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Oeps... verrassing!   

Ik hoor het je al denken: “Huh, wat vind 

ik nu opeens in mijn brievenbus? Een 

nieuwe DAS?” En da’s juist, heb je goed 

gezien!   

Afgelopen weken zijn we natuurlijk druk 

in de weer geweest met de voorbereidin-

gen voor DAS in Wakkerdam. Morgen 

worden de laatste puntjes nog even op 

de i gezet en dan zijn we d’r helemaal 

klaar voor: ons eerste DAS-Event! Ik heb 

er hartstikke veel zin in, want het beloofd 

sowieso een top editie te worden. 

  

Michelle ter paard tijdens het Roverscouts-weekend in Driebergen  

Lisanne tijdens Koningsdag, 

om in te lijsten! 

Enige minpuntje: eigenlijk hadden we 

deze DAS ook tijdens het DAS-Event wil-

len uitdelen. Maar helaas, hij was net niet 

op tijd af. Maakt verder ook eigenlijk niet 

uit, want je leest ‘m nu en dat is wat telt! 

Bovendien hebben we je er nu extra mee 

verrast. Ja, toch? 

Goed, wat vind je in deze DAS? In ieder 

geval een verslag van de RSW, foto’s van 

het hutjes timmeren, een quick-fire 

round van de VoVa, 100% kloppende zo-

mer-voorspellingen van Prof. Dr. Ir. van 

Truttemse tot @pestraat en natuurlijk 

nog veel meer. Laat je nog maar eens ver-

rassen en heel veel leesplezier. 

 De DAS-Redactie 

  

• Hutjes Timmeren • RSW 

• Horoscoop  • Doolhof 

• Vijf onnozele vragen • Wanda 

• Tijdreis-overnachting • Scoutfest 



 

In het weekend van 12 tot en met 14 mei gingen we met acht scouts uit 

Voerendaal naar de Regionale Scouting Wedstrijden, oftewel de RSW. 

Dit is een kamp van een weekendje lang, waarin verschillende scouts-

groepen met elkaar strijden in een wedstrijd waarbij punten verdiend 

worden met spelletjes en scoutingtechnieken zoals tenten opzetten, 

koken en tocht lopen. De winnaars van de RSW zijn de beste scouts uit 

de regio en mogen vervolgens naar de LSW, de Landelijke Scouting Wed-

strijden.  

Dit jaar begon de RSW op vrijdagmiddag. Eerst checkten we in bij een tent van de leiding, waar we een bordje met 

ons RSW-nummer kregen. Meteen daarna gingen we aan de slag met het opbouwen van ons keukendak en de 

slaaptent. Het ging goed, ook al werden we flink opgejaagd door de subkamp staf. Zij waren namelijk bang voor 

regen, die uiteindelijk helemaal niet kwam. Nadat we de tenten hadden opgezet, konden we een oppepper goed 

gebruiken, dus kwamen de hotdogssssss voor iedereen precies op tijd! ‘s Avonds gingen we allerlei spelletjes in het 

bos doen, totdat we moesten slapen. Let op: we moesten echt gaan slapen, ook al wilden we dat eigenlijk niet. 

De tweede dag van de RSW begon simpel. Om zeven uur stonden we op, er werd thee ge-

zet en gerelaxt. De staf kwam tijdens het ontbijt langs om te zeggen dat we óók lunchpak-

ketten moesten maken voor ‘s middags. Na het ontbijt vertrokken we voor de tocht. Dat 

was zwaar, kilometers en kilometers lopen met moeilijke tochttechnieken. Gelukkig had-

den we een noodnummer voor als we verdwaald waren. Maar nadat we het nummer ge-

beld hadden, toen we dat nodig hadden, raakten we eigenlijk alleen nog verder ver-

dwaald! Uiteindelijk kwam alles natuurlijk toch goed en toen we terug op het kampterrein 

waren, konden we gaan koken: Pasta! Dat was heel lekker, veel lekkerder dan thuis! De 

porties waren wel een beetje groot, maar dat was geen probleem. ‘s Avonds mochten de 

ouders komen kijken bij de thema-presentaties. Iedere groep had iets voorbereid en er 

was van alles te doen: bal gooien en hindernisparcoursen. Wij hadden zelf een telefoonlijn gemaakt van twee be-

kertjes en een stuk touw, waarbij de ouders een boodschap aan elkaar moesten doorgeven.  

Op zondagochtend mochten we vijf hele minuten uitslapen en werden we om vijf over zeven gewekt! Yeeey! Daar-

na stond sport en spel op het programma. Zo moesten we bijvoorbeeld met een pittenzakje over een luchtkussen-

stormbaan heen crossen. Daarna kwam het moment waar we allemaal voor zaten te sidderen: de prijsuitreiking en 

het afbreken van de spullen. Het was een zwaar weekend, maar we hebben het overleefd én volgend jaar gaan we 

zeker weer naar de RSW!   

• Hutjes Timmeren • RSW 

• Horoscoop  • Doolhof 

• Vijf onnozele vragen • Wanda 

• Tijdreis-overnachting • Scoutfest 



Bevers, 5 tot 7 jaar 

Beste bever, heb je je emmertje en schepje al klaargelegd? Check, check dubbelcheck!? Onderzoek 

heeft namelijk aangetoond dat 84,825% van de bevers op vakantie zandtaartjes gaat bakken op het 

strand. Helaas zullen 38,564% van deze bevers hun emmertje of schepje kwijtraken, maar niet ge-

treurd, want 96,989% van deze pechvogels zullen in de strandwinkel een nóg mooiere schep of emmer kopen. 

Geen wolkje aan de lucht, dus! 

Welpen, 7 tot 11 jaar 

De zomer is voor de welpen de mooiste tijd van het jaar! School gaat op slot en je hebt even niets 

meer te doen met Boom, Roos, Vis of Stam + T! Laat je gaan, leef je uit! Wetenschappelijk onderzoek 

bewijst namelijk dat vakantie super gezond is voor welpen. Meer frisse lucht, gebutste knieën en  

schaafplekken dragen allemaal bij aan de grote zomerse groeispurt. Zo kun je er na de vakantie ook weer hele-

maal tegenaan. 

Scouts,  11 tot 15 jaar 

Oh scout, oh scout.. Uit longitudinale studies blijkt dat vooral scouts in de zomer op reis gaan. Naar 

verre en onherbergzame bestemmingen. De uitgelezen plekken om nog eens flink te oefenen met 

extreme tochttechnieken  en obstakels. Geen noodnummer voor als je verdwaald bent… oei oei oei, 

maar gelukkig zie ik in mijn academische koffiedik dat het allemaal helemaal goed gaat komen 

Explorers, 15 tot 18 jaar 

Je hoeft niet persé naar Salou of Chersonissos voor een vakantieliefde, beste Explorer. Ik weet name-

lijk nog goed hoe ik in mijn jonge jaren als beginnend wetenschapper op de camping (in Zeeland, nota 

bene) op ‘onderzoek’ uit ging! Ook jij, Explorer, weet dat Cupido op pad is deze zomer! Dat is zo zeker 

als 86256484 + 52647486 bij elkaar 138903970 is! 

Roverscouts, 18 tot 21 jaar 

♪♫♪ Geld, geld, geld, dat is het allergrootste goed, allergrootste 

goed.. ♫♪ Mijn modellen en berekeningen voor de zomer laten 

zien dat er grote sommen geld jouw kant op komen, roverscout! 

Veel geld en veel investeringsbeslissingen! Dat ziet er goed uit. 

Het schijnt dat de handel met Trump veel winst op kan leveren. Sla je slag, 

Mars is bright tonight, unusually bright… 

Medewerkers van de Universiteit van Kunrade (wereldberoemd in Kunra-

de), hebben de laatste voorspellingen van Prof. Dr. Ir. van Truttemse tot 

@pestaart wetenschappelijk onderzocht. Drie onderzoekers zijn er tijdens 

de afgelopen maanden op afgestudeerd en de conclusie is duidelijk: er klopt 

geen hout van, *ahum*, ik bedoel, alle voorspellingen zijn méér dan uitge-

komen. En aangezien de zomer inmiddels weer in volle gang is, hebben we 

de Prof. Dr. Ir. gevraagd om iets te zeggen over de komende periode. Lees 

en huiver!  



Stuiter en Bas Bos gingen de buurt 

verkennen, maar kwam toen per on-

geluk aan de verkeerde kant van het 

hek terecht. Help jij hun om de weg 

naar Hotsjietonia terug te vinden? 

              

             

              

              

               

              

             

              

               

        

 

□ …er veel verschillende soorten tenten zijn, waaronder de 

koepeltent, de wigwam, de patrouilletent, de tipi, de yurt, 

het lichtgewicht eenpersoonstentje en de party-tent.  

□ …je sommige tenten binnen 2 hele seconden kunt op-

zetten, als je snel bent?  

□ …de haringen van een tent op één lijn moeten staan?  

□ …het handig is om ervoor te zorgen dat de ondergrond 

schoon is (vrij van takjes, stenen, enz.), voordat je je tent 

opzet? Probeer anders maar eens uit, dan weet je wat ik 

bedoel.  

□ …tenten gemaakt worden van kunststof, textiel of die-

renhuid op een frame van metaal, plastic of hout?  

□ …kamperen in een extreem luxe tent ‘glamping’ wordt 

genoemd? 

□ …tenten niet alleen gebruikt worden om in te slapen, 

maar vaak ook voor concerten en andere activiteiten? 

□ …de grootste tent ter wereld in Kazachstan staat? In 

deze tent vind je o.a. een strand, een waterval, een 

golfbaan en een botanische tuin. 

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

in 4 simpele stappen  

 

Stap 1: Pak een oude DAS. In principe kan het ook 

met een nieuwe, maar zorg er dan wel voor dat je ’m 

eerst uitgelezen hebt. Anders is het zonde. 

Stap 2: Vouw de DAS open op de middenpagina (vaak 

blz. 4 en 5) en knip met een schaar langs de rug van 

het boekje tot net voorbij het eerste nietje.  

Stap 3: Knip nu een grote cirkel uit de DAS, waarbij je 

ervoor moet zorgen dat je ten alle tijden binnen de 

twee nietjes blijft. Je komt weer uit bij het eindpunt 

van stap 2. 

Stap 4: Vind een slachtoffer en doe hem de DAS om. 

De nek van het slachtoffer gaat nu precies door het 

gat dat je geknipt hebt in stap 3. Tip: past dit niet, 

kies dan een jonger slachtoffer uit óf in ieder geval 

iemand met een minder dikke nek.



 Edith        

We hebben het archief er op na gezocht en toen kwamen we er tot onze grote 

verbazing achter dat we Edith nog niet eerder gevraagd hebben om Vijf Onnoze-

le Vragen te beantwoorden. Uiteraard kan dat zo niet langer, dus hebben we 

dat bij deze goed gemaakt. Vijf vragen, Edith’s antwoorden: 

1. Spaghetti: het is gemakkelijk om te koken, er zijn variatie mogelijkheden in 

overvloed (met tomatensaus en gehakt, met pesto en kip, etc.) en het is ook 

nog eens super lekker. Maar, Edith, waarvoor zou jij spaghetti nog meer kunnen gebruiken?  

"Ik heb het nog nooit uitgeprobeerd, maar ik denk dat het wel leuk zou zijn om een spaghetti-breiwerkje te maken! 

Makkelijk op te warmen voor als je het koud hebt (zelfs in de magnetron) en als je honger hebt, dan eet je ‘m ge-

woon op." 

2. Als je voor een nieuwe auto gaat kijken, wat is dan je favoriete kleur? 

"Dan zou ik gaan voor een mooie rooie (want mooi rood is niet lelijk) met een beetje groen op het dak." 

3. Als je voor de rest van je leven op de noordpool zou moeten wonen, welk voorwerp zou je dan 100 procent 

zeker meenemen? 

"Sowieso een draagbare verwarming. Ik moet er niet aan denken om ergens te leven waar het in de zomer gemid-

deld net één of twee graden boven nul is en waar het in de winter in het ergste geval zelfs –50° kan worden. Brrr. 

Een lekker warm kacheltje en een goeie deken zouden mijn leven dan een stuk dragelijker kunnen maken." 

4. Een echte klassieker: wat is je schoenmaat? 

"39 en een beetje. Maar in de winkels verkopen ze alleen hele maten, dus dan 

ga ik voor schoenmaat 39." 

5. Als je een wet zou mogen schrijven waaraan iedereen zich zou moeten hou-

den, wat zou die wet dan zijn? 

"Ik zou iedereen verplichten om minstens één dagje bij scouting te komen kijken. 

Vooral omdat het gewoon heel gezellig is, maar ook omdat scouting je zelfstan- 

 

Al jaren lang kun je met al je vragen, problemen en dilemma’s bij Wanda terecht. Wan-

da weet namelijk alles. Echt alles! Maar deze keer heeft Wanda een vraag voor jou! 

We hebben Wanda namelijk gevraagd om een officieel Scouting Voerendaal onderzoek 

te leiden.  Komt ie dan, hè. 

Wat eet jij het liefst tijdens de pauze van de een scoutingopkomst? 

1. Speculaasjes  4. Dorito’s chips 2. Slagroomtaart  5. Koekjes met chocolade 
3. Augurken   6. Frambozen 

Laat ons jouw antwoord weten door het op een briefje te schrijven en vervolgens in de rode DAS-Redactie bus te gooien op de gang van het HK. Heb je zelf een vraag voor Wanda? Gooi deze dan ook in de rode DAS-Redactie bus. 

digheid bevorderd, je er een heleboel nieuwe mensen leert kennen en 

    iedereen er gelijk is.” 



In het weekend van 20-21 Mei, stond de welpen een heuse 

tijdreis-overnachting te wachten! De avond begon in het he-

den. Truus Tijdreis kwam uit haar tijdmachine en vertelde dat 

haar tijdmachine kapot was, waardoor ze haar vriend, Gerard 

Geschiedenis, ergens in het verleden  is kwijtgeraakt. Om Ge-

rard terug te kunnen vinden moest er Uranium gesmokkeld 

worden om de tijdmachine te repareren. Er was nogal haast bij omdat de tijdpolitie achter Truus aan zat…. 

Nadat er genoeg uranium was verzameld was het tijd voor een reis naar het verleden. In het verleden 

moesten we ons voeden met primitieve smaak-naar-meertjes rond het kampvuur. Na wat kampvuurspel-

len was het bedtijd, want we moesten wel nog zorgen dat we terug in het heden konden komen…. 

Na een stevig ontbijt en een reis naar de toekomst met de tijdmachine werden er 

heuse blaaspistolen geknutseld om de tijdpolitie te kunnen verslaan. Tijdens het 

officiële VWSWK (Voerendaalse-Welpen-Schiet-Wereld-Kampioenschap) bleek Levi 

de beste schutter van de welpen. 

Om 12 uur werd er met de tijdmachine teruggereisd naar het heden, want, oost-

west, eigen-tijd best….. 

PS, heeft iemand Truus nog ergens gezien…. – de tijdpolitie 

 

Das war ja ganz der Hammer! 



 

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

Bevers 
Tussen 5 en 7 Jaar 
Zaterdag 10.30-12.00 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 

 

 

 

 

Grande opening ‘jeu de boules’-baan. 

Op zaterdag 7  juli werd de gloednieuwe ‘jeu de boules’-baan 

feestelijk geopend door de burgemeester. Ook enkele professi-

onele ‘jeu de boules’-spelers waren bij de grande opening aan-

wezig. Hierover leest u volgende keer mee. 

Fermé tijdens de zomervakantie 

Bakkerij ‘La Baguette’ is gedurende de eerste twee weken van 

augustus gesloten. Slagerij ‘Chez Jambon’ is gesloten in het 

weekend van 26 augustus en datzelfde 

geldt ook voor kapper ‘François’.  

Fête du Soleil 

Op Zondag 3 september vindt het bi-

jaarlijkse ‘Fête du Soleil’ plaats. Na een 

gezamenlijke lunch op het stadhuisplein, 

zoeken we verkoeling bij het ‘Lac d’eau’. 

‘s Avonds kunt u allerlei spulletjes kopen bij de marktstalletjes 

op het dorpsplein en net na zonsondergang steken we een 15 

meter hoge brandstapel aan. Kom jij ook? 

We willen iedereen die een stem op 

Scouting Voerendaal heeft uitgebracht 

tijdens de Rabobank Clubkas Campag-

ne graag hartelijk daarvoor bedanken. 

De actie heeft zo’n €165,- opgebracht 

en daar zijn we natuurlijk heel blij mee. 

In samenwerking met het Muziekcollectief Voeren-

daal, organiseerde Scouting Voerendaal op zaterdag 

10 juni de 2e editie van Scoutfest. Onder het genot van 

een hapje en een drankje, konden bezoekers naar een 

zestal lokale bands kijken en luisteren. Zo’n 150 man 

(waaronder meneer de Burgemeester) kwamen op het 

evenement af. De organisatie kijkt in ieder geval terug 

op een zeer geslaagd festival. En we hopen jullie vol-

gend jaar zeker weer allemaal te zien! 

Fête 

du Soleil 


