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• Romeinse overnachting

• RSW

• Feestdag feitjes

• Sudoku

• Weekendje Antwerpen

• Wanda

• Horoscoop vanaf Zurk

• VOVA

In het weekend voor de meivakantie vonden de regionale scouting
wedstrijden (RSW) plaats. Speciaal voor die gelegenheid kwamen
Scouts uit de hele regio naar het RSW-terrein bij kasteel Schaesberg. Het thema van dit jaar: ‘Planet Big Bang’. Omdat de koning
van de ‘Lage Lotharingse landen’ is overleden, was de bevolking van
het koninkrijk op zoek naar een waardige opvolger. Vanuit het hele
universum kwamen afgevaardigden naar de RSW om deel te nemen
aan de zogenaamde ‘planet games’: de wedstrijd die bepaalt wie de
nieuwe koning mag worden. Tijdens het toernooi werden de kanshebbers bijgestaan door onze scouts.
Het weekend begon met het opbouwen van ons kampterrein. Echter, nog voordat we daarmee klaar waren (we
hebben de rest afgemaakt op zaterdagochtend), begon het avondspel, waarbij we allerlei kleine spelletjes moesten
doen en rebussen moesten oplossen. De eerste nacht werd er natuurlijk niet veel geslapen, want de vloer was
hard, de slaapzak lag niet lekker en Stijn snurkte.
De tweede dag stond in het teken van de dagtocht. We hadden geluk: we mochten als eerste beginnen, maar eerst
moesten we nog een vragenlijst invullen over de verkeersregels. De tocht was lang en lastig, maar werd eigenlijk
zonder veel problemen uitgelopen. En je zou het aan de naam niet verwachten, maar ‘Geblunder oet Kunder’ was
daarbij de beste wedstrijdgroep! Na de tocht moesten we ons eigen eten koken: sperzieboontjes met aardappelpuree en een schnitzel en met vruchtenyoghurt als toetje. Lekker! De jury was in ieder geval erg enthousiast over onze kookkunsten. Zaterdagavond waren de ouders welkom op het kampterrein voor de traditionele themapresentatie: de trainingsploeg organiseerde een heuse schmink-en-verkleed-partij en de wedstrijdploeg bemande een hindernisparcours.
De 3e en laatste dag werd er ontbeten met poffertjes. ’s Ochtends, stond sport en spel op het programma. Zo
moesten we onder andere mega-zaklopen, over een stormbaan racen en waren er kennisvragen. Nadat we ons
kamp hadden afgebroken, kwamen de ouders en moesten we ons verzamelen bij de ingang van het kampterrein
voor de officiële prijsuitreiking. En het resultaat mag er zijn: de wedstrijdploeg is zesde geworden en de trainingsploeg eindigde als zevende.

Elk jaar helpt scouting Voerendaal mee bij de
natuurwerkdag. We helpen dan met het
snoeien en zagen van bomen en struiken. Dit
jaar vond deze natuurwerkdag in Ransdaal
plaats. We verzamelden eerst op het terrein
waar we zouden gaan snoeien. Toen we compleet waren gingen we aan de slag! We hebben ons gereedschap gepakt en daarna is iedereen met volle moed aan de slag gegaan.
Rond 12 uur hadden we een korte pauze. Iedereen hat natuurlijk enorme trek! We hebben lekker kunnen lunchen en eventjes kunnen uitrusten. Na de pauze zijn we verder
gegaan met het snoeien. Ook na de pauze
hebben we ook veel werk verricht! Rond 5
uur was het afgelopen en werden we weer
opgehaald door onze ouders.

Daarnaast hebben we ons ook tijdens
Koningsdag weer van onze beste kant laten zien. Net
als de afgelopen jaren, hebben we namelijk ook dit
jaar weer ons traditionele spellencircuit bemand. Op
het hoofdveld van de voetbalclub kon men bij ons
terecht om te sjoelen en te bamboestieken (pionieren
met elastiekjes). Ook het blikgooien, het vis hengelen
en het beruchte kaasspel mochten natuurlijk niet ontbreken! Hoezee!

Maar er is meer. 8 juni is door de Verenigde Naties
aangewezen als Wereld Oceanendag om extra aanKoningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaart en Pinkstedacht te vragen voor het schoonhouden van onze oceren, een kleine greep uit de feestdagen die de maand anen en om overbevissing tegen te gaan. De langste
Mei (oké, vooruit, eind April rekenen we voor het ge- dag in Nederland vindt elk jaar rond 21 juni plaats,
mak ook even mee) rijk is. Maar daarnaast kent Nevandaar dat deze dag ook gevierd wordt als nationale
derland nog veel meer feest- en themadagen, waaron- dag van lange mensen. Extra feitje: Nederlanders zijn
der een paar erg interessante, als je het mij vraagt.
het langste volk ter wereld. Vrouwen zijn gemiddeld
Benieuwd? Lees snel verder!
1.71 meter groot en mannen 1.84 meter.
Zo is 24 januari bijvoorbeeld volledig geweid aan mijn
favoriete boordbeleg, deze dag is namelijk de one and 25 juli is de zogenaamde ‘dag buiten de tijd’, omdat de
only pindakaasdag. Op 27 februari daarentegen staat oude Maya kalender tot 24 juli liep en het nieuwe jaar
pas op 26 juli begint. Kom je uit Noordwijk aan Zee?
de ijsbeer internationaal centraal.
Dan weet je vast dat 17 oktober daar bekend staat als
14 maart of 3.14 op z’n Amerikaans, is bijzonder voor
de dag van de dolfijn.
mensen die van getallen houden, want rond 16.00 uur
Hang je graag op de bang voor de tv? Op 21 november
wordt dan pi-dag (vernoemd naar het rare getal π)
gevierd. Voor echte Star Wars-fans is 4 mei dan weer mag dat! Want dan is het wereld televisiedag. Goed
bijzonder: May the Fourth be with you! Als je dan ook om te weten voor wanneer je ouders je dan vragen
om je kamer op te ruimen. En tenslotte, en misschien
nog eens de Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (42, je
weet zelf) gelezen hebt, dan neem je op 25 mei sowie- wel als beste, op 29 november vieren we dankzij Jan,
so een handdoek mee, als je van huis weggaat. Het is Jans en de kinderen officieel ’Sint Pannekoek’. Een dag
die gevierd moet worden door minstens één pannendan namelijk officieel ‘handdoekdag’.
koek te eten. Lekker!

Deze editie hebben we een wel héél bijzondere astroloog weten te strikken voor de DAS. Madame Futura is in de
Sahara met Prof.Dr.IR. van Truttemse tot @pestaart. Volgens haar stond dat in de sterren geschreven, maar volgens ons heeft ze gewoon een oogje op hem! In ieder geval hebben we deze keer de heer Plurk bereid gevonden
voor de horoscoop. Hij zal zichzelf even voorstellen…
Gegroet Aardbewoner! Ik ben Plurk van de planeet Zurk van het verre sterrenstelsel Zark, eeuwig trouw gezworen
aan de Grote Leider K.J.-Zun - hoezee. Wij van de planeet Zurk hebben honderdduizend jaar ervaring met het voorspellen van de toekomst van de toekomst. Zo wist ik natuurlijk al lang dat ik gevraagd zou worden om deze horoscoop voor jullie te maken. Net zo goed dat ik nu al weet dat jullie totaal verbijsterd zullen zijn! Dus we beginnen
meteen! Laat de Grote Leider K.J.-Zun - hoezee - trots zijn (dat weet ik al lang want ik kan in de toekomst van de
toekomst kijken)
De Buitenaardse Bevers
Jullie wisten het natuurlijk niet (maar ik wel, want ik kan de in toekomst van de toekomst kijken), maar
er zijn ook buitenaardse bevers! Ze komen op bezoek met Pinksteren (dat wist je natuurlijk niet… maar
okee laat maar) en die zullen dan buitenaardse zorkbollen verstoppen. Als je er een vindt met een foto
van de Grote Leider K.J.-Zun - hoezee - dan word je opgehaald met een vliegende schotel voor een bezoek aan het beroemde paleis van Zurk van het verre sterrenstelsel Zark.
De Warpspeed Welpen
Jullie Warpspeed Welpen zouden het wel rustiger aan willen doen, maar het jaar raast aan jullie
voorbij. Net als mijn persoonlijke vliegende theepot. Maar wees gerust, alles komt goed want ik kan
de toekomst van de toeko… onee... Nou ja, je weet wel. Doe maar gewoon dan eet je al genoeg chocoladekoekjes! Had ik al gezegd dat onze Grote Leider K.J.-Zun - hoezee - heel erg van gebakken chocoladekoekjes houdt?
De Space Scouts
De R.S.W. is geweest en jullie waren zo sportief om de eerste prijs aan een ander team te laten. Al
hebben jullie tijdens de tocht laten zien wat jullie kunnen bereiken. Volgend jaar… oh nee dat ga ik
niet vertellen want dat zou niet splurkig zijn, maar onthoud deze vier woorden: ”stijn julian henkie
teunis”… En het geheime wapen is … “piranha-kanon”. Geloof me, werkt altijd, en ik kan het weten
want ik ben bij ons al 200 jaar intergalactisch kampioen neuspeuteren! Space Scouts to the rescue!

De Ruimte reizende Roverscouts
Legendes zeggen dat sommige Ruimte Reizende Roverscouts aan boord waren van de roodgloeiende Space X Tesla raket van Elon Musk voor een zonvakantie om chocoladekoekjes te bakken voor de
grote leider K.J.-Zun - hoezee! Wat dapper, maar hebben ze ook aan de terugreis gedacht? Gelukkig
kan ik de toekomst van de toekomst voorspellen en ik kan jullie geruststellen. Ze zullen over 238
jaar worden gered door het vliegende gele legoruimteblokje (hoezee) van de buurman van de achterneef van de
Grote Leider K.J.-Zun -– hoezee. Komt alles weer piekfijn voor elkaar.
Goed ik moet nu gaan, het water kookt en ik heb trek in ruimtethee. Het was
me een genoegen jullie een tipje van de toekomst van de toekomst op te
lichten en ik hoop jullie allemaal een keer te mogen begroeten op Zurk. De
komende 357.725 jaar zit dat er zo te zien niet aan te komen dus ik wens
jullie alvast een zorkige lente en een gnurkige zomervakantie!
Jullie ruimtevriend Plurk!

In het weekend van 19 en 20 mei hebben de Bevers en de Welpen een nachtje
in ons gebouw gelogeerd. Het thema: de Romeinense tijd! Zo werden er bijvoorbeeld echte Italiaanse pizza’s gebakken, had de leiding toga’s aan en hadden we
als missie om de Romeinse schilden te repareren en zo het gevecht met de Gallische dorpelingen te winnen. Een spannend en harstikke leuke weekend!
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Probeer het schema hiernaast zo in te vullen dat de getallen 1 tot
en met 4 voorkomen in iedere rij, in iedere kolom en in ieder vierkant vak. Gelukt? Probeer dan ook eens de echte sudoku hierbeneden, waarbij je de getallen 1 tot en met 9 moet gebruiken. Succes!
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De antwoorden staan op de achterkant van deze DAS.

Nikki
Als moeder van een van onze scouts,
maakte Nikki een paar jaar geleden al
kennis met Scouting Voerendaal. Met
een verleden als leidster bij een andere
scoutinggroep, gaf ze aan dat ze het erg
leuk zou vinden om bij onze vereniging
aan de slag wilde gaan. Vandaar dat ze
met ingang van dit jaar dan ook met veel
plezier binnen onze vereniging actief is
als leidster bij de Welpenspeltak. Om
haar iets beter te leren kennen, stelden
we haar de volgende vijf tamelijk onnozele vragen:
1. Welke kleur is beter rood of groen?
Groen natuurlijk! Kijk bijvoorbeeld maar eens naar het
verkeer: als een stoplicht op rood staat, dan moet ik stil
staan. Maar ik geef liever gas en daarom is groen een
stuk beter!
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3. Welk eten wil je als liefst verbranden
op je eigen kampvuur?
Paprika! Verbranden en weg ermee! Ik
ben allergisch voor paprika, dus zie ik ze
het liefst zo oneetbaar mogelijk en door
ze te verbranden, krijg je dat prima voor
elkaar.
4. Hoe kan je aan een boom zien waar
het noorden is?
Aan het mos natuurlijk. Iedere goeie
scout weet dat het mos in Nederland vaak aan de (zuid)
westkant van de stam van een boom groeit, omdat vanuit die richting meestal de regen tegen de boom waait.

5. Wat is je droom vakantie waar je nooit naar toe
gaat?

Op mijn eigen jacht, vol met personeel,
naar het Caribische gebied, lekker zonnen
2. Als de lucht blauw is en bladeren 'eten' lucht waarop het dek, zwemmen met de dolfijnen
om zijn ze niet blauw?
en een stapel boeken om een maand te
Voornamelijk omdat bladeren ook liever groen zijn. Als ze kunnen lezen.
namelijk blauw waren, dan zouden ze rillen van de kou, It will never happen :D
want blauw is een erg koude kleur.

Onze vrijwilligers zijn wekelijks druk in de
weer met het bedenken, voorbereiden en
uitvoeren van de programma’s voor de verschillende speltakken. Tijdens het vrijwilligersuitstapje op zondag 29 april hoefde
dat eventjes niet. Het programma stond al
vast: eerst een gezellig potje boerengolf op
g’n Berg en daarna frietjes eten bij Hilly op
de boerderie.

Vanwege onze grote voorliefde voor België (want in Duitsland zijn
ze zo streng) en omdat een van ons daar de afgelopen tijd heeft
gestudeerd, hebben de Roverscouts in februari een weekendje Antwerpen onveilig gemaakt. Met Anneke d’r kot als thuisbasis (sorry,
Imke), beklommen we het MAS (Museum aan de Stroom), genoten
we van een Belgisch speciaalbiertje op de Grote Markt en ontmoetten we een echte pratende papagaai in de dierenwinkel bij de
vogelenmarkt. Ook bezichtigden we de Schelde (‘Amai, doemme
toch hè!’), de Meir, de Onze-Lieve-Vrouwenkathedraal, het centraal
station en een kasteeltje met de naam ’Het Steen’ (want lidwoorden zijn moeilijk). Het was in ieder geval een super leuk weekend in
‘t stad en daarna gingen we gewoon weer terug naar de parking.
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Heb je de sudoku-puzzel op de vorige pagina opgelost? Goed bezig! Nu wil je vast weten of je het
goed gedaan hebt, toch? Nou, dat komt goed uit. Hiernaast kun je je antwoord controleren!

is een Scoutinggroep voor iedereen vanaf vijf jaar. We zijn een eigentijdse en ondernemende jeugdclub.
COLOFON

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,
& Nikki

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

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

