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Beste leesbeesten van Scouting Voerendaal, 

Jullie hadden ‘t al gezien: we zijn eindelijk terug! En hoe! 

Misschien had je wel weer zo’n klein boekje verwacht als 

de vorige keer, maar ditmaal hebben we weer ons eigen 

grote boekje terug, in kleur, en natuurlijk met geweldige 

verhalen, raadsels, weetjes, onderzoeken en verslagen! En 

wisten jullie al dat we de hulp van oud-lid Sasha hebben 

ingeroepen om de opmaak te verzorgen? Nu kunnen we 

pas echt los gaan met verslagen en foto’s. De vorige keer 

kwamen we ruimte tekort, maar deze keer krijgen jullie 12 

bladzijdes aan leesplezier over jullie favoriete vereniging! 

In deze editie van DAS herintroduceren we niet alleen de 

interessante rubriek “Ouden Doosch”, maar blijven we 

natuurlijk ook trouw aan onze andere rubrieken. Ben je al 

benieuwd wie we deze keer te grazen hebben genomen 

in de VOVA (Vijf Onnozele Vragen Aan…)? Wil je liever 

weten wat volgens Scouting de ideale samenstelling is van 

ranja, of zoek je naar de oplossing van een waar Scouting-

mysterie? Blader dan gauw naar onze gloednieuwe 

rubrieken: DAS-Lab en Scout Stories! 

Is dat dan het enige wat je in deze DAS zult tegenkomen? 

Hahaha, bij lange na niet! Maar wij hebben nu al meer 

dan genoeg verklapt; de rest zul je toch echt zelf moeten 

ontdekken ;) 

Veel leesplezier! 
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Koninklijke onderscheiding 
voor Edith Moonen-Caubo  

DAS-Nieuws: Da’s pas nieuws! 26 april 2022

VOERENDAAL — Vandaag 
heeft onze vrijwilliger Edith 
een koninklijke onder-
scheiding ontvangen voor 
haar jarenlange inzet! 

Omdat Scouting Voerendaal 
trots is op haar vrijwilligers en 
die dan ook enorm koestert, 
nam de vereniging het initiatief 
om één van hen op koninklijke 
wijze in het zonnetje te zetten. 
Edith Moonen ontving dan ook 
op dinsdag 26 april, tijdens de 
lintjesregen, een welverdiende 
‘oranje onderscheiding’ voor 
haar tomeloze vrijwillige inzet 
in het onderwijs en bij Scouting 
Voerendaal. 

Met een smoes werd Edith 
naar het gezellig gevulde 
Scoutinggebouw gelokt. Daar 
ontving Edith, tot haar grote 
verrassing, de benoeming tot lid 
in de Orde van Oranje Nassau. 

Edith is al twintig jaar actief 
als vrijwilliger in de gemeente 
Voerendaal. Ze begon ooit als 
peuterleidster bij peuteropvang 
De Eerste Stap. Later ging 
ze ook vrijwillig aan de slag 
bij Scouting Voerendaal 
en als onderwijsassistent 
bij basisschool Bergop in 
Ubachsberg. 

Bij Scouting Voerendaal heeft 
Edith vele taken vervuld. Op 
dit moment is ze actief als 
secretaris en als leiding bij 
de Welpen. In het verleden 
is ze ook leiding geweest bij 
alle andere leeftijdsgroepen. 
Daarnaast heeft ze zich ingezet 
als gebouw- en materiaalbe-
heerder en organiseerde ze veel 
activiteiten zoals Koningsdag 
en de speeltuindag. Binnen 
de groep staat ze bekend om 

haar pro-actieve houding, 
maar bovenal om haar warme 
persoonlijkheid waarbij zowel 
leden als vrijwilligers zich 
altijd thuis voelen. 

ZO-NWS heeft de huldiging 
vastgelegd: 

https://youtu.be/N25AxnJvtzg 
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z o e k  D e  V i J f  V e r S c h i l l e N ! 

Kon jij ze allemaal vinden? Zo ja, stuur je antwoord dan in via  
scoutingvoerendaal.nl/das-zoek-de-verschillen en maak kans op appeltaart! 

En zo niet, dan vind je de antwoorden terug in de volgende editie van DAS! 

r e c e p t : S m A A k - N A A r - m e e r t J e S ! 
In de zoek-de-verschillen heb je misschien gezien 
dat de Stamgroep een goed kampvuur kunnen 
maken. Maar kan ze ook goede smaak-naar-
meertjes maken? Hans kan dat in ieder geval heel 
goed; dat heeft de DAS-redactie met eigen ogen 
gezien! En kijk maar naar Sandra: die is aan het 
genieten van een verrukkelijk smaak-naar-meertje! 

Stap 1: Maak een goed vuur! 

Stap 2: Houd een marshmallow boven het vuur. 
Sommige Welpen vinden het lekker om de 
marshmallow in het vuur te houden, maar voor het 
perfecte resultaat moet de marshmallow ongeveer 
10 centimeter boven de vlam gehouden worden. 

Stap 3: Nadat je hem even goed boven de vlam 
hebt gehouden, moet je ‘m draaien, zodat hij aan 
alle kanten mooi goudbruin is. 

Stap 4: Leg nu een stukje chocolade op de marshmallow. Als de chocolade begint te smelten, doe je 
de marshmallow tussen 2 koekjes.

Stap 5: Heerlijk genieten van je smaak-naar-meertje! 
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DAS-l A b : r A N J A  p r o e V e N ! 
De aarde is een aparte planeet, 
maar bij lange na niet zo 
apart als de mensen die er 
leven! Een van de vreemdste 
mensenkolonies die op aarde 
leven, noemt zich “Scouting 
Voerendaal”. Ze zijn zo uniek, 
dat de beste wetenschappers 
in elke editie van DAS een 
nieuw onderzoek publiceren.

Deze keer buigen we ons in 
het DAS-lab over de vraag: 

“Hoeveel (volume)procent ranja 
vinden de leden van scouting 
Voerendaal het lekkerst?” 

Het is een eeuwenoude strijd: 
wat is de juiste hoeveelheid 
siroop in een glas ranja? Deze 
kwestie komt wekelijks naar 
voren tijdens de opkomsten; 
sommigen geven de voorkeur 
aan ranja met slechts een hintje 
siroop, terwijl anderen liever 
iets wat lijkt op pure siroop 
naar binnen werken. Is er nou 
ècht geen equilibrium tussen 
deze twee kampen te vinden? 
Is er een ideale hoeveelheid 
siroop waarmee iedereen 
tevreden kan zijn? We hebben 
een aantal mensen gevraagd 
of ze hun mening over de ranja 
op Scouting Voerendaal wilden 
verkondigen. 

“Ik heb mijn ranja het liefst 

met één deel siroop en zeven 
delen water, zoals het op de 
verpakking wordt voorgesteld!” 

– Petra 
“Ik drink echt geen ranja, dus 
nee.” 

– Coen Scoupy 
“Ik prefereer een glaasje witte 
wijn; ranja vind ik immers 
uitermate ordinair.“

- Willem-Jan Mostert-uit den 
Fles 

“Wie is Scouting Voerendaal?” 
– Bertus 

Vervolgens hebben onze 
DAS-wetenschappers een 
experiment uitgevoerd met een 
kleine groep proefpersonen. 
Deze mensen hebben ranja met 
verschillende hoeveelheden 
siroop geproefd. De resultaten 
van dit onderzoek zijn te zien in 
onderstaande grafiek. 

Zoals altijd, zijn er echter 
mensen die het hierbij niet 
met de meerderheid eens 
zijn; de meerderheid van deze 
mensen geeft de voorkeur 
aan een hoger volumeper-
centage siroop. Een enkeling 
drinkt liever ranja met een 
lager sirooppercentage. Omdat 
deze groep redelijk klein is 
vergeleken met de rest van de 
testgroep, lijkt het erop dat 
deze mensen helaas niet vaak 

hun ideale ranja in hun felge-
kleurde bekertje zullen zien 
verschijnen. 

Zo blijkt maar weer, dat de 
meningen sterk verdeeld zijn. 
Het is dus al snel duidelijk 
dat er nooit unanimiteit zal 
ontstaan over dit onderwerp. 
Het DAS-Lab is op zoek gegaan 
naar alternatieven. Ook hiertoe 
hebben we een aantal mensen 
gevraagd welke alternatieven 
ze graag tijdens de opkomsten 
zouden zien verschijnen. 

“Water; da’s lekker gezond!” 
– Sophie (zit niet op scouting) 
“Koffie is mijn leven.” 
– een anonieme koffieliefhebber 
“Koffie? Nee, bah; dat lust 
niemand! En die arme Welpen 
dan?” 

– een anonieme niet-koffie-
liefhebber 

Uit dit kleine interview valt op 
te maken dat er voorlopig ook 
geen alternatieven in zitten. We 
zullen het er dus bij moeten 
laten dat er altijd mensen 
ontevreden zullen zijn met 
de hoeveelheid siroop in hun 
ranja. Gelukkig is er wel één 
ding waar we het allemaal over 
eens kunnen zijn: ranja is niet 
compleet zonder koekjes erbij! 

0 % 100%50%

Oordeel

Hoeveelheid
siroop
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o u D e N  D o o S c h

Met een spandoek waarop een knetter van 
een spelfout stond: zo verhuisde Scouting 
Voerendaal naar het gebouw dat we nu allemaal 
kennen aan de Goswijnstraat. Maar welke 
plekken in Voerendaal mochten wij daarvoor ons 
hoofdkwartier noemen? In deze ‘Ouden Doosch’: 
de locaties van Scouting Voerendaal door de 
jaren heen!  

Goswijnstraat 17

Jaren van plannen, bouwen en klussen werden 
op 24 april 1999 afgerond met de opening van 
ons huidige ‘hoofdkwartier’. Maar helemaal 
klaar waren we natuurlijk nooit; in die zin is een 
Scoutinggebouw hetzelfde als elk woonhuis. Zo 
plakten we later nog een afdak aan ons gebouw 
waardoor de ruimte en flexibiliteit bij minder goed 
weer enorm toenamen. En wist je dat de prachtige 
kleuren op de deuren geverfd zijn door een inter-
nationaal gezelschap? Op een gegeven moment 
bezocht er een groep van zo’n tien jongeren het 
bruisende Voerendaal. Ze kwamen uit Duitsland, 
Armenië, Japan, Mexico en zelfs Friesland (!) om te 
genieten van onze gastvrijheid en de activiteiten 
die we voor hen organiseerden. In ruil schilderden 
zij de kozijnen en deuren en timmerden de 
bekende gele en blauwe houten bakken van de 
creatiefkast. 

Hogeweg
Ongeveer op de plek waar je nu links van het 
gebouw Porta Ventura vanuit de Hogeweg de 
Looierstraat in rijdt (nog geen honderd meter 
achter de huidige Aldi), was ons vorige gebouw. 
Of beter gezegd: onze (halve) verdieping. Hier 
was namelijk de voormalige ‘meisjesschool’, 

met op de begane grond de bibliotheek en op 
de eerste verdieping ruimtes voor de harmonie 
en Scouting Voerendaal. Met al onze lompe 
en zware materialen moesten we dus telkens 
de hoge trappen op en af. Het was een oud en 
haast statig gebouw. Met hele hoge ruimten 
en een lambrizering van tegels waar meer 
barsten dan nette voegen in te bekennen waren. 
Twee voormalige klaslokalen werden door ons 
gebruikt; daartussen was een houten schuifwand 
aangebracht. Het laatste stuk van de hele lange 
en brede gang gebruikten we als materiaalopslag. 
Buiten was er alleen de parkeerplaats van de 
bibliotheek. 
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Onze thuishavens op chronologische 
volgorde:
• Kapelhof: zaal bij de camping
• Basisschool Kunrade: weggejaagd door 

Muziekschool
• Basisschool Dammerich: leegstaand 

klaslokaal
• Hogeweg: boven de bibliotheek
• Goswijnstraat 17: ons huidige gebouw

Tot op de dag van vandaag staat er 
een aanhanger naast ‘t gebouw! 
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Twee scholen
Op deze plek in onze geschiedenis laat de 
Ouden Doosch ons een beetje in de steek. 
We weten dat we vóór de tijd boven de 
bibliotheek een leegstaand klaslokaal van 
basisschool Dammerich gebruikten (tussen 
het huidige gemeente- en verzorgingshuis in) 
en dat we daar terecht zijn gekomen nadat de 
muziekschool ons uit een losstaand gedeelte 
van de toenmalige basisschool Kunrade had 
gejaagd. De basisschool in Kunrade lag vroeger 
achter de kerk van Kunrade waar nu een verzor-
gingshuis in zit. 

Scouting op je gymschoenen
Nadat in 1968 de Laurentiusgroep ter ziele was 
gegaan, begonnen enkele enthousiastelingen 
in september 1980 opnieuw met Scouting in 
Voerendaal. De gemeente bood de sportzaal 
van De Joffer aan, maar die leende zich 
natuurlijk totaal niet voor Scoutingactiviteiten. 
Scouting op je gymschoenen: zie je het voor je? 
Uiteindelijk kwam onze jonge Scoutinggroep 
terecht in een zaal op camping Kapelhof; die 
lag waar nu de gelijknamige zijstraat van de 
Tenelenweg is. In één van de eerste edities van 
DAS (rond 1996/1997) vertelde oud-voorzitter 
Pant van Moorsel hierover in een interview: ‘In 
de winter konden we niet naar de wc, omdat 
er daar geen verwarming was! Dit vonden 

we natuurlijk super onhandig. We gingen bij 
de gemeente zeuren en in 1981 verhuisden 
we naar het losstaande gedeelte van de 
basisschool in Kunrade.’ 

Gescheiden 
Kortom: de plek waar jij nu de tijd van je leven 
beleeft, is al de vijfde thuisbasis van Scouting 
Voerendaal. En als je de Laurentiusgroep 
meetelt, komen daar nog een paar locaties 
bij! Sowieso de Mergelsweg (ongeveer op de 
plek waar nu de woningen staan van Vojerage 
29-31), waar de Scoutinglocatie was voor de 
jongens. De ‘verkennerij’ en ‘padvinderij’ was 
toen namelijk nog echt gescheiden. De meisjes 
kwamen toen bij elkaar in een gebouw aan de 
Keerberg. 

Ken of ben jij iemand die onze Oude Doos 
kan aanvullen, bijvoorbeeld met foto’s van, of 
informatie over de Laurentiusgroep? Of van 
de tijd van Scouting Voerendaal in de school-
gebouwen? Of wellicht iets heel anders? Neem 
dan contact op met de redactie; zie het colofon 
achterop! 
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S c o u t  S t o r i e S 
Dit is een Scout Story. Een wát? Nou, ken je het spel Black Stories? Dat is een spel waarin 
het doel is om na een korte situatiebeschrijving te raden wat er is gebeurd. Om daar achter 
te komen, mogen de spelers steeds vragen stellen aan de spelleider. Deze vragen mogen 
overigens alleen met ‘ja’ en ‘nee’ beantwoord worden. De DAS-redactie heeft haar eigen 
versie ontwikkeld: Scout Stories! 

De Scout Story van deze editie luidt: 

“Tijdens de RSW lag er een Scout op de grond, in rode smurrie.” 

Heb je een vermoeden van wat er gebeurd is? Schrijf het op een briefje en gooi ‘t in de rode 
DAS-brievenbus bij de kapstokken in ‘t gebouw! 

Ben je ook zo benieuwd naar het verhaal achter deze Scout Story? Houd dan je E-mail 
goed in de gaten, want in de komende weken volgen er nog enkele hints! De oplossing zal 
gepubliceerd worden in de volgende editie van DAS. 
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V i J f  o N N o z e l e  V r Ag e N  A A N ... h A N S ! 
Een DAS zou natuurlijk geen 
DAS zijn zonder onze rubriek 
VOVA: Vijf Onnozele Vragen 

Aan…; hierin stellen wij steeds 
vijf zeer kritische vragen 
aan prominente leden van 
onze welgestelde scouting-
vereniging. Zo hebben wij 
Edith ondervraagd over haar 
voorkeur voor de Bevers boven 
de Welpen en gaf Martijn 
een verbijsterende verklaring 
over het inkorten van de 
pauzetijd. Dit keer leggen wij 
Hans, leidinggevende van de 
Explorers, het vuur aan de 
schenen. Tijdens het interview 
komen wij tot een schokkende 
ontdekking! Lees snel verder 
als je wilt weten wat Hans al die 
tijd voor ons verborgen heeft 
gehouden.

Dag Hans, nu hebben we je 
eindelijke te pakken! Je hebt 
ons interview meerdere malen 
uitgesteld, maar gisteren 
belde je omdat je toch je 
verhaal wilde doen. 

Je hebt natuurlijk jarenlang 
ontkend dat je iets te maken 
had met de verdwijning van 
de rol mariakaakjes, maar nu 
wil je ons eindelijk te woord 
staan. Ik zou zeggen: laten we 
maar bij het begin beginnen. 
Waar ging het mis?

Ssssstt, niet zo hard…! Dat 
verhaal van die mariakaakjes is 
geheim! Weet je nog dat Boris 
Boem de diamanten van de 
Barones had gestolen? Nou, 
samen met Klaus Draus, de 
beroemde geheim agent, heb 
ik toen Boris Boem gevangen. 
Nou, eigenlijk had ik hem 
helemaal zelf gevangen; die 
Klaus Draus was best een waus, 
dus daar had ik eigenlijk niet 
zoveel hulp aan. Maar goed: 

het is dus zo dat Boris Boem 
die diamanten had verstopt 
binnenin die uitgeholde rol 
mariakaakjes! Ja daar kijk je 
van op, hè! Het moet geheim 
blijven natuurlijk, dat snap je 
wel! 

De belangrijkste vraag: heb je 
de rol nog? 

Uiteraard heb ik de rol nog 
steeds, hoewel * Sloep, Smek *, 
op één of andere manier wordt 
die rol wel steeds kleiner… * 
Burp! * 

Dit is natuurlijk niet je enige 
misstap. We kennen allemaal 
het grove schandaal nog wel. 
2019; je belde met Stuiter 
en dacht dat niemand je 
hoorde. Onze bron heeft toen 
vernomen dat je toegaf dat 
je liever met de vader van 
Maarten leiding geeft dan met 
Sven. Ontkennen heeft geen 
zin. Vertel, waarom? 

Haha, daar heb ik jullie! Dit 
was een listige val van mij om 
Stuiter te ontmaskeren als jullie 
Bron! Natuurlijk wil ik met 
niemand zo graag exploleiding 
zijn als met Klaas, eh, Fred, eh.. 
Sven! Ja, Sven! Die Stuiter is 
flink door de mand gevallen, 
ja ja! 

Als Sven dit interview leest, 
en dat zal zeker gebeuren, 
want dit blad heeft een groot 
bereik, dan zal hij verpletterd 
zijn. Zeg eens, Hans, vind jij 
jezelf een ethisch persoon? 

Jullie gebruiken wel moeilijke 
woorden, zeg! Ethisch… dat 
betekent toch deugdzaam en 
rechtvaardig, is het niet? Om 

niet te zeggen: moraalfilo-
sofisch! Nou, afgezien van het 
inpikken van diamanten of het 
vals beschuldigen van Stuiter, 
ben ik alleszins een toffe leider, 
hoor! 😊 

Naast dalen heb je vast ook 
pieken. Wat zou je zeggen 
dat tot nu toe je mooiste 
Scoutingmoment is geweest? 

Ah, mijn mooiste 
Scoutingmoment! Daar vraag 
je wat… het zijn allemaal van 
die mooie momenten. Zeker als 
iedereen “MIE-MA-MOETSJIE” 
brult en aanvalt op welk lekkers 
er dan ook maar is. Dat, én hoe 
Stuiter iedereen ’s ochtends zo 
“rustig en fijn” wakker maakt 
na een slopende overnachting, 
met hooguit drie uur slaap! 
Prachtig! 

Hans, ik wil je bedanken voor 
je eerlijkheid en wens je nog 
veel succes bij de Explorers 
toe.
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Voor de één is het een leuke 
bezigheid, maar voor de ander 
een straf: pionieren is al járen 
een belangrijk onderdeel 
van Scouting. Maar waarom 
nou eigenlijk? Wat is er nou 
zo speciaal of belangrijk aan 
pionieren? Moeten we nog wel 
blijven pionieren op Scouting? 

Pionieren is al zo oud als 
Scouting zelf. Maar is het nog 
wel nodig? Met de komst van 
makkelijk op te zetten tenten 
en andere alternatieven, lijkt het 
zelf maken van een bouwwerk 
verre van noodzakelijk. De 
knopen en sjorringen die je 
bij het bouwen leert, lijken 
ook niet meer echt van pas te 
komen zoals dat vroeger was. 
En waarom zou je iets gaan 
maken met palen en touwen, 
als je het ook permanent, 
met latten en schroeven kunt 
maken? Dan hoef je het niet 
eens af te breken! Waarom 
pionieren we dan nog steeds bij 
Scouting? 

Op kampen wordt er nog 
regelmatig gebruik gemaakt 
van een gepionierd keukendak, 
waardoor het daadwerkelijk 
leren van hoe je zo’n ding opzet 
toch nuttig is. Het opzetten van 
zo’n keukendak gaat toch nèt 
even wat makkelijker als je kunt 
pionieren. 

Maar er is een belangrijkere 
reden: pionieren de perfecte 
teambuildingsactiviteit! Niets 
leert je zo goed om samen 
te werken als het opzetten 

van een groot bouwwerk. Je 
moet elkaar helpen met het 
vasthouden van de houten 
balken, er is altijd goede 
communicatie nodig, en het 
uitleg geven aan nieuwe of 
minder ervaren Scouts is een 
leuke manier om contact met 
ze te leggen. 

Samenwerken is overigens niet 
het enige dat je van pionieren 
leert. Pionieren is een goede 
activiteit om je (tijds)planning 
te verbeteren. Goed inzicht in 
de tijd is immers een belangrijk 
onderdeel als je met enig 
tempo een groot bouwwerk 
wilt neerzetten. Want vaak 
als je gaat pionieren, zoals bij 
de Regionale en Landelijks 
Scoutingwedstrijden (RSW/
LSW), zit je met erg beperkte 
tijd, en zul je óf een simpel 
bouwwerk moeten uitkiezen, óf 
zeer efficiënt te werk moeten 
gaan. En als het krap wordt met 
de tijd, moet het bouwwerk 
weer worden afgebroken, en 
is iedereen teleurgesteld dat 
het niet is gelukt om het af te 
krijgen. Voordat je begint, zul 
je dus goed moeten nadenken 
over hoe je ‘t wilt gaan 
aanpakken. 

Als het jullie wél lukt om op tijd 
klaar te zijn met het pionieren, 
dan mag je met je 
hele team trots zijn 
op het werk dat je 
hebt verricht. Na 
urenlang zwoegen, 
tillen en knopen 

leggen heb je dan toch eindelijk 
iets neergezet; een bouwwerk 
waar je een aantal dagen van 
kunt genieten (op een kamp 
bijvoorbeeld) of meteen weer 
af mag breken. Maar hé; je hebt 
het wel gedaan, je hebt iets 
nuttigs gemaakt! Je hebt een 
keukendak gemaakt, of een 
uitkijktoeren, of een wip, of een 
brug, of wat je je maar voor 
kunt stellen! Want als het af is, 
mogen jullie genieten van jullie 
welverdiende, felbegeerde VG 
(Voldaan Gevoel). 

Kortom: pionieren lijkt in eerste 
instantie totaal overbodig. Al 
die knopen gebruik je toch niet 
meer, en met tenten gaat alles 
veel makkelijker. Maar als je er 
wat langer over nadenkt, gaat 
pionieren veel verder dan dat. 
Je leert samenwerken, plannen 
en om hard te werken. Als het 
niet lukt, kun je er altijd iets 
van leren. En als het wel lukt, 
dan mag je met je hele team 
met recht trots zijn op wat jullie 
hebben bereikt; jullie hebben, 
samen, met palen en touwen, 
binnen een bepaalde tijd, 
een meesterwerk neergezet. 
Pionieren gaat niet over het 
eindresultaat, maar over de 
weg die je hebt afgelegd om 
dat resultaat te bereiken. 

p i o N i e r e N : w A A r  i S  D At  N o u  g o e D  V o o r ?

9
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D e  k r o m k r o m m e r  i N  h e t  S t o k b r o o D J e S p A r A D i J S
Kom allemaal saam, kinderen. Deze oude legende vertelt het verhaal van een komkommer die altijd 

rugpijn heeft, en afgereisd is naar een planeet waarop iedereen Frans spreekt. 

Er was eens een zeer kromme komkommer; zo krom als een banaan. De andere komkommers 
noemden hem de Kromkrommer. Hij was erg ontevreden met zijn figuur, dus hij reisde naar de 

planeet waar iedereen recht was: het stokbroodjesparadijs. 

Na een lange ruimtereis kwam de Kromkrommer eindelijk aan, waarbij hij verwelkomd werd. De 
Kromkrommer vroeg aan de stokbroden, of het nog mogelijk was om recht gemaakt te worden. 

De stokbroden namen hem naar de Koning der Stokbroden: een reusachtig, maar nog steeds 
kaasrecht stokbrood. De Koning vertelde met zijn lage stem over de Mont Baguette; “Vele broden 
zijn daar naartoe gegaan, maar nooit teruggekomen. De berg bezit magische krachten; als je het 

einde bereikt, mag je een wens doen.” 

Onze Kromkrommer verspilde geen minuut en vertrok onmiddellijk naar de Mont Baguette. De reis 
duurde dagen; door moeilijke paden, stormachtige weer en dodelijke vallen. 

Aan het einde was er een tunnel waar licht uit scheen. Uit de tunnel kwam een onaardse stem: “Gij 
zijt gekomen aan het einde van de reis; gij mag nu uw wens doen!” Onze Kromkrommer twijfelde 

geen minuut en wenste dat alle komkommers recht waren. Maar niks veranderde, en de stem sprak: 
“…maar gij zijt een augurk.” 

w e e t J e S  o V e r ...  p A D D e N S t o e l e N ! 
Eekhoorntjesbrood 
Deze komt vooral dicht bij beuken 
en eiken voor. De naam van deze 
paddenstoel slaat op ‘t feit dat eekhoorntjes 
er graag een stukje van oppeuzelen, en omdat 
het een uniek hoedje heeft dat wel iets wegheeft 
van brood. 

Porseleinzwam 
Alhoewel het hoedje van de porse-
leinzwam eetbaar is, is het niet erg 
smakelijk. Deze paddenstoel 
wordt gebruikt bij het maken 
van medicijnen die tegen 
huidziektes ingezet worden.

Elfenbankje 
Het elfenbankje groeit 
‘t hele jaar, vooral op de 
stronken van loofbomen� 
Paddenstoelen danken 
hun naam aan het feit dat het ‘stoeltjes’ zijn waar 
padden op kunnen zitten� Elfenbankjes groeien 
waar padden niet kunnen 
komen, maar elfjes wel�

10
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Op zondag 12 juni vierde 
men - zelfs tot in het Europees 
parlement - het heugelijke 
feit dat onze voorzitter 24 jaar 
werd. Voor de redactie van jouw 
lijfblad ( ja, de DAS die je nu in 
handen hebt; we bedoelen niet 
de Libelle!) reden genoeg om 
eens onze bodemloze archieven 
in te duiken, op jacht naar foto’s 
van Martijn toen hij nog een 
Martijntje was. Van DAS-events 
tot zomerkampen, van hutjes 
timmeren tot overnachtingen; 
Martijn was erbij. Zijn coupe heeft 
door de tijd heen wat ontwik-
kelingen doorgemaakt en ook 
zijn voorzittersvaardigheden zijn 

inmiddels ruimschoots volwassen 
te noemen. Aanschouw deze 
vijfentwintig voorzittertjes eens 
even... en sta er maar eens bij 
stil hoe geweldig het is dat dit 
Martijntje anno 2022 met een 
enorm gevoel van verantwoorde-
lijkheid en een bovengemiddeld 
grote hoeveelheid betrok-
kenheid prachtige herinneringen 
helpt waar te maken voor onze 
jeugdleden. En als je na al dat 
bewonderen nog wat capaciteit 
in je brein over hebt... durf dan 
maar eens te dromen over jouw 
rol (of die van je zoon/dochter) bij 
Scouting Voerendaal in… pak ‘m 
beet, 2030?

t o e N  o N z e  V o o r z i t t e r  N o g  m A A r  e e N 
V o o r z i t t e r t J e  w A S ... 

11

k N i p  J e  e i g e N 
m A r t i J N t J e  u i t !
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S c o u t i N g  V o e r e N D A A l 
…is een Scoutinggroep voor iedereen vanaf vijf jaar. We zijn een eigentijdse en ondernemende jeugdclub.

adres:   Goswijnstraat 17, 6367 EB Voerendaal 
telefoon:  045-5751117 
website:  www.scoutingvoerendaal.nl
e-mail:   info@scoutingvoerendaal.nl

Door Alle Scouts is het clubblad van Scouting Voerendaal. De redactie bestaat 
momenteel uit Sven Felling, Maarten van Gessel, Xavier Limpens en Isa Storcken, 
onder begeleiding van Maykel Kicken. Vormgegeven door Sasha Hajdú. 

Welpen (7 t/m 11 jaar)   Explorers (15 t/m 18 jaar) 
Zaterdag van 12:00-14:00 uur   Zaterdag van 19:00-21:00 uur 
Leiding: Nikki, Martijn, Stan,   Begeleiding: Sven en Hans 
  Xavier, Jaimy en Isa     

Scouts (11 t/m 15 jaar)  
Zaterdag van 14:30-16:30 uur 
Leiding: Ivo, Kenny, Sandra en Maarten 

z o m e r S c o o p 
Onze astrologe binnen de redactie, Madame Futura, had door de korte nachten niet veel tijd om de sterren te lezen. Dat 
betekent overigens niet dat ze niet deze prachtige zomerhoroscoop heeft kunnen schrijven! 

De Bezige Bever 

Madame Futura zag dat de Grote Beer niet te zien was vannacht. 
Ze gelooft dat er dus voorlopig geen Bevers in het 
Scoutinggebouw komen. Zouden ze al op 
vakantie zijn?

De groene Welp (7 tot 11 jaar) 

Toen Madame Futura de horoscoop wilde 
maken, zag ze dat Venus ineens groen is 
geworden! Dat betekent dat je veel plezier 
zult beleven aan de spelletjes die je samen met 
je Scoutingvrienden zult spelen! Grote avonturen 
komen jullie tegemoet, maar dat is voor jullie een leuke 
uitdaging. 

De zonnige Scout (11 tot 15 jaar) 

Er schijnt helder sterrenlicht voor de Scouts; er staat je een zomer 
te wachten waar je van zult genieten! Breng jezelf tot rust na een lang 
schooljaar; met veel ijsjes moet dat vast lukken! ;) ‘t Wordt ook een mooie 
kans om een nieuwe hobby op te pakken, zoals lezen. Madame Futura heeft 
nog wel een paar leuke astrologieboeken die je zou kunnen proberen. 

De droge Explorer (15 tot 18 jaar) 

Madame Futura ziet dat Jupiter een héle slechte grap heeft verteld; 
Saturnus’ ringen hangen scheef van ‘t lachen! Oftewel: de Explorers 
gaan een warme zomer tegemoet. Vergeet niet om veel (water) te 
drinken en jezelf goed in te smeren! 

De zuidelijke leiding 

Voor de leiding zag Madame Futura de noordster ineens in het 
zuiden! Er zal veel worden gereisd deze zomer, maar een van 
jullie is vergeten om zijn/haar sokken in te pakken! Zolang jullie 
maar de muziek mogen kiezen tijdens de heenreis, komt alles 
vast goed. 

“ h é  m Ay k e l ,  b e N  J i J  e i g e N l i J k

f A m i l i e  VA N  b e r e N D ? “ 

,

https://goo.gl/maps/t4ybKKw9NAwJQ8Ab7
tel:+31455751117
http://www.scoutingvoerendaal.nl
mailto:info%40scoutingvoerendaal.nl?subject=
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