal is om overbodig te toeteren…

De fietstocht bestond uit drie onderdelen met
posten tussendoor en eindigde in Egmond aan
Zee, waar we het ruilspel hebben gespeeld met
een waterflesje als eerste ruilmiddel. Zo was er een
groepje dat met een bos rozen eindigde, had de
groep van Milan twee mooie sjaals, én een horloge
en had de groep van Daniël een prachtige
armband. De groep van Max was als laatste
begonnen, maar hadden zelfs een FIETS geruild!
Die bleek stiekem gewoon van een Verkenner te
zijn dus dit telde helaas niet mee ;). Na een kort
fietstochtje naar de scoutinglocatie, was het tijd
om snel de slaapzaal in de richten en even lekker te
16

chillen. De meeste
Verkenners waren
al snel helemaal
opgegaan in een
spannend potje
Weerwolven van
Wakkerdam,
terwijl de leiding
voor ons ging
koken. Aan het
kampvuur hebben we vervolgens lekker onze
broodjes (vega)shoarma opgegeten en gedanst op
Disneynummers (WE DON’T TALK ABOUT
BRUNOOOOOO). Het leuke van een scoutinghuisje
buiten Amsterdam, is dat ze vaak bij het bos
liggen; zo ook Scouting Limmen. Toen het was
donkerder geworden was, deden we een spannend
zoekspel met verschillende kleuren glowsticks. We
speelden in 3 teams, maar je kon ook wisselen van
team als je slim in de gaten had gehouden welk
team meer punten had. Niet veel later was het
alweer tijd om de slaapzaal op te zoeken, maar
voor ons betekent dat echt niet dat we gaan
slapen; we hebben de leiding mooi laten geloven
dat we sliepen, maar eigenlijk waren we de HELE
nacht verder Weerwolven van Wakkerdam aan het
spelen. Uiteraard wel zachtjes zodat wie wilde
slapen daar geen last van had.
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’s Ochtends hebben we onze bedjes weer
opgeruimd en tijdens het ontbijt een
lunchpakketje gesmeerd voor de rest van de dag.
Op naar het strand! En daar moeten natuurlijk
kuilen gegraven worden en grootse zandkastelen
gebouwd worden! Ook hebben we wedstrijdjes
touwtrekken gedaan, met als hoogtepunt dat we
met alle Verkenners gewonnen hebben van de
leiding! Het was echt een super mooie dag dus
het was maar goed dat we petjes en zonnebrand
meehadden. Helaas was het al weer tijd om naar
Castricum te fietsen waar we werden opgehaald
door onze ouders. Voor Joshua zat de fietstocht er
nog niet op want die is samen met zijn vader nog
helemaal teruggefietst naar Amsterdam!

Verkenners

Pannenkoekenavond + Flyeren + plannen
Op 10 mei heeft de Grote Verkenner Inzamelactie
Pannenkoeken Avond plaatsgevonden! Enkele
weken daarvoor hebben we met de groep besloten
dat we graag een geldinzamelactie willen houden
waar we zowel geld voor Oekraïne, als voor ons
eigen zomerkamp mee ophalen. We kwamen uit
op een gecombineerde inzameling van statiegeld
petflessen en pannenkoeken bakken. Yarran heeft
een flyer gemaakt die we in de buurt van scouting
hebben rondgebracht. Daarnaast hebben we goed
uitgezocht wat er allemaal nodig gaat zijn en is er
een strakke planning gemaakt voor de avond zelf;
wie staat er achter de kassa? Wie gaan er bakken?
Wie wassen af? De ouders van Che hebben een
fantastische donatie gedaan door de
boodschappen te willen sponseren, waar wij heel
dankbaar voor zijn!
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Explo’s

Explo’s

Hallo lezers, hier zijn de Explo’s. Wij hebben weer
wat leuke avonden achter de rug, met Oekraïneknutselacties, diverse spellen en heel veel
gezelligheid. En we zijn ook al een beetje
begonnen met de voorbereidingen voor kamp!
Spannend! Maar eerst moest er een zeer
belangrijke vraag beantwoord worden: Wie is het
beste (minst slecht) in tafeltennis? Hiervoor heeft
Thijs het Thijs Tafel Tennis Toernooi (TTTT)
georganiseerd. Door een paar tafeltennissetjes

Maar er was de volgende week al een kans voor
revanche, want Julien en Jasmijn hadden een
pubquiz gemaakt! Daar moesten we in teams van
drie vragen beantwoorden over muziek, Netflix
series, en natuurlijk onze scoutingvereniging.
Weet jij bijvoorbeeld hoe oud Scouting Oost 1 is, of
hoe het vroeger heette? De antwoorden staan
ondersteboven onderaan de pagina.
En dit is de laatste editie van het Lopend Vuurtje
voor kamp, wat betekent dat je ons weekend naar
de Ardennen zal missen. :( Omdat dit de vorige
twee jaar niet door kon gaan, is het voor bijna
iedereen de eerste keer. Spannend! Wij verheugen
ons erop, en ook op kamp natuurlijk. Je ziet ons
vast wel langskomen in de kampkrant. Dus tot dan!
Groeten, de Explo’s

met batjes, bal en oprolbaar netje uit te stallen is
het scoutinggebouw omgetoverd tot
tafeltennisvereniging. Hier hebben de Explo’s
gestreden voor de eerste plaats. Na een paar
spannende rondes bleek Coen de
tafeltenniskampioen te zijn. Jasmijn had de
eervolle tweede plek gehaald.

SO1 is 88 jaar oud, en is opgericht onder de naam Zalige Mbaga
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Stam
Hai lezer!

Stam

De Stam heeft de afgelopen tijd weer een hele
leuke opkomst gehad! Dit keer hadden Marije en
Luna de taak om een programma te bedenken. Zo
gezegd, zo gedaan! De datum stond en het
brainstormen kon beginnen. Omdat de afgelopen
opkomsten iedere keer op het scoutingterrein
plaatsvonden, leek het ons een leuk idee om een
keer iets anders te doen. Er werd druk gezocht naar
een leuke groepsactiviteit, die ook nog eens een
beetje sportief was. Stiekem wisten we al heel
gauw wat we wilden doen, dus de reservering was
snel gemaakt: glow in the dark midgetgolfen en
disco bowlen!
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Op de afgesproken datum verzamelden een klein
groepje zich op scouting, terwijl de rest op het
Centraal Station aan het wachten waren. Eenmaal
aangekomen werd de groep in tweeën verdeeld en
kon het midgetgolfen beginnen! De hele ruimte
was glow in the dark, dus moesten er natuurlijk
ook glowsticks meegenomen worden, die iedereen
om kreeg. Alle holes werden soepel gespeeld, met
hier en daar natuurlijk enkele uitzonderingen.
Totdat alle groepjes bij de allerlaatste en ook
moeilijkste hole kwamen. De bal moest namelijk
een ‘sprongetje’ maken om in het gat te kunnen
vallen, maar dit was een stuk lastiger dan in eerste
instantie leek. Een enkeling had het na 12 slagen
opgegeven, maar Marijn lukte het om het balletje
in 1 keer in het gat te slaan! Uiteindelijk bleek ze
ook de grote winnaar van de avond, we hebben dus
een midgetgolftalent in ons midden!

Midgetgolfen maakt uiteraard dorstig, dus was het
tijd voor een korte pauze. Gelukkig was er een hele
gezellige bar, met een DJ die de leukste nummers
draaide. Nadat de drankjes op waren, was het tijd
voor de volgende activiteit: disco bowlen! De
nieuwe teams gingen onderling de strijd tegen
elkaar aan, want van bowlen word je natuurlijk
bloedfanatiek. Een hapje en een drankje mocht
niet ontbreken, dus een bittergarnituur stond ook
snel op tafel. Al snel was het uurtje bowlen voorbij
en gingen we bezweet en voldaan weer terug naar
het bargedeelte. De DJ was nog steeds aan het
draaien en dit keer kwamen er zelfs cocktails bij.
Van de cocktails werd goed genoten, want ze
waren heerlijk. Er werd gedanst tot sluitingstijd en
daarna was het helaas weer tijd om naar huis te
gaan. En of spierpijn de volgende dag aanwezig
was? Misschien…
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Een minuutje met Huub

Hoelang zit je al bij het CT en welke rol speel jij
binnen het CT?
“Precies weet ik het niet, maar het is langer dan 40
jaar. En nog steeds leuk om op zomerkamp te
gaan.”
Wat is voor jou altijd het hoogtepunt van
zomerkamp?
“Het klink raar maar ik ben altijd blij als we op de
zaterdag van terugkomst, allemaal gezond en wel
uit de bus stappen.
Tijdens kamp is het leuk om te zien als we met z’n
allen het groepsspel houden. Spannend vind ik het
als de groepjes starten met de hike. Ze weten niet
waar ze heen gaan en wat hun slaapplaats zal
worden.
Tijdens de hike komen we alle groepjes wel tegen
en, zeker als het mooi weer is, geniet iedereen. En
dan valt 15 km lopen wel mee.
Dit jaar kunnen we gelukkig weer een volledige
houden.”

Welk zomerkampmoment zul je nooit meer
vergeten?
“Ja, er is in mijn belevenis nog nooit een
zomerkamp geweest wat niet leuk was. Ondanks
de kampen met zes dagen regen.
De zomerkampen in Vilsteren hebben altijd wel
een bepaalde betekenis voor mij. In 1973 waren we
voor het eerst op landgoed Vilsteren. Sinds die tijd
heb ik veel bewoners leren kennen van dit kleine
dorpje.
De familie Cremers (eigenaar van het landgoed),
de Rentmeester, de boswachter, de
voetbalvoorzitter, de molenaar, de eigenaars van
de Klomp, de scoutingbeheerder en zelfs de
Pastoor.
Het is een mooie omgeving en mooie terreinen.
Vroeger waren er twee blokhutten maar
tegenwoordig zitten we met één groep in Ommen
of Dalfsen.”
Welk advies zou je mee willen geven aan de
kinderen die voor het eerst mee op Zomerkamp
gaan?
“Je gaat nooit alleen, dus samenwerken en samen
genieten van de leuke activiteiten en ...... een
beetje lief zijn voor de leiding”
Zijn de andere CT leden een beetje lief voor je?
“Al vele jaren vormen we met Jaap, Lucien, Rik,
Dave en ik het CT (Coördinatieteam).
We hebben veel lol en weinig nachtrust. Zolang ik
bij het CT zit, staat het wekkertje elke ochtend op
07.00 uur. Beginnen met een uitsmijtertje in de
openlucht doet wonderen.
Helaas is dit het laatste jaar voor Jaap. Met Jaap, en
later ook met Dave, hebben we elke dag de
boodschappen gedaan. Werken, maar wel gezellig.
Onze besprekingen zijn altijd bij de Chinees en ons
jaarlijks uitstapje gaat meestal naar het
zomerkampadres voor de volgende jaren.”
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