Scouting
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Er is er een jarig (geweest), hoera, hoera! Dat kun je
wel zien dat zijn wij! Dat vinden wij allen zo prettig,
ja, ja. En een nieuwe DAS krijg jij!
Toen we een jaar geleden besloten om de DAS weer
nieuw leven in te blazen met een geheel nieuwe
DAS-redactie, hadden wij geen idee hoe dat zou
uitpakken. Inmiddels weten we dat wel: we hebben
al 3 super leuke clubbladen uitgebracht en editie
nummer 4 ligt nu voor je neus!
Het is inmiddels alweer enkele maanden geleden;
de zon is verdwenen en de temperaturen gaan ook
weer omlaag, maar met deze DAS gaan we nog even
terug naar de zomer. Zo kijken we nog een keer te-
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rug naar ons allereerste DAS-event: DAS in Wakkerdam! Daarnaast komen ook de verschillende zomerkampen uitgebreid aan bod! En uiteraard hebben
we ook deze keer weer de rubrieken die jullie van
ons gewend zijn.
Denk je nu, nadat je alles gelezen hebt: “Goh! Die
zomerkampen, hè! Dat ziet er allemaal super tof uit,
dat mag ik volgend jaar zeker niet missen”. Zorg er
dan voor dat je de week van 11 tot en met 18 augustus vrij houdt, want in die week zal komend jaar
het kamp voor de Bevers, Welpen en de Scouts
plaatsvinden!

Heel veel leesplezier,
De DAS-Redactie
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• DAS in Wakkerdam

• 4x ZoKa

• Overvliegen

• Puzzel

• Vijf onnozele vragen

• Wanda

• Schoolsportolympiade • Horrorscoop

Traditioneel sluiten wij bij scouting Voerendaal het seizoen elk jaar af met
het DAS-Event. Het thema van dit jaar was: “DAS in Wakkerdam”. Hoewel
Wakkerdam bekend staat om de weerwolf-verhalen, hebben wij Wakkerdam leren kennen als een ’jeu de boules’-gek dorpje. Tijdens het DAS-Event
gingen het rode en blauwe ’jeu de boules’-team de strijd met elkaar aan om zoveel mogelijk muntjes te verdienen
door de dorpsbewoners te helpen tijdens verschillende soorten spelletjes. Met die muntjes kon je een speler van
het andere team uitschakelen. Deze kon daarna nog wel meedoen om muntjes te verzamelen voor het team, maar
als je uitgeschakeld was kon je zelf geen andere spelers meer uitschakelen. Op die manier worden steeds meer
spelers uitgeschakeld en uiteindelijk blijft er dan één speler over die de ronde wint. Na twee rondes met verschillende spelletjes, waren de twee finalisten bekend. Deze speelden een spelletje jeu de boules tegen elkaar om te
bepalen wie de uiteindelijke winnaar zou worden en wie de prijs mee naar huis mocht nemen. Verder keken we
met de seizoenspresentatie nog even terug naar alle leuke activiteiten van afgelopen jaar en kregen alle vrijwilligers een cadeautje als bedankje voor hun inzet.

‘Stuiter’ (Onno)
Aan niemand anders kun je deze 5 Onno-zele vragen beter stellen dan aan de
persoon die binnen scouting Voerendaal door het leven gaat als Stuiter. In zijn vrije tijd is hij daarnaast teamleider
bij de Bevers, als Explorer mee geweest op zomerkamp in Polen en inmiddels ook enthousiast lid van de Roverscouts. Hier zijn zijn antwoorden:
1.

Zeg Stuiter, hoe kom jij eigenlijk aan je naam?
Nou, wat velen eigenlijk niet weten is dat ik eigenlijk Lars Ekkerding heet. Die naam werd al gauw aangepast
toen ik kind was. Ik stuiterde van links naar rechts, van voor naar achter, van sloot tot sloot, van berg naar
berg, van bos tot bos en van boom tot boom! Toen besloot mijn moeder me stuiter te noemen.

2.

Als je naar de Ikea gaat voor een nieuwe kast, zou je dan eerder voor een Billy gaan of voor een Dombås?
Ik zou zelf voor de Billy-boekenkast gaan. De Dombås staat, zoals de naam al zegt Dom, Bas! En mijn beste
vriend heet Bas.
3.
Wat voor cake bak jij eigenlijk het liefst?
Nou, ik vind cake bakken wel lekker. Vooral als er veel melk in zit.
Mama zei altijd: "Als het niet vloeibaar is, is het niet te eten!"
4.
Wanneer een promotiemedewerkster in Polen je aanspreekt, op welke manier zou
je haar dan vriendelijk duidelijk maken dat je niet geïnteresseerd bent?
Dzien dobre!
5.
Welk soort nootjes zou je kopen in het geval van een onverwacht feestje?
Nootjes uit Krakau schijnen het goed te doen. Vooral als ze lang gerijpt zijn!

Om jullie een goed beeld te geven van het zomerkamp in Eygelshoven, hebben we de
scouts uit de DAS-Redactie gevraagd om een klein stukje te schrijven voor in dit
plakboek. Het kamp begon op zaterdag 12 augustus, duurde een hele week lang en
stond in het thema van ‘Het Geheime Genoodschap van het Gele Legoblokje’ (*Hoezee*).
Natuurlijk wil je nu meer over het kamp weten, dus zal ik maar snel stoppen met deze
saaie inleiding. Veel leesplezier!

ZA 12 AUG: BREAKING NEWS
RION EXPOSED: Scouts krijgen tijdens fietstocht totaal nieuw beeld van 'een leuke omweg'.
DOOR XAVIER — Op een regenachtige zaterdag gingen wij onder begeleiding van Rion en Luc met
de fiets naar de kamplocatie in Eygelshoven. Eigenlijk is dat een afstand van ongeveer 7 km, maar
op de een of andere manier wist de leiding daar een tocht van maar liefst 43,5 km van te maken!
We hebben gefietst over zandpaadjes, bergpaadjes, verharde weg en bospaadjes. Onderweg hebben we samen gepicknickt, veel gelachen en gekletst.
De bergen waren soms vermoeiend en in het begin namen we heel veel afkortingen, maar niet heus. Maar toen we echt moe begonnen te worden, zorgde
een echte afkorting ervoor dat we snel in Eygelshoven terecht kwamen.
Al met al was het een mooie, leuke en vooral
gezellige tocht die zorgde voor een V.G.
(voldaan gevoel) en die we volgend jaar zo
weer over zouden doen. Een leuk begin van een superkamp, dus!

Zondagavond 11 uur : het was al laat, maar wij scouts waren nog hartstikke wakker. We waren er
achter gekomen dat er nog een nachtprogramma zou komen. Even later was het zover : we werden
geblinddoekt met onze eigen das. De jongens mochten als eerste in de auto om zo naar een onbekende bestemming te worden gebracht. Na even wachten kwam de damestent ook. Luc zei doei en
maakte dat hij wegkwam. Daar stonden we dan, gewapend met alleen kaart en kompas, en geen
idee waar we waren.
We begonnen goed door eerst naar de bewoonde wereld te
lopen. Om middernacht kwamen we langs een vreselijk
kerkhof, maar gelukkig waren er geen zombies. Verder
liepen we zonder problemen binnen bijna twee uur
terug naar het kamp. We gingen die nacht
natuurlijk pas heel laat naar bed, maar
gelukkig mochten we uitslapen. Alleen
was iedereen de volgende ochtend toch alweer
vroeg wakker. We wilden niks van de nieuwe dag missen!

Wat is een dropping?
Je wordt geblinddoekt en vervolgens
met de auto op een willekeurige
plek afgezet. Je hebt geen idee waar
je precies bent en je moet zelf de
snelste weg terug naar de kamplocatie proberen te vinden.

Vanaf ons kampterrein liep een klein paadje langs het sportveld richting een oude schuur met
daarnaast een kleine rivier. En hoewel dit paadje op zondag al werd ontdekt, hebben we vooral
maandag veel lol bij de rivier gehad. Natuurlijk wilden we weten hoe het aan de overkant was,
dus bouwden we een brug over het water die gemaakt was van stenen en takken uit het bus. De
brug was dan ook vrij gammel, maar dat was juist het leukste: er ging
telkens wel iets los en daardoor is bijna iedereen wel een keer in
het water gevallen (of in ieder geval gestapt) . Daarna mochten we
vlotten bouwen met jerrycans, touw en hout! De brug kwam
daarbij goed van pas, omdat hij als dam werkte zodat de
vlotten niet konden ontsnapten. Kortom, veel
waterpret op maandag!
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Op de 4e dag van het zomerkamp zijn we gaan zwemmen in het zwembad D’r Pool. Hier hebben we een
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hele dag veel plezier gehad. In het grote zwembad
dreven er overal matten, waarmee een MEGAntisch
vlot is gebouwd. Dit vlot bestond uit bijna alle matten
van het hele zwembad (zeker 20 stuks)! Ook genoten
veel mensen van het heerlijke stoombad en de leuke
glijbaan. Nadat iedereen gerimpeld was van het water, gedouched en naar chloor rook, was het tijd om
terug te gaan naar het kamp. Op het kamp rook het
heerlijk naar popcorn en lag er een mat klaar voor de
beamer. We vermaakten ons de rest van de avond
met the LEGO movie en het irritantste liedje ter wereld: everything is awesome! Na de film zat de dag er
weer op en gingen we naar bed.

Aangezien Rafaël een expert is in het maken van
tosti's, werd er ook woensdag ontbeten met boterhammen en tosti's. Na het ontbijt en de afwas, gingen we
met de fiets naar het Continium Discovery Center in Kerkrade om te zoeken naar hét Gele Legoblokje
(hoezeee!), omdat deze plotseling verdwenen was. Eenmaal daar aangekomen, gingen we naar binnen, maar niet zonder eerst wat plezier te
hebben met het enorme informatiescherm bij de balie. Binnen liepen we
eerst door een gang die ingericht was als een soort legowinkel. Daarna
konden we uit vier gangen kiezen: ééntje daarvan leidde naar ‘The World
of Bricks’ (volledig over LEGO) en verder waren er gedeeltes met oude
machines, wetenschappelijke feitjes, quizvragen, denkspelletjes en tal
van andere leuke dingen, zoals een tunnel waarin je duizelig wordt, optische illusies en veel, véél meer! Enige minpuntje van de dag: we konden
het Gele Legoblokje (hoezeee!) niet vinden, alleen maar kopieën...

De donderdag stond in het teken van de traditionele dagtocht en daarvoor moesten
we vrij vroeg opstaan. Voor Scouts is de tocht altijd VERMOEIEND EN LANG. En nee,
da's echt niet overdreven! Je zult zo begrijpen wat ik bedoel. Maar goed, na het ontbijt,
trok iedereen zijn beste schoenen aan en met een goed gevulde rugzak én een kaart,
gingen we in twee groepjes op pad: het was de jongens tegen de meisjes! De route bracht
ons langs allerlei checkpoints waar de leiding ons met een activiteit opwachtte, waarbij het
snelste groepje won. Uiteindelijk raakten beide groepjes op hetzelfde punt de weg kwijt en
besloten we een deel van de route met de hele groep samen te lopen. Het was allemaal best
vermoeiend, maar we hielden vol, want ‘my hope will nevah die!’. Dus we liepen door en onderweg kwamen we langs nog een paar posten, ook raakten we nog een paar keer verdwaald,
kochten we nog wat snoep bij de Aldi (jaa, leiding, jullie lezen dit goed) en belden we nog een
keer met de leiding omdat we ongeveer 2 km terug een verkeerde afslag hadden genomen.
Uiteindelijk vonden we de weg naar een mooi bos met allemaal struiken met paarse bloemen
die knapten als je ze aanraakte. Dat was behoorlijk grappig om te doen. En ineens stonden we
weer op het kampterrein, waar de leiding ons stond op te wachten met snoep en een voetenbad. En zo sloten we ook deze tocht af met een echt VG!

Hoewel het einde van het kamp steeds
dichterbij kwam, vertrokken we op vrijdag
met de fiets richting Kerkrade voor een
fotospel. Het was de bedoeling dat je met
je groepje (het was weer de jongens tegen
de meisjes) zoveel mogelijk foto’s uit een
lijst met opdrachten zou maken die we van
de leiding gekregen hadden. Dat was af en
toe best gênant, maar gelukkig hoefde je
niet alle opdrachten uit te voeren, als je
dat niet wilde. Sommige opdrachten waren
wel héél erg raar, zo moesten we bijvoorbeeld het haar van een kapper knippen. En
ook was er een opdracht waarbij je je eigen opdracht moest verzinnen. Wij hadden: koop op de markt een zak snoep.
Goed excuus om te snoepen, of niet? Uiteraard hebben we gedeeld. Een klein
beetje regen liet ons niet tegenhouden en
op het einde lieten beide groepjes hun foto's aan elkaar zien. Je kunt je vast wel
voorstellen dat dat super grappig was.

De Bevers en de Welpen waren tijdens hun kamp te gast bij Astrix en de Galliërs, die toevallig ook in Eygelshoven waren. En nu hoor ik jullie denken: “Astrix? Waarom geen Obelix?”. Nou, dat was juist het probleem, Obelix
was kwijt. Op maandag zochten de Welpen hem in en rondom het dorp en op dinsdag in het badhuis. En als we
daar dan toch zijn, dan kunnen we het natuurlijk niet laten om ook even te gaan zwemmen. Op woensdag kwamen de Bevers ons helpen zoeken en zochten we bij de rivier, waar we ook een tijd lang gespeeld hebben. Donderdag werd de tocht gelopen en op vrijdag keken we in de nabijgelegen speeltuin. Pas op zaterdag werd Obelix gevonden. Wat bleek: hij was verdwaald geraakt toen hij op zoek ging naar eten en had zichzelf opgesloten
op de toilet die gedurende het hele kamp dicht was. Wat ‘n pannenkoek, hè!
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□ … LEGO is afgeleid van het Deense ‘leg godt’ dat letterlijk ‘speel goed’ betekent?
□ … LEGO de grootste speelgoedfabrikant van Europa is?
□ … je een 14 karaats gouden legoblokje krijgt, als je langer dan 25 jaar bij LEGO werkt
en dat dat legoblokje zo’n 12.000 euro waard is?
□ … de officiële LEGO-club uit 5 miljoen leden bestaat?
□ … je 24 keer de wereld rond gaat, als je alle legoblokje die in 2014 zijn gemaakt achter elkaar legt?
□ … er 12 Legoland-parken zijn verspreid over de hele wereld?
□ … je 40 miljoen legostenen nodig hebt om van hier naar de maan te komen?
□ … LEGO zijn eigen taaltje heeft met rare afkortingen zoals: AFOL = oudere lego fan
(adult fan of lego) of BURP = lelijk lego gebouwtje (big ugly rock piece)?
□ … 912 miljoen verschillende combinaties kan maken met 6 legoblokjes (4x2 puntjes)?
□ … LEGO vroeger gewoon houten speelgoed was en dat ze zich pas later zijn gaan specialiseren op het bekende bouwsteentje?
Wist je dat allemaal al? Ja? Mooi, vink het dan maar af! CHECK! 

EE!

Het is inmiddels al weer een tijdje geleden, maar ook de roverscouts
gingen deze zomer op ZoKa! Het begon allemaal toen Anneke in de
TijdRover (het krantje van Scouting Nederland voor roverscouts)
gelezen had dat een andere scoutinggroep in Zweden een stuk was
gaan hiken. Dat leek ons ook wel wat! Eerst even oefenen, dan maar.
100 km met een rugzak van 20 kg op je rug lopen is namelijk niet iets
wat je zomaar even doet (zou je denken). Op een regenachtige
lentedag verzamelden we
daarom bij het station van
Schin op Geul om ons te onderwerpen aan de oefentocht. Na 18 km in
de stromende regen door het limburgse landschap gelopen te hebben
wisten we het zeker. Dit is echt
fantastisch!
We boekten onze vliegtickets en
namen het vliegtuig naar
Kopenhagen en na een dag reizen en
nog een stuk met de trein arriveerden we in Skåne (wat je overigens
uitspreekt als Skone - rare mensen die Zwøden). Gedurende de volgende 5
dagen zouden we iedere dag een tocht van ongeveer 15-20 km langs de
Zweedse kust gaan lopen. Iedere avond zouden we gaan kamperen in een
van de vele hutjes (Shelters) die ze daar hadden gebouwd. Bij zo’n hutje moet je je een soort schuurtje
voorstellen, waar een plek is om een kampvuur te maken en waar water
en een toilet is. Verder was er bij deze Shelters dus helemaal niets en
moesten we alles zelf meenemen. Toen we op de helft van onze tocht
waren, hoorden we ’s ochtends vroeg, toen we nog te slapen lagen
iemand bij onze shelter. Ik werd hier wakker van en zag een man staan
bij mijn tas. Hij zei: ‘I take this, okay?’ en mijn tas was gestolen .
Baalen! Nadat we naar de politie waren geweest, konden we uiteindelijk
toch onze tocht nog afmaken. We hebben fantastische grotten gezien en
prachtige uitzichten over de zee.
We hebben eigenlijk veel te veel gedaan om hier in dit kleine stukje allemaal op te kunnen noemen. Je zou het
zelf eens moeten doen! Uiteindelijk hebben we ons ZoKa afgesloten met een dagje in Kopenhagen, de hoofdstad
van Denemarken. Een super-ervaring waar we erg blij op terugkijken!

Vorig jaar hebben de Explorers een fantastisch zomerkamp in Koblenz gehad en dat smaakte zeker naar meer!
Daarom was men van plan om vroeg met de voorbereidingen voor het kamp van dit jaar te beginnen, zodat deze
nog leuker zou worden dan die van vorig jaar. Maar een Explorer zou een Explorer niet zijn, als dat plan eens
even flink zou worden uitgesteld. Toen uiteindelijk duidelijk was wie er mee zou gaan (60% van de speltak, dus
da’s best veel), moest er een locatie uitgekozen worden. Na verschillende intensieve vergaderingen werd er
besloten om gezamenlijk met de auto naar Kroatië te gaan.
50 lessen, uhh dagen, later bleek dat dit plan jammer genoeg niet haalbaar was. Dus zaten de Explorers met een
probleem, waar gaan we naar toe? Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Hamburg, ik wil niet naar Hamburg want
daar zijn ze zo streng. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Zwitserland, wil ook niet naar Zwitserland want daar is
het zo duur. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Polen, ik wil niet naar Polen, daar gaat het te goed. Of ja, dat
klinkt eigenlijk nog niet zo slecht...
Maar is er ook leven in Polen? En zo ja,
kun je er goedkoop heen? En is er een
plaats tussen de steden waar de
Explorers heen kunnen gaan? We
stonden zelfs in dubio, maar we namen
geen enkel risico. En toen werd de
beslissing genomen, we gaan naar
Krakau! Krakau! Krakau!
Om de kas een beetje te sparen,
waren we genoodzaakt om met de
Flixbus naar Polen af te reizen. En nu
hoor ik jullie denken: ”wat voor ’n bus?” Nou, een echte Flixbus! Dit is
een soort internationale trein die over de snelweg gaat en door
verschillende landen rijdt. En nu hoor ik jullie alweer denken: ”phoe,
dat moet wel een lange rit zijn geweest, of niet?” Zeker, dat was het
ook! We hebben de eerste 21 uur van ons zomerkamp doorgebracht in
de bus waar we hebben gegeten, geslapen en gekaart onder toezicht
van DE CHEF! Eenmaal aangekomen op onze kampeerplaats, hingen we
onze waslijn op. Nou vooruit, ook zetten we onze tenten op en toen deze eenmaal overeind stonden, waren we
klaar om Krakau te gaan ontdekken. Tijdens onze wandelingen door het historische stadscentrum, hebben we
veel over de geschiedenis van Krakau en over de Poolse cultuur geleerd. Zo weten we nu dat het winkelcentrum
in Krakau een prijs heeft gewonnen voor het architectonische meest oninteressante gebouw. Een hele eer! Wil je
dan ook nog kennis maken met de Poolse mensen, die overigens erg vriendelijk zijn, dan kun je goeiedag zeggen
op een van de volgende manieren: ’Dzien Dobry’, ’Czesc’, ’Siema’, ’Witajcie’, ’Steinboschde’, ’Miogodnie’ of
’Siemano’.
Ook hebben we Auschwitz bezocht, wat erg indrukwekkend was, en zijn we op een ondergrondse ontdekkingstocht geweest in een van de lokale zoutmijnen. Tenslotte hebben we natuurlijk ook een hike gelopen (niet
zomaar een hike, maar een echte hike door de Poolse bergen), zodat ook wij met een echt VG naar huis konden.
Iedere avond gingen we tevreden naar bed en daarom kijken we, althans wat mij betreft, terug op een zeer
geslaagd en cultureel verantwoord kamp. Krakau is zeker een aanrader!

Op 2 september was het Scouting gebouw voor één dag een
luchthaven. Dit kwam omdat er jeugdleden moesten overvliegen naar de volgende speltak. Zij waren namelijk te oud geworden voor hun voormalige speltak. Het vliegtuig was geboekt en zou om 14:45 vertrekken. Nadat iedereen in de vertrekhal was aangekomen, kon het overvliegen beginnen. Er
was namelijk personeelstekort dus de kinderen moesten in
groepjes leren hoe ze een vliegtuig moeten besturen. Een estafette race met koffers zorgde ervoor dat men wist wat wel
en niet mee mocht in het vliegtuig. Een lesje morsecode maakte voor een duidelijke communicatie tussen piloot en
communicatietoren en het semafoorseinen leidde er tot dat men wist op welke baan het vliegtuig kon vertrekken
en wanneer het vliegtuig kon stijgen. Ook wist men precies hoe het
vliegtuig in elkaar zat dit door een snelle cursus vliegtuigjes vouwen.
De versnellingspook was
ook niet moeilijk te vinden, men had namelijk
allang een lesje ballon
vooruit laten schieten
gehad! Na een intensieve dag waren de teams
eindelijk klaar om over te vliegen. Net voordat ze wilden instappen,
herinnerden iedereen zich dat hun visum waren vergeten op te halen
bij de incheckbalie. Allen renden snel terug en haalden hun visum op.
Toen waren ze er echt klaar voor. Met een enorme vaart stegen de
vliegtuigen op met als koers; de volgende speltak!
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Helaas is Prof.Dr.IR. van Truttemse tot @pestaart momenteel even niet beschikbaar. Hij is in de Sahara zandkorrels
gaan tellen voor zijn wetenschappelijke onderzoek naar het perfecte zandloperzand. De professor is inderdaad
soms een tikje eigenaardig. Gelukkig hebben we Madame Futura bereid gevonden om voor ons nog eens de horoscoop te verzorgen, maar ditmaal in een Halloween-thema, als HORRORscoop.

Lieve, lieve kinderen. Wat ben ik blij om even terug te zijn in het mooie Nederland. Die
meneer D. Trump is echt héél vermoeiend het is ook bijna niet te voorspellen waar hij nu
weer over gaat tweeten. Een dozijn kanaries is er niets bij!! Aan de andere kant is het ook
wel schrikken hoor. In de sterren zie ik allemaal griezels en het is maar de vraag of we alle
leden van de scouting bij de kerstopkomst nog mogen begroeten. Ik zie donkere tijden, echt
héél donker…! Oh, de lamp is uitgegaan, hihi…
De Bibberende Bevers, 5 tot 7 jaar
Ohhh, bovenstebeste bevers, ga toch niet in het donker buiten spelen!
Madame Futura ziet overal donkere wezens en griezelige gruwels, dwalend door het duister. Beter drink je warme chocomel met slagroom op
het H.K.!
De Wazige Welpen,
7 tot 11 jaar
Lieve welpen, mogen jullie al mee met de griezeltocht? Doe het niet, doe
het niet, zegt Madame Futura! Dit jaar staan er bijzondere bedreigingen
op het programma. Jupiter en Venus zijn al weggevlucht en verschuilen
zich achter Mars. Neem op de horrortocht een zaklamp en een bol knoflook mee, want Madame
Futura ziet in haar kristallen vaas dat vampiers en heksen daar niet tegen kunnen.
De Snoezige Scouts,
11 tot 15 jaar
Madame Futura heeft gezien dat de meeste scouts aanwezig zijn op de gruweltocht. Het is alleen
niet helemaal duidelijk of zij zullen komen als deelnemer, of als monster! Vanzelfsprekend zal hun
gruwelijke snoezigheid de griezelclowns op afstand houden. Maar wat dan met die zombies?? Driedubbeltjes nog aan toe, de toekomst was nog nooit zo lastig te voorspellen!
De Ex-Explorers,
15 tot 18 jaar
Hallo Explorers? Hallo, is daar iemand? Oh vreselijk, Madame Futura ziet helemaal geen Explorers meer in de sterren. De toekomst is
ongewis, oh Explorers, waar zijn jullie?
De Razende Roverscouts,
18 jaar en ouder
Wat zijn er toch ineens veel roverscouts! Laten we hopen dat ze er
allemaal óók nog zijn ná de horrortocht! Want ohh, lieve Roverscouts, alle voortekenen voorspellen voor jullie een diepdonkere
nacht. De kristallen vaas is spontaan in duizend stukjes gesprongen. Saturnus z’n ring is helemaal verdraaid en Madame Futura
haar linker grote teen jeukt al twee dagen. Misschien betekent dat groot onheil, maar misschien
moet Madame Futura weer eens onder de douche!

"Weet je wat ook ideaal is aan Rotterdam? Dat
je gewoon een pan bami naar beneden ken
pleuren!" En meteen daarna gooit hij zijn pan
bami uit het raam. Zomaar een fragment uit
een grappig YouTubefilmpje, maar de grote
vraag blijft: hoe maak je
nou eigenlijk een pan
bami?
1.

Koop een pak bami. Extra tip: als je ’m
koopt bij een Lidl, dan kun je ook nog
eens zeggen: "Bij de Lidl gekocht!"

2.

Doe je bami in een pan met kokend water. Let op: je moet de bami eerst uit de
verpakking halen!

3.

Wacht tot de bami gaar is. Meestal
duurt dit zo’n 5-10 minuten (afhankelijk
van de soort bami). In de tussentijd kun
je je bezig houden met de saus (maar
da’s een heel ander onderwerp), of je
kunt enkele YouTube-filmpjes kijken.

4.

Nu is de pan bami klaar voor gebruik.
Gooi ‘m uit het raam! Veel plezier!

De basisscholen van Voerendaal, Klimmen, Ransdaal en
Ubachsberg hebben elk jaar een gezamenlijk activiteit genaamd de schoolsportolympiade. Tijdens deze dag, kun je
kennismaken met allerlei verschillende sporten zoals judo,
voetbal, zwemmen, handbal, tennis en nog veel meer. Ook
Scouting Voerendaal was van de partij met een zelfgebouwde
hindernisbaan. Als eerste moest je een eindje zaklopen. Na
een scherpe bocht moest je over een stuk rennen waar allemaal autobanden lagen. Daarna moest je onder een net door
kruipen waar je gemakkelijk aan kon blijven haken. Dit was
natuurlijk allemaal een eitje (not!). Daarna werd het pas echt
lastig. Je moest afwisselend over een balk heen en onder een
balk door ploeteren. Als laatste moest je nog naar petten vissen met een hengel. Die pet moest je dan opzetten. Het team
waarvan iedereen het eerst een pet op had, had gewonnen.
Het was geweldig!

Kun jij de weg
naar het midden
van dit doolhof
hiernaast vinden? Of ben jij
net Obelix en
raak jij ook verdwaald? We
wensen je in
ieder geval heel
veel succes!

is een Scoutinggroep voor iedereen vanaf vijf jaar. We zijn een eigentijdse en ondernemende jeugdclub.
adres:
telefoon:
webiste:
email:
Bevers
Tussen 5 en 7 Jaar
Zaterdag 10.30-12.00 uur
Leiding: Onno & Sven
Welpen
Tussen 7 en 11 Jaar
Zaterdag 12.30-14.30 uur
Leiding: Michelle, Martijn,
Jolien & Jerom

Goswijnstraat 17 Voerendaal
045-5751117
www.scoutingvoerendaal.nl
info@scoutingvoerendaal.nl

Scouts
Tussen 11 en 15 Jaar
Zaterdag 15.00-17.00 uur
Leiding: Luc, Edith,
Rion & Michelle
Roverscouts
Tussen 18 en 22 Jaar
Zaterdag 18.15-20.15 uur
Teamleider: Stijn

COLOFON
DAS is het clubblad van
Scouting Voerendaal.
De redactie bestaat uit:
Eline, Sasha, Stan, Stijn,
Xavier, Rion, Martijn en Sven

