
Nummer 32Nummer 32Nummer 32   

April 2017April 2017April 2017   

---   Door Alle Scouts Door Alle Scouts Door Alle Scouts ---   



 

• Kerstopkomst  • Winterwandeling 

• Horoscoop  • Voorjaarslunch 

• Woordpuzzel  • VOVA 

• Alles over Indonesië • NLdoet 

• 1 april-grappen  • Jantje Beton 

 

Beste lezer, 

Voordat jullie aan deze DAS beginnen, wil 

ik jullie eerst even mee terugnemen naar 

de kerstopkomst. Niet zo zeer naar de 

speurtocht of het diner (daarover lees je 

ergens anders in deze DAS meer), maar 

naar de afsluiting. 

Na afloop van het kerstdiner mochten wij 

jullie voor de allereerste keer een nieuwe 

DAS presenteren en da’s ons goed beval-

len. Al jullie positieve reacties hebben er 

dan ook zeker aan bijgedragen dat wij vol 

goede moed aan een vervolg editie be-

gonnen zijn.  

  

Goed, een nieuw seizoen en dus ook een 

nieuwe DAS met daarin (korte) verslagen over 

recente activiteiten, zoals de ALV, NLdoet en 

de Winter-wonder-wandeling van de Scouts 

in Vijlen. Daarnaast hebben we weer een 

voorspelling voor al onze speltakken (ditmaal 

gedaan door een echte professor) en hebben 

we Luc een vijftal vragen voorgelegd in de 

nieuwe VoVa. 

Wij wensen jullie in ieder geval super veel 

leesplezier toe. Laat ons weten wat jullie 

d’r deze keer van vonden en tot de 

volgende DAS. 

 De DAS-Redactie 

Sem als E.T. 

WIDM 2017 

Dian en Lux bouwen een fort van dozen 



      

(door Sasha) 

Op 21 januari vertrokken de Scouts vanuit Voerendaal in 

de richting van Vijlen voor een heuse winter-wonder wan-

deling. In twee groepjes werd er een 5 kilometer lange 

tocht gelopen door de bossen en weilanden van het 

mooie Limburgse heuvelland. Dat verliep natuurlijk niet 

helemaal zoals gepland, maar uiteindelijk werd het eind-

punt wel bereikt, waar we nog even konden genieten van 

een kop warme chocolademelk (waarom ook niet, hè?). 

Het was een super gezellige opkomst en we hopen dat we 

dit volgend jaar weer kunnen doen! 

(door Eline)

 

Scouting Voerendaal verdient een koekje, dat mag duidelijk zijn. Echter, dingen zoals huiswerk, kerstkaarten 

en nog veel meer, zorgden ervoor dat het heel lang duurde voordat we ons koekje ook daadwerkelijk konden 

krijgen. Maar laten we bij het begin beginnen… 

Het begon allemaal aan het begin van de kerstopkomst, waar Keisha ons vertelde dat ze koekjes voor ons had gebakken! Alleen 

had ze de koekjestrommel voor de zekerheid op slot gedaan met een aantal hangsloten om te voorkomen dat de leiding de 

koekjes stiekem zou opeten. De sleutels had ze aan de Explorers meegegeven, zodat deze ze konden meenemen naar de kerst-

opkomst zodra deze begon. Alleen, de Explorers  waren allemaal te laat! Gelukkig had Keisha een aantal Appjes gekregen van de 

Explo’s waarin stond wat ze allemaal nog moesten doen. Omdat we geen zin hadden om op de koekjes te wachten, gingen we 

met behulp van de berichtjes in groepjes op zoek naar de Explorers. 

Gelukkig troffen we de Explorers al snel. Kleine problemen zorgden ervoor dat ze nog niet konden vertrekken, maar met een 

beetje hulp was alles zo gedaan. We hielpen ze met hun huiswerk, met het ophangen van kerstballen, met kwijtgeraakte kerst-

versiering en nog veel meer. Al snel waren de Explo's klaar en gaven ze hun sleutel aan ons. Toen iedereen 

terug bij het HK was, kon de koekjestrommel eindelijk worden geopend! En nadat de heerlijke koekjes op wa-

ren, kon het feestmaal beginnen dat bereid was door onze geweldige KOKO's. Het feestmaal was heerlijk en 

natuurlijk zeer gezellig. Aan het einde van de opkomst ging iedereen weer met een volle buik naar huis, maar 

ook met een koekje dat ze echt verdiend hadden!  



Bevers, 5 tot 7 jaar 

Binnenkort gaan de speeltuinen weer open! Dat zorgt natuurlijk voor veel plezier. Uit wetenscha-

pelijk onderzoek is bekend dat jij, Bever, daar erg blij mee bent. Je moeder zal roepen: “Doe je jas 

aan!”, maar eigenwijze Bevers zullen niet snel verkouden worden! 

Welpen, 7 tot 11 jaar 

Het is weer de tijd van lammetjes in de wei. Als Welp ben je één met de natuur, en je leeft hele-

maal op in het frisse lentezonnetje. Wetenschappelijk gezien weten we: 1 + 1 = 2  en voor jou 

breekt er dan ook een geweldige tijd aan, vol met bloemetjes en krulstaartjes! 

Scouts,  11 tot 15 jaar 

Jij, Scout, jij bent het stoerst van allemaal. Ook deze lente zal jij de meeste 1 April grappen gaan 

uithalen! De kansberekening leert ons dat jij daarom de meeste kans loopt op huisarrest en wifi 

verbod! Als echte Scout laat je je door zoiets kleins natuurlijk niet uit het veld slaan! 

Explorers, 15 tot 18 jaar 

'To explore' betekent ontdekken. Als Explorer ben je dus in feite een wetenschappelijke collega 

onderzoeker. Komt dat even goed uit, jij kunt je eigen horoscoop maken en ik neem eventjes een 

uurtje vakantie. Dat is goed voor je, eh, brein! 

Roverscouts, 18 tot 21 jaar 

Ook de Roverscouts zijn dol op de len-

te, vooral vanwege alle vlindertjes. 

Nee, niet in je tuin, maar in je buik, 

beste Roverscout! Je bent een kei in het roven van 

harten en ook deze lente zal jij je niet onbetuigd la-

ten. Het belooft een warme lente te worden!  

 

(met medewerking van Stijn) 

Deze keer geen voorspellingen van Madame Futura. Haar succes met deze rubriek 

is niet onopgemerkt gebleven. Aan de andere kant van de oceaan adviseert zij nu 

president D. Trump. Gelukkig hebben wij in Prof. Dr. IR. van Truttemse tot 

@pestaart en een fantastische opvolger gevonden. Met zijn medewerking presen-

teren wij jullie daarom een nieuwe horoscoop, ditmaal met een lente-thema! Kijk 

dus snel wat er voor jullie speltak voorspeld is!  

Wetenschappelijk 

Goedgekeurd 



Ook dit jaar vond in februari de jaarlijkse Jantje Beton collecte plaats. Gedurende één week-

end gaan we met alle speltakken de deuren langs om geld op te halen voor het goede doel én 

voor onze vereniging. Hoewel de opbrengsten dit jaar lager waren dan vorig jaar, waren ze 

toch boven verwachting hoog, namelijk: €578,42. De helft hiervan gaat naar Scouting Voeren-

daal en daarom wil ik jullie namens het bestuur en de hele vereniging nogmaals enorm bedan-

ken voor jullie inzet. In het bijzonder geldt dit voor enkele ouders die de taak op zich hebben 

genomen om een wijk voor hun rekening te nemen. Jullie zijn fantastisch! 

 

Daarnaast vond op 11 maart NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland, plaats: voor Scouting Voerendaal 

de perfecte gelegenheid om een ‘groot’ klusje af te werken. Dit jaar stond NLdoet in het teken van de realisering 

van een overdekte opbergplek voor ons pionierhout. Hoewel we een aantal extra handjes goed hadden kunnen 

gebruiken, mag het resultaat er zeker zijn! Het nodige sjouw-, flex- en verfwerk, heeft ons een hele mooie opber-

ging opgeleverd! Chapeau en heel erg bedankt voor jullie hulp!  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

1. Hier ga je als eerste heen in het 

geval van een ongeluk 

2. Van deze vereniging zijn wij lid 

3. Slaapplek die je kunt meenemen 

4. Derde speltak binnen scouting 

5. Engels woord voor ‘ontdekkers’ 

6. Embleem voor op je uniform 

7. Scouting knaagdieren 

8. Oudste speltak 

9. Verdieping in de grond, die ideaal 

is om te ‘funkelen’ 

10. Dolfje is een … 

11. Kleine leeuwtjes 

12. Dit jaar in Eygelshoven 

(door Xavier)

Vul in de vakjes hiernaast de antwoorden in 

op de volgende vragen. Als je alle vragen 

goed hebt beantwoord, lees je het code-

woord in de rode vakjes. Dit woord vind je 

ook op de achterkant van deze DAS. 



Voor deze editie van de VoVa stelde Stan vijf extreem onnozele vragen aan Luc 

(Scoutsleiding). Luc’s antwoorden? Die zie je hieronder. 

1. Wat zou je doen als het vliegtuig waar je in zit zou neerstorten?  

"Huh, Wat?! Daarnet zat ik nog gewoon op mijn bureaustoel! Paniek!" 

2. Welke drie dingen zou je meenemen als je naar Amerika zou moeten verhui-

zen? 

"Dit vind ik een lastige vraag, want als ik naar Amerika zou verhuizen, dan zou ik 

eigenlijk alleen maar dingen nodig hebben die ze in Amerika niet hebben. Stroopwa-

fels bijvoorbeeld. Of wentelteefjes. Verstand, ook een goeie..." 

3. Wat is het verschil tussen Shoarma en Gyros? Welke vind jij lekkerder? 

"Zowel shoarma als gyros zijn variaties op het Turkse Döner kebap. 'Kebap' is Turks voor 'gebakken vlees' en 'Döner' 

betekent 'draait'. Ook ‘shoarma' (Turks) en ‘gyros’ (Grieks) betekenen 'gedraaid'. We moeten uiteindelijk dus con-

cluderen dat het allemaal namen zijn voor hetzelfde: 'draaiend gebakken vlees'. Wel zijn er verschillen in hoe de 

verschillende mensen hun 'draaiend vlees' graag eten. Zo krijg je gyros bij de Grieken meestal met ui, tomaat en 

tzatziki saus en hebben de turken hun shoarma liever met wat sla en knoflooksaus. Persoonlijk vind ik dat laatste 

het lekkerst." 

4. Waarom is Samsung een beter merk dan Apple? 

"Nou, dat is omdat Samsung ontzettend veel diverser is dan Apple. Waar Apple al-

leen telefoons en computers maakt, doet Samsung zo'n beetje alles, waaronder 

televisies, koelkasten, textiel en zeeschepen, waarin ze de op één na grootste van 

de wereld zijn, maar daarnaast zijn ze ook actief als bouwbedrijf en verzekeraar. 

Tenslotte  heeft Samsung een omzet van 300 miljard dollar, waar Apple slechts een 

omzet van ongeveer 50 miljard heeft. Maar goed, dit alles helpt je natuurlijk niet bij 

het uitzoeken van je nieuwe telefoon." 

5. Wat zou jij doen als je één dag de minister-president van Nederland zou zijn? 

"Als ik één dag minister-president zou zijn, dan zou dat natuurlijk in een mum van 

tijd voorbij zijn. Dus als je dan echt iets wilt doen, dan kan je geen tijd verspillen. 

Aan de andere kant: Rome, Aken en Keulen zijn niet in één dag gebouwd en het is 

onwaarschijnlijk dat je in een dag echt zoden aan de dijk kunt zet. Dus zou ik de tijd nemen en genietend van men-

sen die je 'excellentie' noemen en de tijd doden. Of raakt dit verhaal kant noch wal?" 

 Luc        (geïnterviewd door Stan) 

in 4 simpele stappen 

  

1. Leg de driehoekige das 

met de lange zijde aan de 

bovenkant (en de grote 

punt aan de onderkant) 

voor je op tafel. 

3. Sla de das om je nek 

(met de grote punt achter 

op je rug) en neem de an-

dere twee uiteinde samen.  
4. Schuif de das ring aan de 

voorkant om beide uitein-

den en knoop de ring dicht. 

Alternatief: leg een knoop in 

beide uiteinden om ze bij 

elkaar te houden. 

2. Vouw de bovenkant van 

de das een paar keer om, 

zodat je das eruit ziet als 

in het plaatje hiernaast. 



(door Stijn)

Scouts houden wel van een leuke, onschuldige prank… gna 

gna! Daarom hebben we zes goede tips voor je verzameld. 

• Beplak een deuropening met doorzichtige huishoudfolie en 

wacht tot er iemand komt aanlopen… *Paahf!*   

• Zoek op internet een afbeelding van een 'windows blue 

screen crash', print deze uit en plak hem op iemands compu-

terscherm.  “Nee hè, Is ie nou echt gecrasht?” 

• Knip van papier een groot en eng insect en plak dat aan de 

binnenkant van een lampenkap. Zodra iemand de lamp aan-

doet, is het net of er een vies beest op zit. 

• Blaas ballonnen op en bevestig ze achter het raampje van 

een deur. Het lijkt nu net alsof de hele kamer vol zit met bal-

lonnen. Wie durft de deur nu nog open te doen?  

• Kopieer een eurobiljet en knip het uit. Plak over de helft een 

wit briefje waarop “1 April!” staat en stop het geheel ergens 

tussen. Let op: zorg ervoor dat alleen een puntje van het geld 

uitsteekt. Wie is de gelukkige vinder? 

• Geef een groep scouts een aantal leuke 1 april-ideeën, net 

nadat 1 april afgelopen is. Da’s lachen, want dan kunnen ze nu 

al niet meer wachten totdat het weer 1 april is.  =) 

(door Sven) 

Zoals jullie misschien wel al wisten is Bas Bos (buiten de Bever-groep ook wel 

bekend als Sven) een aantal weken geleden een tijdje op avontuur in de jungle 

van Indonesië geweest. Wij hebben hem gevraagd om hier een stukje over te 

schrijven:  “Hé hallo, Bas Bos hier! 

Een tijdje terug was ik voor school in Indonesië. Dat is een land dat heel ver weg ligt, vraag maar aan papa en 

mama. Het is hier ongelooflijk warm en het regent bijna iedere dag. Ik trek er elke dag op uit om nieuwe die-

ren te vinden. Deze dieren leven in een gigantisch bos dat we het regenwoud noe-

men. Maar dit regenwoud is heel snel aan het verdwijnen omdat de mensen hier 

de bomen kappen en verkopen aan rijkere landen, zoals wij. Nadat de bomen ge-

kapt zijn zetten ze er palmolie plantages op. Hiervan wordt palm vet gemaakt of 

palmolie. Deze producten worden in veel etenswaar en cosmetica gebruikt.  

Maar helaas om ervoor te zorgen dat de palmen genoeg plaats 

hebben wordt de omgeving in brand gezet en stoppen ze hele giftige stoffen in de grond die 

ervoor zorgen dat er niets kan groeien. Het leefgebied van de dieren is hier dus heel erg 

achteruit aan het gaan. Daarom ben ik hier, ik ga samen met een hoop andere mensen pro-

beren om het regenwoud terug te krijgen zodat de dieren weer plek hebben om te kunnen 

leven. Tegelijkertijd proberen we de lokale mensen te voorzien van een andere bron van 

inkomst. Dit zodat er niet nog meer regenwoud verloren gaat.” 

(door Sven)

Wist je dat…  

□ …Indonesië een land in Azië is dat bestaat uit wel 

17.508 eilanden? 

□ …3 van deze eilanden in de top 10 van grootste 

eilanden ter wereld staan?  

□ …Indonesië wel 400 actieve vulkanen heef?  

□ …iedereen teenslippers draag in donesië? Het is 

echt waar!  

□ …de Indonesiërs de neusaap naar de Nederlander 

vernoemd hebben vanwege onze puntige neus? 

□ …het Indonesische regenwoud heel snel krimpt? 

Elk jaar verdwijnt er namelijk een stuk bos zo groot 

als Groot-Brittannië. 

□ …Indonesisch de meest gesproken taal is in het 

land?  

Wist je dat al? Ja? Vink het dan maar af! CHECK!   



 

COLOFON 

DAS is het clubblad van  
Scouting Voerendaal.  

De redactie bestaat uit: 

Eline, Sasha, Stan, Stijn,  
Xavier, Rion, Martijn en Sven  

is een Scoutinggroep voor iedereen vanaf vijf jaar.  We zijn een eigentijdse en onderne-

mende jeugdclub.   

adres:   Goswijnstraat 17 Voerendaal 

telefoon: 045-5751117 

webiste: www.scoutingvoerendaal.nl 

email:  info@scoutingvoerendaal.nl

Antwoord Puzzel 

Huttenbouwer! 

Bevers 
Tussen 5 en 7 Jaar 
Zaterdag 10.00-12.00 uur 
Leiding: Onno, Sven & Joyce  
 
Welpen 
Tussen 7 en 11 Jaar 
Zaterdag 12.30-14.30 uur 
Leiding: Michelle, Martijn, 
Jolien & Jerom 
 

Scouts 
Tussen 11 en 15 Jaar 
Zaterdag 15.00-17.00 uur 
Leiding: Luc & Sander 
 
Explorers 
Tussen 15 en 18 Jaar 
Vrijdag 20.00-22.00 
uur 
Begeleiding: Edith 
 

Roverscouts 
Tussen 18 en 22 Jaar 
Zaterdag 18.15-20.15 uur 
Teamleider: Stijn 
 

 

 

 

 

 

 

(door Sasha)

Wat doe je als je op een lekker lenteavond samen met je 

mede-scouts rond een kampvuurtje zit? Juist ja, je zingt 

een liedje. Ken je d’r geen? Let dan nu op, want deze is 

speciaal voor jou. Een echte classic: “Cowboy Billie 

Boem!” 

Wie rijdt daar op zijn paard door de prairie? Het is cow-

boy Billie Boem, door de boeven zeer gevreesd. Er is nooit 

is het Wilde Westen een cowboy geweest die zo dapper  

was als cowboy Billie Boem *Billie Boem!*.  

Van je hotsie-knotsie-knetter van je jippie jippie-jeej. 

Maar zijn paard was te vermoeid en die kon niet langer 

mee. Maar hij moest de boeven vangen dus nam hij een 

ander beest. En *noem een naam* mag vertellen welk 

beest dat is geweest!  

Bovenstaande  stukje wordt steeds herhaald met een an-

der beest en iedere keer mag iemand anders bepalen 

welk beest dat is geweest. 

Op 25 maart vond de jaarlijkse 

voorjaarslunch en algemene leden 

vergadering (ALV) plaats. De lunch 

werd voorbereid door de Bevers en 

de Welpen: broodjes moesten ge-

smeerd worden, eieren moesten 

geverfd worden en er moesten 

mandjes met gevlochten hengsel-

tjes gemaakt worden. Daarnaast 

moesten de tafels gedekt worden 

en werden er cakejes gebakken. 

Toen de ouders rond half 1 kwamen, werden de kinderen 

door de leiding mee naar buiten genomen voor een spel-

letje. Tijdens dit spelletje werd de zomerkamplocatie 

(Eygelshoven) en het zomerkampthema (Astrix en Obelix, 

of voor de Scouts: “het geheime genootschap van het 

gele legoblokje”) van 2017 bekend gemaakt. Binnen vond 

de ALV plaats waar de ouders door het bestuur werden 

bijgepraat over de gang van zaken binnen de vereniging. 

Toen het bestuur eindelijk klaar was, mochten de kin-

deren weer naar binnen en na de ‘mie-ma-moetsjie’ kon 

er heerlijk gesmuld worden van de voorjaarslunch die 

klaarstond. 

Martijn en Edith zijn de afgelopen tijd 

druk bezig geweest met het vernieuwen van onze websi-

te. De informatie is geüpdate en het geheel is in een 

nieuw jasje gestoken. Heb je dat nog niet gezien? Ga dan 

snel kijken op  www.scoutingvoerendaal.nl 


