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Lieve lezer, 

Het is alweer enige tijd geleden sinds de 
laatste editie, maar we zijn er weer! 

Na die spectaculaire eerste week van de 
zomervakantie, waarbij Harderwijk 
onveilig is gemaakt, is het lange tijd stil 
geweest op de Kruislaan. Wel is er eind 
augustus iets erg speciaals gebeurd op 
de Kruislaan, maar daar is verderop in 
het magazine meer over te lezen. 

In deze kortere editie dan jullie van ons 
gewend zijn, vertellen de speltakken wat 
zij de afgelopen tijd hebben 
meegemaakt en wat er de komende tijd 
allemaal voor leuks gaat gebeuren. Er is 
zelfs al een weekend geweest! Dit 
Scoutingseizoen belooft weer ge-wel-dig
te worden. 

Lieve lezer, wij kijken er weer onwijs naar 
uit om de mooiste, leukste en grappigste 
gebeurtenissen en herinneringen met 
jullie te delen. Geniet ervan en tot de 
volgende! 

De Redactie

Deze uitgave
oktober

Gidsenweekend 14-16
Exploweekend 15-16
Herfstvakantie    17-23
Verkennerweekend 29-30

november
Scoutsweekend 12-13
Kabouterweekend 19-20
Soos 25

december
Welpenweekend 10-11
Kerstvakantie 26-8

Anna
Luna Ben

Esther
Rik

Jorn
Yvonne

25 oktober
29 oktober
31 oktober
24 november
27 november
30 december

Agenda
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Beste lezer,

Het seizoen is weer enkele weken 
onderweg, het is alweer donker tijdens 
de draaiavonden. Gelukkig zijn de 
buitenlampen op het veld vervangen 
door energiezuinige LED-lampen, dus 
het donker is voor ons geen enkel 
probleem.
Iets anders nieuws bij onze vereniging is 
een heuse nieuwe (tijdelijke) speltak: de 
Scouts! Dit is de jongste helft van de 
verkennergroep die uit zijn voegen 
barstte; we heten deze groep van harte 
welkom.

De eerste weekenden weg zitten er 
alweer op en er staat nog een hoop 
moois op het programma voor dit najaar:
we hoorden over een Halloween-
spookhuis, mooie acties, toffe 

programma’s, ouderavonden, en de 
Goedheiligman is natuurlijk weer bijna 
in aantocht. Kortom: het belooft weer 
een mooie periode te worden.

Dan willen we graag nog even van de 
gelegenheid gebruik maken om iemand 
te bedanken. Onze groepsbegeleider 
Dave heeft besloten om het 
verenigingsbestuur te verlaten en zal 
tijdens de komende Groepsraad 
aftreden. We hopen Susan diezelfde 
avond te verwelkomen als vervangend 
bestuurslid. Lieve Dave, je bent een 
topper, dankjewel voor je inzet de 
afgelopen jaren!

Met vriendelijke groet,

Het verenigingsbestuur Scouting Oost 1

Van het bestuur
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Na een lekker lange zomervakantie met 
enorm veel zon, zijn we weer begonnen 
met een nieuw scoutingjaar. Er is dit 
afgelopen jaar natuurlijk nog niet heel 
veel gebeurd, maar hier zijn toch een 
paar hoogtepunten van de eerste paar 
weken scouting en van de 
zomervakantie! 

Zomerkamp
Net als elk jaar was er ook dit jaar weer 
een zomerkamp. Dit jaar eindelijk 
zonder maatregelen. Iedereen heeft een 
enorm leuke week in Harderwijk gehad! 
Alle verhalen heeft u al kunnen lezen in 
de kampkrant natuurlijk. Op naar 
volgend jaar, maar die locatie blijft 
natuurlijk nog geheim. 

Bruiloft
Deze zomervakantie heeft er weer een 
bruiloft plaatsgevonden op onze mooie 
club. Het veld was geheel in een 
bohemian/festival sfeer aangekleed en 
het zag er echt prachtig uit! Nogmaals 
gefeliciteerd lieve Coen en Marijn! 

Wisseling van de wacht
Zoals Ed eerder al zei: er is een tijd van 
komen en gaan en de tijd van gaan is nu 
gekomen. Zo ook voor een deel van de 
redactie van het Lopend Vuurtje. Floris, 
Joey en Marijn geven het stokje over aan 
de rest van de redactie, waar Lonneke, 
ons nieuwste redactielid nu ook bij mag 
horen! Daarnaast zijn we ook nog steeds 
op zoek naar nieuwe leden die ons mega 
gezellige redactieteam willen komen 
helpen. Heb je interesse of wil je meer 
weten? Laat het ons dan weten via een 
mailtje naar: 
lopendvuurtje@scoutingoost1.nl 

Klussendag
Op 1 oktober was het weer tijd voor een 
klussendag. Een aantal vrijwilligers heeft
zich ingezet om ons terrein en de 
gebouwen weer helemaal spik en span te
maken voor de winter. Alles ziet er weer 
tiptop in orde uit! Laat die winter maar 
komen. 

Nieuws
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Grote Clubactie
De Grote Clubactie is weer begonnen. 
Dat betekent dat heel scouting weer 
druk in de weer is met lootjes verkopen. 
Hoe meer, hoe beter! Ook dit jaar hopen 
we via deze weg weer flink wat geld op te
halen. En zoals ieder jaar is er per speltak
een prijs voor degene die de meeste 
lootjes verkoopt! 

SOOS
Pak allemaal maar je discokleding uit de 
kast, want er komt weer een SOOS aan! 
Elke speltak is natuurlijk weer van harte 
uitgenodigd om je meest mooie dansjes 
te laten zien. De soos zal plaatsvinden op
25 november. Meer informatie komt 
later.

Rabo ClubSupport
Ook dit jaar hebben wij weer meegedaan
met Rabo ClubSupport. Met deze actie 
hebben wij geprobeerd om heel wat geld
op te halen voor de inkoop van nieuwe 
tenten. Luna en Marije zijn namens de 
vereniging naar de Stadsschouwburg 
afgereisd om daar de cheque in 
ontvangst te nemen. De uitslag is 
bekend en we hebben weer een goed 
bedrag opgehaald, wat weer in de 
spaarpot erbij kan voor nieuwe tenten, 
namelijk 1859,33 euro! 

Hallo hallo, 

Edvard Nip hier. Ik ben ingeschakeld door
de redactie van het Lopend Vuurtje om 
de laatste roddels, grappige verhalen en 
stiekeme geheimen te delen in ons 
clubblad. Ik heb alleen een probleem. 
Het jaar is pas net begonnen en ik heb 
nog helemaal niks gehoord. Zou jij 
kunnen helpen? 

Heb jij nou een grappig verhaal of een 
goede roddel? Dan kan je die insturen 
naar lopendvuurtje@scoutingoost.nl. 
Alle grappige verhalen, roddels en 
stiekeme geheimen komen natuurlijk 
anoniem in ons blad te staan. Ik zal 
niemands naam noemen en alles wat ik 
hoor blijft alleen bij mij. 

Nieuws

Edvard’s hoekje
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Benodigdheden: 
1 velletje gekleurd A4 papier 
Een schaar 
Potloden, stiften, verf, papier en alle 
andere versiering 
Stokjes of rietjes 
Plakband
Je eigen handen 

Stap 1: Pak een velletje papier en vouw 
het dubbel. Vervolgens trek je je hand 
over. Zorg daarbij dat je pols op de 
vouwrand ligt. 
Stap 2: Teken ogen op je hand.
Stap 3: Knip de ogen uit en zorg dat je 
door beide kanten van het papier gaat.

Stap 4: Knip je hand uit. Als je dat hebt 
gedaan vouw dan het blaadje uit. Als het 
goed is heb je nu twee handen die aan 
elkaar vast zitten. 
Stap 5: Versieren maar!!
Versier één hoe je zelf
helemaal wilt. 
Stap 6: Plak aan de kant die
je niet hebt versierd in het
midden een rietje of een
stokje vast met het
plakband 
Stap 7: Houd de hand voor
je hoofd en je masker is af! 

Knutselwerkje
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Wij zijn weer begonnen! Met een deels 
nieuw leidingteam is het seizoen van 
start gegaan: welkom Tyra en Vere! Er 
zijn best wel wat Bevers overgevlogen 
naar een nieuwe groep, dus om weer wat
nieuwe Bevers te werven, hebben we dit 
seizoen afgetrapt met de Beverdoedag. 
Nieuwe bevers hebben uit kunnen 
proberen wat we bij de bevers allemaal 
doen: knutselen, pannenkoeken bakken, 
kampvuur, typische spelletjes en nog 
veel meer!

We zijn natuurlijk ook weer gestart met 
de gewone opkomsten en hebben al een 
aantal nieuwe Bevers. De groep is nog 
klein, maar dat maakt het er niet minder 
leuk op. Zo hebben we bomen gemaakt 
van echte bladeren, die we eerst zelf 
gezocht en gedroogd hebben, zijn er al 
heel veel dieren geknutseld en doen we 
heel veel spelletjes binnen en buiten. 
Ook hebben de Bevers al het echte 
scoutingspel ‘Bulldog’ gespeeld en 
hebben de Bevers laten zien hoe goed ze 
dieren na kunnen doen. Voor de 
komende weken staan onder andere een 
kampvuur, een tocht en nog veel meer 
leuke dingen op het programma. 
Kortom, genoeg avonturen om naar uit 
te kijken!

Bevers
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Aan het eind van vorig jaar hadden we 
natuurlijk als fantastische afsluiter een 
geweldig kamp! Alles hierover kan 
iedereen natuurlijk lezen in de 
kampkrant waar alle verslagen in staan, 
dus ik zal er niet meer over zeggen dan 
dat het een fantastisch kabouterkamp 
was met lekker hoge temperaturen.

Na kamp had alle leiding een 
welverdiende pauze, maar aan het eind 
van de zomer begint het toch altijd 
alweer te kriebelen en hebben we weer 
zin in het nieuwe seizoen. Weer nieuwe 
avonturen beleven, en natuurlijk alle 
kinderen weer te zien!

1 september was het dan eindelijk zo ver, 
het nieuwe scoutingseizoen begon!
De eerste draaiavond hebben we eerst 
teruggekeken naar de fantastische 
verhalen van de zomervakantie van 
iedereen. Daarnaast hebben we de 
eerste weken vooral weer kennis 
gemaakt met de nieuwe Kabouters. Op 
dit moment hebben we namelijk 30 
Kabouters, en nog niet iedereen kent 
elkaars naam, dus daar moet natuurlijk 

verandering in komen! Dus mooie  
spellen om elkaar te leren kennen, een 
speeddate om zo een bingokaart vol te 
krijgen, verschillende spelletjes 
krantenmep en stand in de mand. Niet te
vergeten dat we ook een wie is het spel 
hebben gemaakt met alle Kabouters, en 
dat meteen hebben gespeeld om zo 
elkaar nog beter te leren kennen en 
natuurlijk door het jaar ook nog te 
kunnen spelen. 

Natuurlijk hebben we met dit mooie 
weer ook al een mooie tocht door de 
buurt gemaakt, om alvast onze 
tochttechnieken te oefenen dit seizoen! 
Afgelopen week hebben we nu het nog 
een beetje licht is in de avonden als we 
draaien en mooi kampvuur gemaakt. En 
ja wat doe je als de leiding zegt, jullie 
moeten takken verzamelen maar we 
zeggen niet waarvoor? Natuurlijk als 
eerste vragen of we ook marshmallows 
gaan roosteren! De Kabouters kunnen als
de beste de juiste takken vinden om het 
vuur, dus was het zeker tijd voor een 
kampvuur, met natuurlijk niet te 
ontbreken de marshmallows!
Wij hebben in ieder geval zin in het 
komende seizoen en gaan nog heel veel 
leuke dingen doen!

Kabouters
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Halloooo, hier zijn de Welpen!
We kunnen niet anders zeggen dan dat 
we het seizoen spetterend zijn 
begonnen. Binnen vier opkomsten zijn 
we van 23 Welpen naar bijna 30 Welpen 
gegaan en wat een leuke groep hebben 
we!

In de zomervakantie ruimen wij, de 
leiding, altijd onze Welpenkast op, wat 
dan altijd ook wel hoognodig is. Daar 
komen altijd weer voorwerpen uit 
waarover we dan discussies hebben: 
gaan we dit ooit nog gebruiken, moet 
het niet worden weggegooid? Is dat 
zonde? Nu hebben we daar iets op 
bedacht. Met elk voorwerp waarvan we 
dachten ‘hier kunnen we nog wel iets 
mee’, gaan we een draaiavond omheen 
bouwen. Zo hadden we dit keer een 
aantal witte t-shirts waar we niet zo goed
wisten wat we ermee moesten doen, 
maar Marijn wel! Een week voor we deze 
gingen gebruiken werden de Welpen 
getest op hun richtingsgevoel en 
snelheid met waterpistooltjes, gevuld 
met gekleurd water. Er werd een 
parcours uitgezet en welke de Welpen zo
snel mogelijk moesten afleggen. Aan het
einde van het parcours hingen 
schietschijven aan de bomen en daar 
moesten ze zo goed mogelijk op richten 
en schieten!
Hhmmm zal dit iets te maken hebben 
met het programma van volgende week?

En of dat zo was, we gingen ‘Bewaak de 
koning’ spelen! De bedoeling was dat elk 
team hun koning (een Welp) moesten 

bewaken, maar deden ze dat nou net 
niet goed genoeg, dan werd de koning 
bespoten met gekleurd water op (daar 
zijn ze) DE WITTE T-SHIRTS! Met als 
gevolg prachtig gekleurde t-shirts. De 
Welpen konden verbazingwekkend goed
mikken op alle koningen, maar ook 
super goed bewaken. We kunnen niks 
anders zeggen dan dat de Welpen super 
goed kunnen samenwerken:) 

Scouting kan scouting niet zijn als er 
geen kampvuur wordt gemaakt, en nu de
avonden sneller donker worden is dat 
natuurlijk nog gezelliger! Alle Welpen 
zoeken het scoutingterrein snel af naar 
DIE ene perfecte marshmallow stok en 
gaan gauw weer zitten bij het vuur. De 
Welpen worden iedere keer steeds beter 
in het bakken van de perfecte 
marshmallow, krokant van buiten en 
smeuïg van binnen! Ook vinden de 
Welpen het
blijkbaar heel
leuk om voor de
leiding een
marshmallow te
maken, wat de
leiding
natuurlijk
helemaal niet erg vindt (hoewel we dan 
soms wel rollend naar huis gaan 
hihihihi)! 

Wij vinden het super leuk dat we met 
zo’n grote groep toffe Welpen zijn en 
kijken al uit naar de draaiavonden die 
komen gaan! 
Groetjesss!

Welpen
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Lieve lezers, fijn om jullie te ontmoeten! 
Sinds september bestaan wij namelijk 
als een nieuw speltak: de Scouts. De 
Verkennergroep is opgesplitst in de 
jongens van 11-13 jaar (dat zijn wij) en die
van 13-15 jaar (dat zijn nog steeds de 
Verkenners). We draaien nu op 
donderdag met een groeiend groepje 
van 15 leden. 

Het is natuurlijk nog vroeg in het 
seizoen, maar we hebben al flink wat 
gedaan! Zo hebben we de eerste twee 
draaiavonden vooral kennis gemaakt 
met elkaar. Veel van de Scouts kenden 
elkaar al van de Welpen of de 
Verkenners, maar nog niet de nieuwe 
leden of de leiding. Klassiekers als 
krantenmeppertje kwamen langs, maar 
we hebben ook bingo gespeeld met 
grappige feitjes over elkaar en een 
verjaardagskalender gemaakt.

Later hebben we een knopenopkomst 
gehad, waarbij er ook meteen iets 
nieuws werd geïntroduceerd: de beker! 
De komende weken kunnen de Scouts in 
teams punten verdienen, en degene die 

aan het eind de meeste punten heeft 
wint de beker! 
Na een maand vond de leiding het ook 
wel tijd om kennis te maken met de 
ouders, dus hebben we een ouderavond 
gehad. De ouders hebben eerst even 
kennis kunnen maken met de leiding en 
al hun vragen kunnen stellen. Daarna 
hebben we nog met de hele groep 
Levend Stratego gespeeld. We 
verdenken een aantal ouders ervan dat 
ze nu stiekem zelf ook bij de Scouts 
willen…

Ten slotte hebben we nog een heuse 
spionnen opkomst gehad! Er was een 
elektrisch hek (geen zorgen: het was 
ongevaarlijk) waar een heel team 
overheen moest zonder het aan te raken.
Vervolgens moest
je geblinddoekt
door een
mijnenveld lopen
op instructies van
iemand langs de
kant, voordat je
door een kamer
vol lasers de
beker kon
bereiken. Het was spannend tot het 
einde, maar iedereen heeft het 
heelhuids gehaald :)

We gaan ook nog bijna op weekend! In 
november zullen we de straten van een 
nog nader bekend te maken locatie 
onveilig maken, wie weet wat er allemaal
te gebeuren staat! Meer daarover in de 
volgende editie, tot dan!

Scouts

Lopend Vuurtje – oktober 2022
Scouts

11



Het heeft weer een tijdje geduurd, maar 
nu de zomervakantie weer voorbij is er 
eindelijk weer Scoutingopkomst op 
dinsdag!

We zijn het jaar gestart met een nieuwe 
versie van een echte klassieker: 
Paaltjesvoetbal! Alleen in plaats van 
ieder voor zichzelf werd het nu gespeeld 
in tweetallen. Het zou alleen een beetje 
te makkelijk zijn als iedereen gewoon vrij
kon rondrennen natuurlijk, dus werden 
de tweetallen met hun been aan elkaar 
gebonden: 3 benig paaltjesvoetbal!

Na wat gestuntel in het begin, begonnen
de jongens goed los te komen en werden
er wat mooie acties gemaakt en werd er 
goed gescoord! Een paar kleine 
valpartijtjes kon de pret niet drukken! 
Het enige nadeel is dat wanneer de bal 
wordt uitgeschoten het een flink staaltje 
coördinatie en een beetje geduld kost 
voor de bal weer terug is, om vervolgens 
binnen 2 schoten weer uit het spel 
geschoten te worden. Fair is fair, het is 
ook niet de makkelijkste versie van het 
spel, de Eredivisie zou nog wat kunnen 
leren van onze jongens!

Omdat de herfst nu wel echt begonnen is
met dit gure weer, was het ook weer tijd 
voor een leuk binnenprogramma! De 
Verkenners vinden zichzelf de grootste 
grappenmakers van allemaal en dat 
kwam vanavond goed van pas; de 
Verkenners hebben De Lama’s weer tot 
leven gebracht! Om even in te komen, 
begonnen we met een rondje 

“moordenaartje”, waar middels gebaren 
een moordenaar, een moordwapen en 
moordlocatie uitgebeeld moeten 
worden. Nu zit er nog een moeilijkheid 
in dat je niet mag praten en, net als bij 
doorfluistertje, er via een schakel andere 
kinderen gecommuniceerd moet 
worden. Ondanks de voor het publiek 
duidelijke hints (verkenner Max zet een 
grote pas en komt verkeerd terecht = 
coureur Max Verstappen), hadden de 
raders er soms een uitdaging aan dat de 
hints tussentijds wat veranderd waren…. 
“Verboden te lachen” is voor de meesten 
van ons een uitdaging, maar Gino hield 
als langste een stalen gezicht. Toen 
daarna de
“Vragenronde”
gespeeld werd,
ging het bij Jasper
even fout; hij
begon te lachen,
waarop hij dacht
dat ie af was. Vervolgens realiseerde hij 
zich dat dat het vorige spel was en hij dus
wel door mocht gaan, maar vergat een 
vraag te stellen, waardoor hij tóch af was!
Gelukkig ging de “Dierenwinkel” hem 
samen met Simon wel goed af; ze 
kwamen erachter dat hun Mol last had 
van dyslexie. De avond werd afgesloten 
met een sterke ronde “Ik Wil Graag Zien” 
waarin we hebben gezien wat 
Verkenners doen als de leiding niet 
kijkt… Nu weten we ook waarom de 
afwas absoluut niet schoon was op 
zomerkamp; dat moet met afwasmiddel 
en niet met mayonaise…

Verkenners
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Na een lange zomervakantie waarin 
iedereen flink kon uitrusten is het 
eindelijk weer tijd om elke 
woensdagavond weer naar scouting te 
komen! De leiding heeft weer lekker 
zitten puzzelen om ontzettend leuke 
draaiavonden te bedenken.  

De afgelopen weken zijn wij druk bezig 
geweest met het lopen van tochten. Op 
de eerste draaiavond in deze serie 
hebben we een mini college gehad van 
Martin en Ben (Luna). Daarin werden 
allerlei tochttechnieken besproken, 
zodat we nooit meer zouden verdwalen. 
Na dit college was het tijd om een tocht 
zelf te lopen en we mochten kiezen of we
een medium, moeilijk of extreme tocht 
wilde lopen. Nadat iedereen de tocht in 
handen had was het tijd om te beginnen.
Er zijn uiteindelijk twee groepjes 
geweest die bijna helemaal goed zijn 
gelopen. Dat was toch wel een 
tegenvaller voor de leiding. Maar goed 
dat we zo vroeg zijn begonnen met 
oefenen. 
De week daarna hebben we zelf een 
tocht gemaakt. We kregen papier en 
pennen, en een leiding mee en zijn 
eropuit getrokken in de buurt om een 
tocht te maken. Bij het ene groepje ging 
het wat makkelijker dan bij het andere, 
maar uiteindelijk kwam iedereen met 
een mooie kladversie van een tocht weer 
heelhuids op scouting terug. 
Toen was het tijd voor wat afwisseling. 
De week erop gingen we naar Betondorp 
om daar twee toffe spellen te doen, 
bedacht door Anne-Linde en Noah 

(Luna). Bij het eerste spel ging er één 
groepje vooruit en die pijlen tekende op 
de grond. De andere twee groepjes 
moesten na een paar minuten via de 
pijlen het andere groepje proberen te 
vinden. Bij het tweede spel hingen er 
lintjes in het dorp. Er was één groepje die
alle lintjes moest verzamelen en de 
andere groepjes, moesten door middel 
van samenwerking proberen het andere 
groepje te vangen. Die samenwerking 
verliep natuurlijk heel soepel, dankzij de 
portofoons die we mochten lenen van 
Huub. Bedankt Huub! 

Deze week, dat is de week waarop dit 
stukje wordt geschreven, gingen we de 
zelfgemaakte tochten uitwerken. Wat we
ermee gaan doen blijft nog even geheim,
maar volgende week komen de ouders 
toevallig een keertje meedraaien. 
Misschien kunnen ze wel raden wat we 
gaan doen ;)
Al met al, hebben wij een paar 
superleuke eerste weken achter de rug 
en kunnen we niet wachten op de rest 
van het jaar! 

Gidsen
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Weer een nieuw jaar voor de Explo's

Bij een nieuw jaar horen ook nieuwe 
mensen, er zijn aardig wat nieuwe 
Explo's bijgekomen vanaf de Verkenners 
en de Gidsen, waarmee we nu op 21 
Explo's zijn uitgekomen.
Bij de leiding heeft Susan haar stokje 
doorgegeven aan Jorn.

De eerste draaiavond hebben we een 
klein overleg gehad in park Frankendael, 
over wat wij verwachten van het nieuwe 
jaar en hoe we dat willen realiseren. We 
gaan een Explobestuur vormen, dat zelf 
bepaalde dingen zal coördineren in de 
loop van het jaar. 

Vervolgens was het tijd voor de 
ontgroening van de nieuwe Explo’s en 
omdat het leuk was ook gewoon de rest 
van de Explo’s. Er werden 
waterballonnen stuk gemaakt boven 
elkaars hoofd, blind gevoeld in pannen 
met water en ontbijtkoek en slidings 
gemaakt over een zeil, met nog veel 
meer smerige dingen er op.

De week erna was het tijd voor een quiz. 
De Explo’s hadden weetjes over zichzelf 
ingestuurd. Die werden vervolgens op 

genoemd, de taak van de rest van de 
Explo’s was raden bij wie dit feit hoorde. 
Het tweede deel bestond uit de 
ingestuurde nummer, het idee was raden
wat de artiest en de titel was. Het derde 
deel waren was fysiekere opdrachten, 
levende piramides en
letters maken. Bij alle
opdrachten konden
minpunten verdiend
worden, het team met de
meeste minpunten, stond
een lekkere fles hete saus
en een lepel om deze mee
te eten, te wachten.

We hebben ook een avond
over de lijn gedaan, waar
vragen gesteld worden, als je het er mee 
eens bent of het ook hebt meegemaakt 
moet je over de lijn heen stappen. Dit 
om elkaar beter te leren kennen.

De laatste draaiavond hebben we 
Jackbox games gedaan. Je kreeg op je 
telefoon een stelling, daar moest je op 
antwoorden, iemand anders had 
dezelfde stelling. Vervolgens was het aan
de rest om te stemmen welke het leukste
was. Zo waren er steeds meerdere 
random tweetallen.

De Explo’s beloven plechtig dat ze 
volgende keer dit stukje zelf zullen 
schrijven, zodat hun fantastische leiding 
dit niet hoeft te doen ;)

Explo’s
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Het was al even geleden dat de Stam bij 
elkaar was gekomen, dus we konden het 
nieuwe jaar niet beter beginnen, dan 
met een weekend!

Het weekend was al ver van te voren 
gepland, dus er werd al erg lang naar 
uitgekeken. 23 september was het zover! 
Waar we heen zouden gaan? Geen idee. 
Wat we zouden doen? Ook geen idee. 
Voor alle leden, behalve de organisatie, 
was dit 1 groot raadsel. Best wel even 
wennen voor een hoop, een weekend 
zonder te weten wat er gaat gebeuren. 
Maar dat maakt het zeker niet minder 
leuk! Er werd al vroeg gespeculeerd, 
maar de organisatie liet braaf niets los.

Het werdt een leuk gebwoutje in Bergen 
(NH), wat we met een flinke autotocht 
door heel Flevoland berijkten. 

De wekker ging zaterdag optijd, want er 
stond een fietstocht op de planning! Na 
een typisch
scoutingontbijt,
pakten we de
fietsen naar
Alkmaar, want daar
stond ons een
boottocht door de
grachten te
wachten. Wat is
Alkmaar toch een
mooie stad! De bruggen, nou ja zeg 
gerust bruggetjes, waren super laag, dus 
werd er veel gebukt en werd er een 
aantal een beetje claustrofobisch. Na 
deze, lichtelijk traumatische ervaring, 

was het tijd voor lunch en een nieuwe 
activiteit: een escapetour door Alkmaar! 
We hebben de hele binnenstad verkend, 
veel geleerd over de stad en leuke 
opdrachten gedaan. Na het eten was het 
tijd voor een 'De slimste mens 
programma', waar iedereen super 
fanatiek was. Maar eerst werd de 
winnaar bekend gemaakt. Wie had de 
Mastermind puzzel opgelost? Sven 
natuurlijk! Hij won de wisselbeker. Toch? 
Uh, die was kwijt..

Later op de avond was er een 
verrassingsprogramma. Er werd namelijk
een twerkshop gegeven! De heupjes 
werden losgedraaid en er zijn een 
heleboel billen geschud. 

Zondag was er gelukkig ruimte om uit te 
slapen. Maar daarna was het tijd voor 
een wandeling door de duinen! Een 
aantal hebben het af en toe wel zwaar 
gehad, maar de omgeving was prachtig. 
Hierna was het helaas weer tijd om in te 
pakken en richting huis te gaan. En wat 
stond daar op scouting te wachten? De 
wisselbeker! Op de Kruislaan is het niet 
al te laat geworden, iedereen kon niet 
wachten op zijn eigen bed. 

Lieve Jorn, Susan, Wouter en Nina, 
bedankt voor het organiseren van het 
geweldige weekend!

Stam
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In dit minuutje met interviewen wij 
(Luna) Ben. Omdat zij samen met een 
andere Luna leiding is binnen dezelfde 
speltak, noemen wij haar Ben. Dit 
seizoen is zij voor het allereerst leiding. 
Benieuwd bij welke speltak ze leiding is 
en wat voor advies ze zou geven aan 
toekomstige leiding? Lees dan verder! 

Van welke speltak ben je nu leiding? 
De meest gezellige, de Gidsen!

Heb je altijd al leiding willen worden?
Aan het begin
dacht ik er niet zo
over na, maar
zodra ik op een
leeftijd kwam dat
het er af en toe
over ging, wist ik
wel dat ik echt
leiding wilde worden. Ik heb ook altijd in 
m’n hoofd gehad dat ik het liefst 
Gidsenleiding word.

Hoelang ben je zelf lid geweest lid? 
11 jaar, vanaf het eerste jaar Kabouters.

Wat was jouw favoriete programma 
als Gids? 
Ik vond het altijd heel leuk wanneer we 
op kamp de kookwedstrijd hadden. Alle 
groepjes moeten dan omstebeurt 
ingrediënten kiezen, waardoor je niet 
altijd eindigde met de ingrediënten die 
je eerst in je hoofd had. Daar moet je dan
vervolgens eten voor je groepje en een 
portie voor de leiding van maken. Die 
beoordelen dan welk gerecht het 
lekkerst, mooist en best gepresenteerd 

is. Ik was hierbij altijd heel fanatiek (wat 
ik heel misschien altijd ben).

Wat vind je zo leuk aan leiding zijn? 
Ik vind het heel leuk om vette 
programma’s neer te zetten. Het maakt 
me heel blij om te zien dat Gidsen het 
gezellig hebben en enthousiast bezig 
zijn. 

Waar kijk je het
meest naar uit
komend
seizoen? 
De Gidsen (en
mijn
leidingteam)
beter te leren
kennen.

Welk advies zou
je aan jongere
leden die ook leiding willen worden, 
geven? 
Blijf vooral lekker enthousiast. Zodra je 
bij de Explo’s zit kan je je al helemaal 
uitleven met het maken van 
programma’s, die je vaak ook nog kan 
gaan gebruiken zodra je leiding bent. 
Maar vergeet niet ook een beetje te 
genieten van het lid zijn. Uiteindelijk is 
dat waar scouting voor is en dan heb je 
nog al het spannende van dat je niet 
weet wat er gaat gebeuren. 

Wat is je lievelingssnoepje? 
Dropfruit duo’s :P

Een minuutje met Ben
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