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De zomer zit er op en we zijn  

begonnen aan een nieuw Scouting- 

seizoen. Met alle tips, spellen en  

artikelen in dit Scouting Magazine kun 

je weer lekker opladen en vol energie 

genieten van alles wat je doet bij 

Scouting. Veel leesplezier! 
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Maak een windmolen Scouting in LitouwenPartenza! Via de la Plata
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BEVERPOST
5 tot 7 jaar

F O T O G R A F I E :  V A A N D R I G  L E P P I N K G R O E P  E N S C H E D E

6 Maak je eigen ballonwagen 
7 De 3 meest voorkomende  

energiebronnen  
8 Voorleesverhaal 

9 Strip & Rozemarijn 
10 Voor jou uitgelezen 

 11 Knutseltip

#REPOST @VALEGROHORDE VANDAAG ZIJN WE  
OM 13:00 UUR BEGONNEN MET ONS ZOMERKAMP. 

Na het openen begonnen we met een rondleiding over het terrein, deze 
rondleiding was ook een goede reden om ons terrein te verkennen op 

gevaren, zodat wij goed voorbereid waren voor ons thema. Na de 
rondleiding hebben we een inleiding gekregen over het thema Vikingen. Als 

eerste hebben we kennis gemaakt met Runen, de schrijfwijze van de 
Vikingen, zodat we goed kunnen communiceren met andere Vikingen. 

Hierna hebben wij geknutseld en geverfd om schilden te maken, zodat wij 
ons goed kunnen verdedigen. Hierna hebben we een oefening gedaan om 
ons onopgemerkt te kunnen verdedigen. Na al deze activiteiten was het 

wel tijd voor een rust uurtje, terwijl de leiding aan het koken was. Na het 
rusten hebben we lekkere macaroni gegeten, zodat we de dag goed verder 

door konden. Na het eten hebben we even vrij gespeeld, waarna we 
savonds nog geoefend hebben met het smokkelen van goederen. #trotsen-

zichtbaarheid #scoutlife #Scoutingtoekomstproof #natuur #scoutingnl 
#welpen #ontwikkelingenuitdaging #laatjeuitdagen #scouting #vlg 

#vaandrigleppinkgroep #enschede #zomerkamp2019



6 |  scouting magazine 

MAAK JE EIGEN BALLONWAGEN
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duurzame energiebronnen
Alles en iedereen heeft energie nodig om in beweging te komen, zegt Stanley Stekker. Zelfs jij. 
Als je honger hebt kan je niks. Eet je een banaan, dan kun je weer spelen. De banaan geeft je 
energie. Maar een auto rijdt niet op een banaan. Die krijgt iets anders te eten, bijvoorbeeld 
benzine. Helaas is dat slecht voor het milieu. Het is ook duur en raakt op. Benzine is een  

fossiele brandstof. Gelukkig zijn er ook duurzame energiebronnen.

De 3 meest voorkomende

Zonne-energie 
De zon is de grootste energiebron die er is. De warmte en het licht van de zon kunnen we omzetten in energie die we 
thuis kunnen gebruiken. Daarvoor heb je wel zonnepanelen nodig. Ze vangen de zonnekracht op en zetten die om in 
stroom. Zonne-energie is gratis. Dat wil zeggen: de zon stuurt geen rekening voor het gebruik van zijn energie. Maar 
zonnepanelen zijn niet goedkoop! Zonne-energie is veilig en belast het milieu niet. Nog meer goed nieuws: de zon 
blijft nog miljarden jaren branden!

Windenergie
Als je weleens met de wind in de rug hebt gefietst weet je hoe sterk die is. Woesj, daar ga je! De wind laat de wieken 
van een windturbine draaien. Die heb je vast weleens gezien. Het zijn hele lange, smalle, hoge windmolens. De wieken, 
of rotorbladen, zitten vast aan een as. Die drijft een generator aan die elektriciteit opwekt. Elektriciteit die het milieu 
niet belast. Dat is mooi!  Ook deze energiebron raakt nooit op.

Waterkrachtenergie   
Water is beresterk. De kracht van water wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. Dat gebeurt in waterkrachtcen-
trales. Die vind je altijd in de buurt van… water. Vaak wordt er een waterkrachtcentrale gebouwd bij een stuwdam. Dan 
wordt er een enorme hoeveelheid water verzameld in een stuwmeer. Dat stroomt naar beneden, door een turbine. Die 
zet de waterstroom om in elektriciteit. Nadelen zijn er ook. Om een stuwmeer te maken worden hele valleien onder 
water gezet. Mensen en dieren die daar wonen moeten dan verhuizen.

SOLAR-TOYS  
In de ScoutShop vind je het leukste speelgoed dat op 
zonne-energie werkt. Zoals een mini-windturbine. 
Daarmee sla je twee vliegen in één klap!  

Stuiters windauto ging sneller dan die van Stanley, Fleur en Keet. Met 

windenergie uit een ballon kun je niet alleen buiten, maar ook binnen 

racen. Maak jij er een die nog harder kan? 

Wat heb je nodig?
• rond dekseltje (Ø 5 cm)
• stuk stevig, maar niet te dik karton (A5) +  
 extra voor de houder
• stukje dik karton (voor de wielen)
• 2 rietjes 
• ballon 
• potlood, lijm, schaar, perforator 
 
Zo maak je het
Stap 1. Trek het deksel van een klein potje 4 
keer over op karton. Knip de rondjes uit en 
maak in het midden van elk rondje met een 
schaar voorzichtig een gaatje.   
Stap 2. Neem het vel karton en stop het 
dubbelgevouwen in de perforator.  
(Duw goed aan, zodat de gaten  
precies tegenover elkaar in het  
karton komen.) 

Stap 3. Vouw het karton aan 2 kanten dan 
net boven de gaten om (zie foto).  
Stap 4. Steek de rietjes door de gaten en 
schuif de wielen erop. Kijk even of de wagen 
lekker kan rijden.
Stap 5. Maak de ballonhouder. Vouw een 
rechthoekig stukje karton dubbel en vouw 
de randen 1 cm naar buiten.
Stap 6. Maak net onder de vouw een klein 
gaatje met de perforator en knip vanuit de 
vouw een gleufje naar het gaatje toe, waar 
je later de ballon in klemt. Lijm de houder 
op de auto. 
Stap 7. Blaas de ballon op, knijp de opening 
dicht en schuif hem in de houder.  
Laat de ballon los en daar gaat je wagen!   
  Komt ie ver?



Wapperen in de wind
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V O O R L E E S V E R H A A L

Ik loop net het dorpsplein op als ik Professor Plof tegenkom. ‘Hee Plof!’ Roep 
ik. ‘Van Noa moest ik op avontuur, maar het waait zo hard buiten dat ik niet 
weet wat ik eens moet gaan doen. Heb jij een idee?’ Professor Plof moet even 
nadenken maar zegt uiteindelijk ‘Wist je dat je met de wind ook heel veel 
gave dingen kan doen?’ Ik kan zo snel niets bedenken. De wind is alleen maar 
koud en mijn haar wappert alle kanten op. ‘Ja, je kan er dingen mee laten 
vliegen, of laten bewegen. Zoals een molen!’ zegt Plof. We hebben helemaal 
geen molen in Hotsjitonia. ‘Maar wat moet ík dan met de wind gaan doen?’ 
vraag ik. Professor heeft wel een idee en vraagt me om naar Fleur & Keet te 
gaan en vraagt of we dan samen met wat knutselspullen zoals papier, karton 
en stof naar het huis van Stanley komen. Niet veel later staan we met alle 
spullen bij Stanley voor de deur. ‘Top zeg! We kunnen aan de slag. Kom snel 
binnen, Stanley en ik hebben de andere dingen al klaar staan’. Stanley heeft 
voor ons allemaal een auto gemaakt met een lange stok in het dak. ‘Wat zijn 
dat voor gekke auto’s, Stanley?’ vraag ik verbaasd. ‘Dat Stuiter, zijn hele 
speciale windauto’s. Die kunnen rijden als de wind in hun zeil blaast. Dat zeil 
moeten we alleen nog maken, daar hadden we de spullen van Fleur & Keet 
voor nodig.’ Alle vijf gaan we aan de slag met het maken van een zeil en 
versieren we onze auto’s. Als we klaar zijn, springt Professor Plof op. ‘Op naar 
buiten jongens! Kijken of het werkt!’. Op het dorps-
plein zetten we onze mooie auto’s met de prachti-
ge zeilen naast elkaar. Aan de andere kant 
van het plein hebben we een finishlijn 
gemaakt. Ook de andere bewoners zijn 
naar het dorpsplein gekomen om 
naar de wedstrijd te kijken. 
‘1,2,3…. Los!’ roept Fleur. We 
laten onze auto’s los en door de 
wind worden ze naar de 
finishlijn geblazen. Die van 
mij is het allersnelste! 
Iedereen klapt en juicht. 
‘Goed gedaan Stuiter! Wat 
een mooie windauto!’

kook. Zet het vuur uit zodra de room kookt en voeg 
de chocoladebrokjes toe. Roer heel rustig met een 
houten lepel tot de chocolade goed is opgelost in 
de hete room. Voeg daarna de roomboterstukjes 
eraan toe en roer net zo lang tot deze zijn opgelost. 
Giet de pasta in een schone glazen pot, sluit af met 
een deksel en laat de choco- 
pasta helemaal afkoelen  
voordat je de pot in de 
koelkast zet. 

Het recept van deze zelfgemaakte chocopasta komt uit Rudolph & 

de jonge bakkers. In dit kinderbakboek staat nog veel meer lekkers 

om je vingers bij af te likken. Van marshmallows tot worteltaart, 

van stroopwafelcupcakes tot spiraalkoeklolly’s.

Rudolph & de jonge bakkers – Karakter Uitgevers – €  16,50

STRIP      F LO S  V I N G E R H O E T S

Rozemarijn is dol op bakken en koken. Dit keer maakt 
ze chocoladepasta! Het is heel makkelijk om je eigen 
chocopasta voor op brood te maken. 
   
Wat heb je nodig voor een volle pot 
chocopasta?
120 g pure chocolade
100 ml slagroom
75 g honing
mespuntje zout
50 g roomboter

Bereiding
Breek de chocolade in kleine brokjes. Doe hetzelfde 
met de roomboter. Doe de room samen met de 
honing en het zout in een pannetje en breng aan de 

In de keuken met
Rozemarijn

  Zelfgemaakte chocopasta
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Tip
Deze pasta kun je het 
beste in de koelkast 
bewaren, dan blijft hij 
zeker 2 weken goed.
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Spinnenalarm - Nina Dulleck 
De Vier Windstreken – A 14,95

Ada Dapper, wetenschapper + Ada Dappers grote 
werk- en knutselboek voor topwetenschappers  

Andrea Beaty   
Uitgeverij Nieuwezijds - A 13,95/ A 16,95

Familie Fun – Marisa Hart 
Karakter Uitgevers  – A 21,50

Teken je eigen unicorn en andere lieve  
knuffelbeesten  

Lulu Mayo - Karakter Uitgevers  – A 12,99

SPELLETJES VOOR BIN-
NEN EN BUITEN

Als Stuiter en Keet Kleur zich vervelen, 
pakken ze graag het boek Familie Fun 
erbij. Daarin staan allerlei sportieve, 

creatieve en 
coole avonturen. 
Grote en kleine, 
voor binnen en 
buiten, voor 
groot en klein. 
De favoriet van 
Stuiter is het 
uitsnijden van 
pompoenen 

(vooral met Halloween!). Of hij organi-
seert een dansavond dansspelletjes (van 
limbodansen tot de stopdans).

EXPERIMENTEREN  
MET ADA DAPPER

Houd jij net als Professor Plof van 
onderzoeken of doe jij net als Steven 
Stekker vaak proefjes? Is waarom je 
favoriete woord? En stel je veel vragen? 
Dan is het prentenboek Ada Dapper, 
wetenschapper echt iets voor jou! Het 
hoofd van Ada zit vol vragen en ze is naar 
alles nieuwsgierig. In dit verhaal wil Ada 
graag weten hoe een geur begint, hoe een 
neus weet dat er iets ruikt en of iets nog 
steeds stinkt als je je neus niet gebruikt. 
Ada onderzoekt het en wat zij uitpluist, 
ontdek je in dit boek.
Bij het verhaal hoort 
een super tof werk- en 
knutselboek met meer 
dan 40 dingen om te 
ontdekken, te tekenen 
en te maken. 

KNUFFELDIEREN TEKENEN!
Keet Kleur leerde van haar moeder 
Fleur Kleur met simpele vormen als 

cirkels, ovalen recht- en driehoeken 
dierfiguren schetsen en (vinger)verven. 

Nu kun jij dat ook met 
dit boekje leren! 
Stap-voor-stap teken 
je je liefste knuffel-
diertjes. 

IIIEEEE! EEN SPIN!!!
Bas Bos en Rebbel schrikken niet zo 

snel van een spin. Jij wel? Lees dan Spinnena-
larm. In dit prentenboek – vol grapjes, 
weetjes, opdracht-
jes en grappige 
tekeningen - kom 
je van alles te 
weten over 
spinnen in alle 
soorten en 
kleuren. Een spin 
is meestal 200 
keer kleiner dan 
jij. Kortom, een spin is banger voor jou dan 
jij voor hem (zou moeten zijn). 

VOOR JOU
UITGELEZEN

WINNEN?
Stuur je mail naar Beverpost@scouting.nl en wie weet win jij een van deze mooie prijzen.

Spelen met de wind, daar zijn Stanley en Professor Plof wel voor in! 

Fleur en Keet brengen snel stiften en verf. Zo wordt het ook nog eens 

een mooie windmolen. Nu maar hopen dat het hard blijft waaien.

Wat heb je nodig?
• stevig papier
• een schaar
• stiften, potloden of (water)verf
• eventueel stickers
• lijm
• rietje 
• splitpennen

Zo maak je het
Stap 1. Knip een vierkant uit het papier.
Stap 2. Versier het vierkant. Geef het een 
mooie kleur of maak er een tekening op. 
Stap 3. Vouw het papier een keer in een 
driehoek. 
Stap 4. Vouw het nog een keer in een driehoek. 
Stap 5. Vouw het papier open, zodat je de 
grootste driehoek voor je hebt. Er loopt nu een 
vouw van de punt van de driehoek naar 
beneden. Zet met een potlood een stip op het 
midden van die lijn.
Stap 6. Knip met je schaar op de vouwlijn vanaf 
de punt van de driehoek tot de stip.
Stap 7. Vouw de driehoek open en weer dicht, 
met de andere kanten op elkaar.  
Herhaal stap 5 en 6.
Stap 8. Vouw het vierkant weer open. Je hebt 
er vier inkepingen in gemaakt. Pak een van de 
punten en breng die naar het midden toe. Laat 
de punt iets over het middelpunt schuiven en 
plak vast. Doe dat met alle punten. Pak steeds 
de punt van het volgende driehoekje.
Stap 9. Prik met een splitpen door het midden.
Stap 10. Prik met de splitpen door het rietje en 
maak vast door de pen te splitten.
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Maak een windmolen



12 |  scouting magazine 

7 tot 11 jaar

SCOUTY
#repost @wiawaha #dropping#indezon #girlpower  

#explorers #heholetsgoooo #wiawaha 
 #zomerkamp2019 #loveit      

F O T O G R A F I E :  S C O U T I N G  W I A W A H A  B E V E R W I J K12 |  scouting magazine 

14 Voor jou uitgelezen
15 Dit kan ik beter  

dan m'n ouders 
16 Fluitjes uit de natuur
17 Hoe wordt het gemaakt? 

18 Strip
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Froekje & Mies op scoutingkamp – Sandra Kuipers 
& Mireille Hovius – Uitgeverij Noordzee – A 13,95

WIN! We mogen 3 exemplaren van dit boek weggeven!.
Professor S. en de verslaafde koning  

Erik Scherder – Uitgeverij Volt – A 15,99

Wie is het slimst? 
Van Holkema & Warendorf  A 20,00

WIN! We mogen 3 exemplaren van deze  
encyclopedie weggeven!

Kletspocket – Michal Janssen – Gezinnig.nl – A 14,50

JONGENS TEGEN  
DE MEIDEN

Ken je de serie over Froekje & 
Mies al? Deze meiden zitten op 
Scouting en beleven allerlei 
avonturen samen. In dit vlot 
lezende verhaal gaan Froekje en 
Mies samen op zomerkamp. Als 
ze op de kamplocatie aankomen, 
blijkt het terrein dubbel geboekt te zijn. Gelukkig 
kunnen beide Scoutingverenigingen blijven, maar de 
gidsen en verkenners moeten wel strijden om het 
clubgebouw voor de bonte avond. Wie wint de 
vlottentocht? De jongens? Of toch de meiden?

HUPPEL ACHTER- 
STEVOREN! NOEM 
10 STRIPFIGUREN!  
LACH 1 MINUUT LANG!

Ben jij net als Mowgli altijd in 
voor knettergekke opdrach-
ten, grappige uitdagingen en 
maffe vragen? Durf je open en 
eerlijk te zijn, ben je stoer en 

dapper en hou je van kletsen en lachen? Dan is de 
Kletspocket met 216 vragen en opdrachten echt iets 
voor jou! Je kunt het spelen met drie dobbelstenen, 
maar ook zonder. Gooi met de dobbelstenen, leg ze 
naast elkaar (bijvoorbeeld 212, 654 of 351), zoek dat 
paginanummer op en beantwoord de vraag of voer de 
challenge uit. Doe het alleen, met je BFF of je hele 
familie. 

EEN REIS DOOR JE BREIN

Akela en Bagheera kunnen je 
alles vertellen over hoe je 
overleeft in de jungle. Maar 
hoe doorsta je eigenlijk in de 
gamewereld? In Professor S. en 
de verslaafde koning komen 
Zhé, Brian en Pavlov per 
ongeluk met een tijdraket in 
het vreemde land Breinstein 
terecht, op zoek naar de opa van Zhé, de verdwenen 
professor S. Hoewel iedereen in Breinstein met allerlei 
handige technische snufjes leeft, gaat het er niet goed. 
De koning is verslaafd aan videogames en regeert het 
land niet meer. De drie moeten hun hersenen goed 
gebruiken om Breinstein te redden en opa te vinden.

EVOLUTIONAIRE TIJDREIS

Baloe leert je de regels van de 
jungle en vertelt over schubbige 
slangen, geduchte roofvogels en 
het dierengedrag. Maar wat 
weet jij van Goden, wereldwon-
deren en schepen? Blader door 
Wie is het slimst? en ontdek het 
allemaal. Dit toffe boek is 
eigenlijk een encyclopedie en spelletjesboek in één. 
Daag je zelf uit! Kraak je hersens! Test het en ontdek 
of je een beginner, deskundige of een genie bent!

VOOR JOU 

UITGELEZEN
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WINNEN?
Stuur je mail naar scouty@scouting.nl en wie weet 

win jij een van deze mooie prijzen.

DIT KAN IK BETER 
DAN M’N OUDERS! 

ENERGIE BESPAREN

Ik heb het nog 
nooit gedaan, maar 
ik denk dat ik het 
wel kan

scouty |  15

De wereld van Mowgli, Baloe en Bagheera 
loopt steeds meer gevaar. Door het 
opwarmen van de aarde en de stijgende 
temperaturen wordt het regenseizoen nog 
natter en de droge periodes worden nog 
droger. Om die klimaatveranderingen 
tegen te gaan, is het belangrijk zuinig om 
te gaan met energie. Wat kun jij doen om 
energie te besparen? En hoe kun je je 
ouders helpen minder energie te gebruiken?  

Om te begrijpen waarom het zo belangrijk is om zuinig te 
doen met energie, zul je eerst moeten snappen wat 
klimaatverandering is en hoe het is ontstaan. 

Brandstofverbruik
De afgelopen eeuwen is er iets geks aan de hand: de 
temperatuur op aarde stijgt steeds verder. Dat noem je 
klimaatverandering. De meeste onderzoekers vinden dat 
de schuld van de mensen. Wij gebruiken veel te veel 
fossiele brandstoffen als kolen, gas en olie. Eigenlijk 
begon de klimaatverandering al zo’n 200 jaar geleden. 
Toen kwamen de eerste stoommachines die werkten op 
kolen. Tegenwoordig hebben we voor bijna alles energie 
nodig. We rijden in auto’s, zetten de verwarming aan, 
stappen onder een warme douche en bereiden ons 
avondmaal op het fornuis. 

Koolstofverbranding
Die fossiele brandstoffen zijn eigenlijk gewoon oude 
resten van planten. Een belangrijk bestanddeel van die 
planten is koolstof. Die koolstof lag miljoenen jaren veilig 
opgeslagen onder de grond, in de vorm van kolen, gas of 
olie. Maar sinds 200 jaar halen we ze uit de grond en zijn 
we ze in hoog tempo aan het verbranden. Daar komt 
koolstofdioxide bij vrij in de lucht: CO2. Door die extra 
CO2 in de lucht warmt de aarde steeds verder op.

Extreem weer
Die temperatuurstijging kan grote gevolgen hebben.  
Dat heb je misschien zelf al gemerkt. Vorig jaar was het 
een lange periode extreem warm en droog in Europa. 
Daardoor wordt het moeilijker om voedsel te verbouwen 
en ook de dieren raken van slag. Ook stijgt de zeespiegel 
langzaam, doordat gletsjers en poolkappen smelten.  
Daardoor neemt de kans op overstromingen toe. 
Ook regenbuien worden heviger en droge perioden 
worden nog droger. 

Wat kun je nog meer doen? Help een 
handje mee!
• Zet de verwarming een graadje lager en trek een extra  
 trui aan.
• Vervang alle gloeilampen door ledverlichting.
• Ga minder vaak met de auto, maar pak vaker de fiets  
 of de bus/trein. 
• Doe in je slaapkamer alle apparaten, het licht en de  
 verwarming uit als je weggaat. Dus ook niet op   
 stand-by.
• Gooi je kleren pas in de wasmachine als je ze ruikt of  
 als ze echt heel vies zijn. 
• Gebruik oplaadbare batterijen. Is ook stukken   
 goedkoper.
• Zet op je iPhone energieslurpers als Bluetooth, gps en  
 wifi uit. En speel minder filmpjes af.
• Telefoon opgeladen? Verwijder de oplader uit het  
 stopcontact.
• Sluit de vriezer altijd goed als je een ijsje pakt.
• Douche korter, maximaal 5 minuten. Van langer   
 douchen word je echt niet schoner!
• Zet de computer uit als je hem langer dan een uur niet  
 gebruikt.

Doe met je gezin de energiebesparingschallenge! 
Vervang de gloeilampen, schrap vlees van het 
menu, douche korter, zet de verwarming een 
graadje lager enzovoorts. Bedenk een leuke 
bestemming voor het geld dat jullie uitsparen. 



WW
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Mowgli vindt het heerlijk om languit op zijn rug in het gras te liggen en een 
deuntje te fluiten. Zeker als Shanti in de buurt is. Samen maken ze van bloemen 
en planten verschillende fluitjes die allemaal een ander geluidje geven. En net 
voor de avond valt, geven ze een concert voor iedereen die het wil horen. Lijkt 

jou dat ook tof? Ga dan snel aan de slag met deze drie fluitjes!  

PAARDENBLOEMENFLUIT
Pluk een paardenbloem. De stengel is hol, zie 
je? Daardoor kun je er gemakkelijk een fluitje 
van maken. Zorg dat je een paardenbloemsten-
gel van zo’n 5 centimeter lang hebt. Druk het 
aan één uiteinde plat. Dit platte stuk steek je in 
je mond en je blaast er kort en krachtig door-
heen. Fluit!

FLUITENKRUIDFLUIT
In de bermen groeit overal fluitenkruid. Grote, 
stevige planten met witte bloemen en sterke 
stengels. Let wel op want sommige planten 
lijken erg op fluitenkruid, maar die zijn giftig. 
Zoals de berenklauw. Van fluitenkruidstengels 
kun je echte fluitjes maken. Zo doe je dat: pluk 
een stengel fluitenkruid. Snijd met een scherp 
mesje de stengel twee keer vlak onder een 
knoop door. Zo krijg je een pijp die aan de 
bovenkant open is en aan de onderkant dicht. 
Maak dan in de onderste helft van de pijp, aan 
één kant, een snee in de lengterichting van 
ongeveer tien centimeter. Blaas hard in het 
open einde van de pijp. Je kunt ook verschillen-
de fluitjes maken. De lengte van de snee bepaalt 

het geluid. Probeer ’t maar 
eens!
Op moedertjegroen.nl vind 
je een video met uitleg hoe je 
zo’n fluitje maakt.

Fluitjes uit de natuur

VLIERENFLUIT
Een vlierenfluit maak je van een tak van de 
vlier, een metershoge struik die je in de herfst 
kunt herkennen aan de donkere bessen. Je kunt 
ook een fluitje maken van een wilgentak of 
lijsterbesstruik. Je maakt de fluit door een een 
vingerdikke tak van de vlier af te snijden. Haal 
er een stuk uit van zo'n 10 centimeter lang. 
Schraap de bast van het stukje hout af. Duw 
met een takje het zachte binnenste uit het hout. 
Zo krijg je een holle pijp. Maak 2 centimeter 
vanaf de blaasopening een luchtgat in het hout, 
door een verticale snede en hierop aansluitend 
een snede onder een hoek van 45 graden. 
Neem een takje en snijd het zo bij dat het 
precies in de blaasopening past. Vlak de 
bovenkant een paar millimeter af. Steek het 
takje in de pijp tot aan het luchtgat. Snijd het 
uitstekende deel weg. Snijd de blaasopening 
schuin af voor een goed 
mondstuk. Sluit de 
achterkant van de pijp 
met een vinger af en 
blazen maar!
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Waar krijg jij energie van? Van een boterham met 
pindakaas? Of door lekker te ravotten in het bos? Of 
laad jij op door een bord vol boerenkool met worst? 
Je lichaam en geest hebben energie nodig om te 
kunnen werken en bewegen. Wij halen energie uit 
voeding (en ook uit leuke dingen doen!). Maar hoe 
wordt energie gemaakt, waar komt het vandaan en 
waar wordt het voor gebruikt? 

In het dagelijks leven gebruiken we energie om het licht 
aan te doen, onze auto te laten rijden, een maaltijd te 
koken en om ons lichaam te laten bewegen. Energie geeft 
kracht! Mensen halen hun energie (bouwstoffen, 
vitaminen) uit voeding. Een auto rijdt op benzine, gas of 
diesel. Dat is zijn energie. En de energie voor licht is 
elektriciteit.

Wieken van de molen
Heel lang geleden haalde men energie vooral uit wind en 
water. Zo zette de wind de wieken van de molen in 
beweging waardoor de molen gebruikt kon worden om 
graan te malen of hout te zagen. Ook kon (en kan) er door 
de wind gezeild worden. De ontdekkingsreizigers voeren 
met hun zeilschepen over de oceanen. Ze kwamen vooruit 
doordat de wind in hun zeilen blies. Afgelopen decennia 
zijn we steeds meer andere energiebronnen gaan 
gebruiken. De bekendste zijn steenkool, gas, aardolie en 
kernenergie. Deze brandstoffen halen we uit de grond. Bij 
verbranding komt er warmte vrij die kan  
worden omgezet in elektriciteit. 

Hoog- en laagspanning
De energie wordt opgewekt in een energiecentrale. Uit de 
centrale komt hoogspanning (stroom). Die stroom wordt 
vervoerd door hele dikke kabels die aan hoogspanningslij-
nen (pylonen) hangen. Je hebt ze vast wel eens gezien. Ze 
lopen door weilanden, velden en bergen. Die stroom is 
heel gevaarlijk. Voordat de stroom de stad in komt, wordt 
hij door een transformator omgezet in laagspanning. Die 
gaat vervolgens door kabels de straten in en komt zo 
huizen en andere gebouwen binnen. 

Meterkast
In huis gaat de stroom eerst naar een meter. Zo kun je 
nagaan hoeveel elektriciteit ieder gezin gebruikt. Het 
schakelbord en de hoofdschakelaar zorgen dat je de 
elektriciteit in geval van nood kunt uitschakelen. Het 
elektriciteitsnet zit vaak verborgen in muren of de vloer. 
Het verdeelt de stroom naar alle stopcontacten en 
lampen. Met de schakelaars kun je de lamp aan- of 
uitdoen. Tegenwoordig worden er elektrische circuits 
geïnstalleerd die reageren op beweging. Zodra je een deur 
opent, gaat het licht aan. 

Hoe wordt
    het gemaakt?

Organiseer bij je Scouting een bonte 
avond. Iedereen mag mee spelen en dan 
voetjes van de vloer!
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A R N E  VA N  D E R  R E ESTRIP      

Zonnepanelen en windturbines
Er wordt steeds meer naar nieuwe 
manieren gezocht om energie op te 
wekken zonder de planeet te 
vervuilen. Ook worden brandstoffen 
steeds schaarser. Wind- en zon-
ne-energie wordt steeds vaker 
gebruikt. Je hebt vast wel zo’n grote 
windturbine een keer in het 
landschap zien staan. Dit zijn grote 
schroeven die door de wind in 
beweging gebracht worden en 
elektriciteit opwekken. 
Zonnepanelen vangen zonnestralen 
op. Ook zo kan energie worden 
opgewekt en opgeslagen. Dat 
noemen we hernieuwbare energie. 
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We gebruiken megaveel energie in Nederland om al onze wasmachines, 
laptops en tv’s te laten draaien. De grote vraag is hoelang we dat nog kunnen 

blijven doen. Ben jij een expert op het gebied van energie en het milieu, of 
een absolute noob? Doe de quiz en je weet het. 

1.   Waaruit bestaan fossiele 
brandstoffen? 
A. Resten van verbrande fossielen.
B. Resten van plantaardig en dierlijk  
leven van miljoenen jaren geleden. 
C. Resten van stenen van miljoenen  
jaren geleden.

5.  Hoeveel procent van de elektriciteit  
die we in Nederland gebruiken is groen?  
A. 10%
B. 15%
C. 25%

4. Hoeveel kerncentrales  
zijn er in Nederland? 
A. 1
B. 2
C. 3

2.   Hoe noem je energie die is 
opgewekt uit waterkracht? 
A. Blauwe stroom
B. Grijze stroom
C. Groene stroom

3.   Welke energiebronnen zijn het  
schoonst en duurzaamst? 
A. Kernenergie, waterkracht, biomassa
B. Kolen, olie, gas
C. Zon, wind, aardwarmte     

HET BEGIN VAN HET EINDE: DE OLIECRISIS
In 1973 werd opzettelijk een tekort aan aardolie gecreëerd door de olieproducerende 
Arabische landen. De prijs van olie werd in één klap met 70% verhoogd. Het was een 
politieke actie, die grote invloed heeft gehad op hoe we nu met onze energiebronnen 
omgaan. Die afhankelijkheid van andere landen wilden we echt niet meer! Het werd 
belangrijk om energie te stoppen in eigen, duurzame (of: hernieuwbare) energie- 
bronnen, zoals zonne-energie en windenergie. Natuurlijk speelde ook de zorg  
voor het milieu hier een rol in. De oliecrisis was vijfenveertig jaar geleden.  
Wat denk jij, zijn we een beetje opgeschoten?

De antwoorden:
1B, 2C, 3C, 4A, 5B

Energie 
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Nieuw bij de scouts

€ 19,95

Zakboekje
scouts

€ 4,95 Waterdichte ton
3,6 liter / 6,4 liter

Harpsleutel
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€ 13,95

Plaatkompas
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Scoutsmes
Met gratis  mesketting

voor leden

flitz  |  23



Hoe cool is het als je – na een uitdagend project – licht 

aan de horizon ziet? Of beweging in gang zet? Heeft 

alles te maken met energie. Die je zelf opwekt! Tof! 

hoe kan ik zelF...

Energie opwekken

En toen was er licht…
Met dit apparaatje wek je zelf stroom op. 
Nodig: 4 magneten (4 x 2 x 1 cm)*
• lampje (1,5 V 25 mA)* • minimaal 60 meter 
koperdraad (0,255 mm, AWG 30)** • 2 vierkante 
houten plaatjes (8 x 8 cm) • 4 bouten (5 cm lang, 
dikte M3) • 14 moeren (ook dikte M3) • 1 spijker 
(ca. 8 cm) • tape, stukje schuurpapier

Neem de houten plaatjes en boor er met een 
houtboor (4 mm) gaatjes in: aan de 4 punten en 
één in het midden. Verbind ze op de punten 
met bouten aan elkaar, maar houd er ruimte 
tussen (iets meer dan 2 cm). Zorg ervoor dat de 
gaatjes in het midden precies boven elkaar 
zitten, zodat je er zo de spijker doorheen kunt 
steken. Draai de bouten (met behulp van een 
steek- of ringsleutel no. 7) goed vast met 
moeren. 
Steek nu de lange spijker door de middelste 
gaatjes. Dit wordt de as van de magneten. Plaats 
aan elke kant van de spijker 2 magneten. Plaats 
moertjes tussen de magneten, zodat ze parallel 
aan elkaar lopen. Draai even aan de spijker om 
te zien of de magneten tussen de houten 
plaatjes goed kunnen ronddraaien. Neem het 
rol koperdraad en maak het uiteinde met een 
stukje tape aan het bovenste plaatje vast. 
Wikkel nu de hele rol om de constructie heen 
(blijf voornamelijk in het midden, waar de 
magneten zitten). 
Je hebt nu 2 uiteinden van het koperdraad. Hier 
ga je het lampje op aansluiten. Schuur eerst met 
schuurpapier de coating van het schuurpapier 
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Dance dance dance  
Maak je eigen ronddraaiende ballerina. Zo 
wordt een leuke knutselopkomst een weten-
schappelijk verantwoord project, waar je ook 
nog wat van opsteekt. 

Nodig: dik koperdraad (1 mm)** • stomp 
buigtangetje* • AA batterij • schijfmagneetjes (3 
per danseres, 8 mm Ø)* • stukje crêpepapier 

Knip een ruim stuk koperdraad af. Leg het plat 
op tafel en buig er met behulp van het buigtan-
getje een danseresje van. Zorg dat je aan de 
onderkant voldoende koperdraad overhoudt 
om het danseresje met de batterij te verbinden. 
Probeer je vorm zo symmetrisch mogelijk te 
houden. Buig het uiteinde van de draad losjes 
anderhalf keer rond de batterij. Verwijder de 

Aardappel wordt batterij…
…en uiteindelijk een lamp  

Nodig:
• mes
• 2 rauwe aardappelen 
• schuurpapier
• 2 stukken dik koperdraad 
• 2x 5-eurocentmuntstukken
• 2 gegalvaniseerde spijkers** 
• Multimeter met een zwarte en rode 
   draadsonde**
• kleine krokodillenklemmen (krokodilbekjes)**
• klein lampje

Snijd met het mesje een gleuf ter grootte 
van een munt uit in 1 rauwe aardappel. 
Schuur de uiteinden van 1 stuk koperdraad 
wat op en wikkel het een paar keer om de 
munt. Zorg ervoor dat het uiteinde de munt 
raakt. Plaats de munt met koperdraad in de 
gleuf van de aardappel. Prik aan de andere 
kant 1 spijker door de aardappel. Doe 
hetzelfde met de andere aardappel.
Zet de aardappelen naast elkaar. Draai nu het 
koperdraad van de ene aardappel om de 
gegalvaniseerde spijker van de andere 
aardappel. De batterij is klaar.

Maar werkt ie ook? Je kunt verschillende 
dingen doen om te zien of de batterij werkt. 
Check het voltage (de spanning) met de 
multimeter. Dit doe je door de zwarte 
draadsonde op de (niet gekoppelde) spijker 
van de ene aardappel en de rode op het (niet 
gekoppelde) koperdraad in de andere 
aardappel te zetten. 
Gebruik nu je aardappelbatterij om iets aan 
te zetten. Let op: dit kan alleen met iets 
kleins (denk aan ledverlichting, een gloei-
lamp, een eenvoudige klok of iets anders dat 
een batterij nodig heeft). Gebruik kleine 
krokodillenklemmen om de batterij aan te 
sluiten op de batterijpool. Te weinig voltage? 
Hoe meer aardappels je met elkaar verbindt, 
hoe hoger het voltage. Probeer maar eens. 

af. Het lampje heeft twee draadjes, deze sluit je aan 
op het uiteinde van het koperdraad. Je generator is 
nu klaar. Draai nu de magneten met behulp van de 
spijker rond en voilà: het lampje gaat branden.  

batterij en maak de ronde vorm met je 
vingers voorzichtig iets wijder. 
Knip een kleine cirkel van het crêpepapier en 
knip de cirkel in tot halverwege. Wikkel het 
rokje om de danseres en zet vast met een 
beetje lijm.
Plaats de 3 schijfmagneetjes op de negatieve 
onderkant van de batterij. Zet nu het puntige 
uitsteeksel van de ballerina bovenop (zie 
voorbeeld). Zorg dat deze de positieve pool 
raakt. Zorg dat ronde gedeelte aan de 
onderkant van het koperdraad (de motor) 
laag genoeg is om de magneten te omcirke-
len. Laat de danseres los. Ze gaat nu vanzelf 
draaien! 

*Online te koop, bijvoorbeeld bij magnetenkopen.nl 
** Te koop bij de doe-het-zelfwinkel



Elektriciteit is transport van elektrische 
energie, stroom. Die stroom komt, vanaf de 
plaats waar de stroom gemaakt wordt, via 
koperdraden naar de meterkast in huis en gaat 
van daaruit naar de diverse stopcontacten in 
de muren, waar de apparaten op worden 
aangesloten. Heb je buiten stroom nodig dan 
is een verlengsnoer de oplossing en als dat te 
kort is gebruik je een tweede verlengsnoer. 
Om twee verlengsnoeren aan elkaar te 
koppelen is het verstandig er voor te zorgen 
dat er geen trekkracht op de stekkerverbinding 
komt, zodat de verbinding niet kan worden 
losgetrokken. Met een eenvoudige knoop in 
de snoeren is die verbinding te maken. Als je 
er dan ook voor zorgt dat de contrastekker 
naar beneden hangt zal er bij een beetje regen 
geen water in lopen. Een andere optie is de 
snoeren vast te maken aan een stokje, waar-
door de trekkrachten via het stokje gaan.  

Meer informatie over 
dit onderwerp op:

Verlengsnoeren koppelen
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Op knoopenzo.nl vind je de uitleg voor deze 
koppelingen. Leg stekkerverbindingen buiten 
niet op de grond, en zorg dat ze zichtbaar 
blijven.  

Eigenlijk is de naam al fout, want vuurregen- 
bogen hebben niets met vuur of regenbogen te 
maken. Toch is het niet vreemd dat we ze zo 
noemen, want dit natuurfenomeen laat een heel 
stuk lucht in felle regenboogkleuren zien, dat 
zich uitspreidt in vlammen. Met een lastiger 
woord worden ze ook wel ‘circumhorizontale 
bogen’ genoemd. Hoewel ze dus ook lang niet 
altijd een boogvorm hebben. 

IJskristallen & licht
Maar hoe ontstaan die mooie gekleurde vlam-
men nou eigenlijk? Wat je ziet, zijn kristaldeel-
tjes, heel hoog in de lucht, die het licht van de 
zon op een speciale manier breken, waardoor 
wij op sommige delen van de aarde alle regen-
boogkleuren te zien krijgen. Voor de mooiste 
vuurregenbogen heb je cirruswolken nodig: 
veervormige, ijskoude wolken op zo’n zes tot 
twaalf kilometer hoogte. De kleine waterdrup-
peltjes in deze wolken bevriezen tot zeshoekige 

ijskristallen, die het zonlicht dus op die bepaal-
de manier breken. Hierdoor spat het licht uiteen 
in alle kleuren van de regenboog. In een 
volledige vuurregenboog zie je een band van 
alle spectrumkleuren: van rood, oranje en geel 
naar groen, donkerblauw en paars. Ja, net als die 
van de regenboog dus. 

Naar de evenaar
We horen je denken: huh, maar ik heb echt nog 
nooit een vuurregenboog gezien. Dat klopt. 
Helaas staat voor dit fenomeen de zon in 
Europa te laag om dit te kunnen zien. Zelfs als 
het hartje zomer is. Hoewel wordt beweerd dat 
er ooit één vuurregenboog boven Europa gespot 
is. Met name de breedtegraad is cruciaal. Want 
hoe verder je van de evenaar bent, hoe minder 
tijd de zon heeft om op de juiste hoogte aan de 
hemel te staan. 

In de Verenigde Staten worden vuurregenbogen 
alleen gezien tijdens de zomerperiode; meestal 
in warmere staten als Californië. Ook in 
Singapore verscheen begin dit jaar nog een 
vuurregenboog aan de hemel. Het is een grillig 
natuurverschijnsel en lastig te voorspellen. 
Volgens deskundigen komen deze regenbogen 
hooguit vijf keer per jaar voor. Over de hele 
wereld! 

We checken dagelijks de actualiteiten via 
nieuwsapps of het journaal. Maar wat als iets 
heel bijzonders regelmatig weer terugkomt? 
Is het dan nog nieuws? Denk daar tijdens een 
opkomst eens over na. In elk Scouting Maga-
zine leggen we een zeldzaam natuurverschijn-
sel uit. Deze keer: vuurregenbogen 
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Vuurregenbogen: wat zijn dat? 
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Neem je vriendinnen en klasgenoten 
(scouts en niet-scouts) mee en kom 
samen met je moeder(s), buurvrouw 

of tante mee naar ons eerste
nationale meidenfestival

Scoutinglandgoed Zeewolde

National Girl Power Event 
Zaterdag 12 oktober van 10.30-15.30 uur

Scoutinglandgoed Zeewolde

Meer info en aanmelden:
scouting.nl/meiden

Samen met je vriendinnen 
(9-15 jaar) een toffe dag beleven?!

National Girl Power Event
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#repost @zeeverkennerspegasosZomerkamp 2019 // dag 1 // 
Wanneer je de mastbout al vast hebt maar de windvaantjes nog 

moet plaatsen. #zeeverkenners #waterscouting #scouting #scap 
#annapaulowna #scoutingnl #zomerkamp2019 #optuigen  

#zeilen #wildevaart

32 De leukste apps, vlogs
33 Vrienden 

34 Expeditietip 
37 Bestuur je explorerafdeling

38 Handigheidjes for life
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Hanna: “Bij onze eerste ontmoeting was er gelijk een 
klik. Ik kwam bij de scouts, waar Joy al bij zat. Bij een spel 
vormden we samen een team. Hoe het spel ging, weet ik 
niet meer precies. Iets met goede en slechte hagelslag-
mensen. Haha we waren met hagelslagpakken aan het 
schudden en het zat zelfs in onze oren! Wij herinneren 
ons die dag als de dag dat we vrienden werden. 
Een jaar later kwamen we ook bij elkaar in de klas. 
Joy is echt super raar op de beste manier en ze heeft no 
shame omdat te laten zien in het openbaar. Dat is 
geweldig leuk! En als ik gemene grapjes maak, en zij weet 
dat het een geintje is dan kan zij daarna ook nog een hele 
droge opmerking maken waar we dan allebei vet hard om 
moeten lachen! 
Ook leer ik veel van haar. Laatst nog. Joy vroeg me mee 
mountainbiken. Ik had dat nog nooit gedaan en zij al vet 
vaak. Ondanks dat ik heel hard viel was het een super 
leuke ervaring die ik zonder haar nooit had meegemaakt. 
Sowieso durft zij meer. Ik ben dan weer de sociaalste van 
ons twee. Iets minder leuk aan Joy is dat ze soms een 
beetje koppig kan zijn. En ik ook. Dat maakt het af en toe 
een beetje lastig. Dan krijgen we weleens ruzie. Gelukkig 
lachen we er dan na vijf minuten alweer om. 
We logeren regelmatig bij elkaar, dat vind ik altijd super 
gezellig. Dan gaan we onze Monopoly spelen en natuurlijk 
praten we over van alles en nog wat. 
Ik weet zeker dat we voor altijd vriendinnen blijven. Het 
klikt zo goed tussen ons. Ik kan me niet voorstellen dat 
het ooit zomaar ophoudt!”

Joy: “Ik zat al een tijdje op Scouting en toen bracht een 
vriendin van Hanna, die al op Scouting zat, haar mee. Na 
de eerste opkomst waren we al vriendinnen. Sindsdien 
hebben we al heel veel leuke dingen meegemaakt, maar 
het grappigste was toch wel het zomerkamp vorig jaar. 
We gingen vlotten maken, maar die waren niet zo stevig 
dus ging we maar zwemmen. Overal in het water zat 
kroos. Uiteindelijk hadden we een kroosgevecht en zaten 
we helemaal onder het kroos. Heel vies, maar onwijs 
grappig!
Hanna is heel oprecht. Als we samen gaan shoppen, zegt 
ze eerlijk of een kledingstuk mooi is of niet. Ik kan haar 
meer dan 100% vertrouwen. Ze zal mijn geheimen niet 
zomaar doorvertellen.
Hanna leert me veel over muziek. Ze echt een grote 
muziekfan en ze stuurt me vaak leuke nummers door. 
Eerst had ik echt geen muziekkennis, maar door haar weet 
ik er nu veel meer van. 
Hanna durft meer risico te nemen en weddenschappen te 
sluiten, terwijl ik daar niet zo van ben. Wel willen we vaak 
alle twee gelijk hebben en daardoor kunnen we wel eens 
discussies krijgen. Maar daar komen we tot nu toe goed uit. 
Natuurlijk blijven we elkaar zien! We hebben al afgespro-
ken dat we later elke maand gaan bijpraten. In een 
sushirestaurant, want we zijn dol op sushi!”

VRIENDEN
Hanna Rijnbeek (15) en Joy 

Pleijlar (16) leerden elkaar vier 

jaar geleden kennen bij de scouts 

van de Prinses Amalia Groep in 

Zeist. Nu zitten de meiden bij de 

explorers, zitten bij elkaar op 

school en zien elkaar iedere dag. 

“Onze vriendschap houdt 
nooit zomaar op” 

“Onze koppigheid zit onze 
vriendschap soms in de weg”
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Greenify 
Batterijen mogen dan steeds beter 
worden, leeg gaan ze een keer. 
Greenify houdt al je draaiende 

apps in de gaten en weet precies wanneer een 
app niet meer nodig is of rustig op de achter-
grond kan draaien. Onnodige apps worden 
meteen in sluimerstand gezet. Energie bespa-
ren, zodat je langer van je batterij kunt genie-
ten? En dat zonder moeite? We want! 
Greenify | Gratis | Android en iPhone

Headspace 
Last van blokkerende gedachten? 
Met Headspace gaat je energie 
weer stromen. De meditatie-app is 

er niet eentje zoals je zou verwachten. Hij is 
lekker concreet, zonder vreemde of zweverige 
taal. Zo kun je thuis, maar ook bijvoorbeeld in 
de trein, jezelf in een paar minuten opladen. 
Ook lekker vlak voor het slapen, hét moment 
waarop gedachten soms op hol slaan. 
Headspace | Gratis | Android en iPhone

VLOG op YouTube:  
W.O.W.
Tover jij regelmatig een lach op iemands 
gezicht? En heb jij weleens te maken met 
een beperking? De Amerikaanse Zach  
Anner (32) heeft het laatste en doet het 
eerste. Zach heeft een hersenverlamming 
en op zijn populaire vlog Workout Wed-
nesday vertelt hij met grappige filmpjes 
vol humor hoe hij omgaat met zijn 
beperking. Zo geeft hij anderen op 
humoristische wijze hoop: knap! 

Op YouTube: 
RealLifeLore 
Hoe diep kunnen we eigenlijk in de aarde 
graven? Is de oceaan dieper dan de Mount 
Everest hoog is? En wat gaat er allemaal 
nog gebeuren voor 2050? Vragen waar ook 
jij weleens antwoord op zou willen krijgen? 
RealLifeLore probeert ze met korte film-
pjes voor je te ontrafelen. 

Cineville 
Zo, na een intensieve expeditie is 
het lekker om even te chillen. 
Echte filmliefhebbers kunnen hun 

hart ophalen met de Cineville-app. Met een 
bijbehorende Cineville-pas kun je - voor een 
vast bedrag per maand - in 43 kleinere 
filmtheaters onbeperkt naar de film. Scan in 
de app de uitgebreide film-, première- en 
festivalagenda bij jou in de buurt, inclusief 
achtergrondinfo en trailers. 
Cineville | Gratis | Android

    

 

DE LEUKSTE
 

APPS DE LEUKSTE
 

BLOGS/VLOG
S

32 |  scouting magazine 

Wil je ook geinterviewd worden? 
Mail naar IXIXEL@scouting.nl
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Je kunt deze op twee manieren doen, namelijk 
kamperend met je rugzak en tentje, of met 
slechts een klein rugzakje en dan van herberg 
naar herberg. Het eerste heeft het voordeel, dat 
je onderweg totaal onafhankelijk bent, maar 
dat het consequenties heeft voor de heen- en 
terugreis per vliegtuig. Een rugzak van 
maximaal 20 kg kost namelijk per vlucht  
€ 25,- extra. Kamperen kan soms bij of naast de 
herberg, of vlak voor of na de kleine plaatsjes. 
Op expeditie gaan met alleen een klein 
rugzakje heeft het voordeel, dat je veel minder 
hoeft mee te nemen. Onderweg kun je voor 
een paar euro’s de herbergen (albergues) 
aandoen. Je hebt voor deze albergues dan wel 
een zogenaamde ‘credencial’ voor nodig, 
raadpleeg hiervoor de site www.santiago.nl.  
Ga voor deze expeditie niet tijdens de zomer-
vakantie, want met name in Sevilla kunnen de 
temperaturen dan oplopen tot boven de 40°. 
Gebruik de meivakantie hiervoor, want dan 
zijn de temperaturen daar aangenaam. En 
vergeet niet van tevoren een wandelgids aan te 
schaffen (www.pelgrimsgidsen.nl). 

Zaterdag:
Voor de heen- en terugreis zal je zelf even 
moeten googlen. Voor onderdak ’s avonds zijn 
er legio mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld 
Swan Hostel, Calle Bilbao 10, midden in de 
binnenstad. Vooraf te boeken via www.agoda.
com. Kamperen kan naast  
de Guadaquivir-rivier .

Zondag: 22 km
De start van de Via de la Plata vind je bij de 
kathedraal. In het aangrenzende straatje Calle 
Carcía de Vinuesa vind je in de muur een 
blauw tegeltje met een gele, gestileerde Ja-
cobsschelp èn de eerste gele pijlen. Die laatste 
moet je volgen en brengen je over en langs de 
twee brede Guadaquivir-rivieren naar Camas 
en zo verder naar Santiponce en Guillena. In 
Santiponce vind je de antieke resten van het 
Romeinse Italica en in Guillena wordt je in 
Albergue Luz del Camino hartelijk ontvangen 
voor je eerste overnachting (www.albergueluz-
delcamino.es). 

Maandag: 19 km
Castiblanco is je volgende doel. Dit plaatsje 
bereik je na 19 km lopen door een ‘parkachtig’ 
landschap met vele steeneiken. In Castiblanco 
is meteen rechts na een benzinestation Alber-
gue de Peregrinos Castiblanco te vinden, een 
zogenaamde ‘donativo’-herberg.  Het dorpje 

EEN EXPEDITIE OP DE VIA DE LA 
PLATA, de Spaanse Zilverweg

Wil je Spanje met je afdeling eens goed ontdekken? 
En daarbij de sporen van de Romeinen volgen? Denk 
dan eens aan de Via de la Plata. Die volgt voor een 
groot deel oude Romeinse wegen en gaat van de 
mooie stad Sevilla in het zuiden naar Salamanca en 
Zamora in het noorden en zo verder. 

heeft alleen maar witte huisjes met bleekrode 
pannendaken en ooievaars vliegen af en aan!

Dinsdag: 29 km
Deze dag moet je vroeg opstaan en even 
doorbijten, waarvan het tweede deel overigens 
heel mooi is, inclusief een kleine kuitenbijter 
naar Mirador del Cerro del Calvaria, maar dan 
kan je het volgende plaatsje Almadén de la 
Plata in de diepte al zien liggen. De  
Albergue Municipal ligt aan de andere  
kant van het dorpje in de Calle  
Cervantes met de deur open. De  
beheerder komt om zeven uur langs. 

Woensdag: 17 km
Wederom door een parkachtig landschap. Bij 
het uitlopen van Almadén passeer je zelfs een 
originele arena voor stierengevechten. Direct bij 
aankomst in het kleine plaatsje El Real de la 
Jara kom je links de Albergue Municipal al 
tegen: een voormalig waterbassin met vijf 
ronde, gele bogen. Heel knus met gewelfde 
plafonds en met hete douches! Ook hier komt 
de beheerder ’s avonds even langs. 

Donderdag: 21 km
Vlak na El Real ga je de provincie Andalucia uit 
en Extremadura in. Het landschap wordt nu 
open en wijds en zo kom je in Monesterio, het 
stadje van de ‘jamon’, varkenshammen. De gele 

De kosten (herberggebruikers)
Vervoer naar vliegveld: P.M.
Vliegreis: 2  x € 70,- = €  140,-
Transferbus: 2 x €4,- =   € 8,-
Bus Zafra – Sevilla:  € 7,-
Eerste hostel: € 17,-
Albergues: 7 x ± € 10,- = € 70,-
Foerage: 8 x € 6,- =  € 48,-
Verzekering: 11 x € 0,70 € 8,-
Onvoorzien, etc: 10% € 29,-
Totaal: €  327,-

De kosten (kampeerders)
Vervoer naar vliegveld: P.M.
Vliegreis: 2  x € 70,- = €  140,-
Bagage vliegreis: 2 x € 25,- = € 50,-
Transferbus: 2 x € 4,- = € 8,-
Bus Zafra – Sevilla: € 7,-
Foerage: 8 x € 6,- = € 48,-
Verzekering: 11 x € 0,70 € 8,-
Onvoorzien, etc: 10% € 25,-

Totaal: € 286,-

pijlen brengen je vanzelf bij Albergue Las Moreras 
Monesterio (www.alberguemonesterio.com). 

Vrijdag: 22 km
In de verte kun je het volgende doel, het witte 
stadje Fuente de Cantos al zien liggen. Hier 
komen de gele pijlen uit bij Albergue El Zaguan 
de la Plata, gevestigd in een (oud) hotel met 
marmeren vloeren midden in het plaatsje (www.
elzaguandelaplata.es). Peregrinos, jij dus, 
betalen maar 12 euro.

Zaterdag: 26 km 
De laatste expeditie-dag naar je eindpunt Zafra. 
Eerst kom je nog in Calzadilla de los Barros en 
in Puebla de Sancho Pérez, voordat je Zafra 
binnenkomt. In de ‘voorstad’ vind je Albergue 
de Peregrinos Van Gogh Zafra (www.camino-
santiagozafra.es), waar je ‘donativo’ kunt 
verblijven. En vergeet na het inchecken niet de 
binnenstad aan te doen! Dat is namelijk een 
‘nationaal monument’. 

Zondag: 
Oostelijk van het centrum vind je het busstation 
‘Zafra estación de autobuses’. Via internet (www.
busbud.com) kun je voor 7 euro al een bus-
kaartje krijgen voor een rit terug naar Sevilla. 
Daar kun je met dezelfde transferbus terug naar 
‘Aeropuerto de Sevilla’ en zo per vliegtuig terug 
naar Nederland.
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Een nieuw seizoen bij de explorers bete-
kent dat het ook tijd is voor een nieuw 
bestuur. Er zijn tenslotte nieuwe explorers 
bijgekomen en de oudste explorers zijn 
vertrokken naar de roverscouts. Wat doet 
zo’n afdelingsbestuur? En is het iets voor 
jou? We vatten het voor je samen. 

Een afdelingsbestuur bestaat in ieder geval 
uit 3 bestuursleden: een voorzitter, een 
secretaris en een penningmeester. Iedereen 
die (één van) deze taken leuk vindt kan zich 
verkiesbaar stellen en daarna stemt de hele 
afdeling door op een briefje de naam te 
schrijven van de persoon die zij het meest 
geschikt vinden voor de functie. Kies eerst 
de voorzitter, dan de secretaris en dan de 
penningmeester. 

De voorzitter
De voorzitter leidt de vergaderingen en is 
het aanspreekpunt van het bestuur en zorgt 
er voor dat alle (nieuwe) leden goed worden 
opgevangen. Tijdens vergaderingen met 
andere afdelingen binnen je regio is de 
voorzitter jullie vertegenwoordiger. De 
voorzitter zorgt er voor dat iedereen zijn 
gemaakte afspraken nakomt en dat de 
programma’s die jullie met zijn allen beden-
ken goed gepland worden.

De secretaris
De secretaris maakt de agenda voor de 
bestuursvergadering en voor de afdelings-
vergadering en zorgt ervoor dat alle ge-
maakte afspraken tijdens deze vergaderin-
gen goed worden opgeschreven. Maakt een 
overzicht van het afdelingsprogramma en 
zorgt dat alle explorers die in hun bezit 
hebben. Hier staat op wat jullie tijdens 
welke opkomst gaan doen en wie dat regelt. 
De secretaris kijkt in Scouts Online of 
iedereen zijn gegevens correct heeft inge-

Bestuur je explorerafdeling
vuld en houdt de ledenlijst bij. De binnenge-
komen post wordt bijgehouden en beant-
woord door de secretaris (denk aan post van 
het landelijk servicecentrum of van de regio)

De penningmeester
De penningmeester houdt het kasboek van 
de afdeling bij en zorgt dat openstaande 
rekeningen zo snel mogelijk betaald worden. 
Ieder jaar verzorgt de penningmeester een 
financieel overzicht en voor grote activitei-
ten wordt door de penningmeester een 
begroting gemaakt. Doen jullie acties om 
extra geld in te zamelen voor bijvoorbeeld 
je expeditie? Dan verzorgt de penningmees-
ter die.

Het hebben van een afdelingsbestuur zorgt 
er voor dat een heleboel zaken en onder-
werpen al voorbereid zijn. Zo kunnen jullie 
tijdens de afdelingsraad snel beslissingen 
nemen en blijven de vergaderingen lekker 
kort, zodat er meer tijd over blijft voor leuke 
dingen! 
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Scouting Original

Scouting Original burgundy
Verkrijgbaar in de maten 

140, 152, XS t/m 2XL
Ook in kindermaten!

€ 24,95

€ 24,95

Scouting Original 
dameshoodie roze

verkrijgbaar in de maten S t/m XL
Getailleerd damesmodel!

Scouting Original 
donkergroen

Verkrijgbaar in de 
maten S t/m 2XL

€ 24,95

Scouting Original donkerblauw
Verkrijgbaar in de maten S t/m 3XL

€ 24,95

Scouting Original 
heather grey

Verkrijgbaar in de 
maten S t/m 2XL
Met zwart logo!

€ 24,95

Nog meer tips nodig voor het organiseren van 
je afdeling? Bestel dan de Explorergids in de 
Scoutshop (o 19,95)! Hierin vind je veel nuttige 
info voor explorers en begeleiding. 



Het bedenken van een uitdagend programma is voor 
explorers vaste prik. Hoe leuk is het om dat te 
verbinden aan de actualiteit? 200 kilometer zwem-
men: dat kun je je medescouts niet aandoen. Maar op 

de fiets wordt dit project al een stuk meer haalbaar. 

Wat komt er allemaal bij kijken? 
Researchen. Verdiep je in de Elfstedentocht. Waar 
wordt gestart? Hoe lang is ie precies? En als je te fiets 
gaat: waar lopen de fietspaden?

- Netwerken. Nee, je hoeft het niet allemaal zelf te 
bedenken. Maak gebruik van wat er al is. Leg bijvoor-
beeld contact met de organisatie van de FietsElfste-
dentocht en leg uit wat je plan is. Kun je gewoon gaan 
fietsen? Hoe doen zij het? Moet je nog ergens rekening 
mee houden? 
- Overleggen. Bedenk met je medescouts wat je wilt: 
wordt het een meerdaags project? (Dan kunnen er 
wellicht meer mensen meedoen.) Hoeveel uren/dagen 
zal dit gemiddeld kosten? Als het meerdere dagen 
wordt, waar overnachten jullie dan? Die plek moet 
natuurlijk ook op de route liggen. Gaat dit project geld 
kosten? Zo ja: waar haal je dat vandaan: zelf bijdragen, 

HANDIGHEIDJES 
FOR LIFE

Mooi hè, wat Maarten van der Weijden laatst 
deed? Een uitdaging op zich. Iets waar jij als 
explorer ook niet vies van bent. Misschien een leuk 
idee ook voor je insigne Sport & Spel: organiseer 
de Elfstedentocht, maar dan op de fiets. Als je daar 
geen energie van krijgt! 

heitje voor een karweitje, Fries suikerbrood bakken en 
verkopen, etcetera.  
- Communiceren. Binnen je eigen groep is het 
natuurlijk zaak dit plan zo enthousiast mogelijk te 
vertellen. Bedenk hoe je iedereen zo goed mogelijk 
kunt enthousiasmeren. 
- Regelen. Wat moet iedereen meenemen? (denk aan 
verschillende weersomstandigheden) / Heeft 
iedereen een goed uitgeruste fiets? / Er moet 
onderweg gegeten en gedronken worden: hoe kleed je 
dat in? Ieder voor zich of regel je dat voor de groep, 
bijvoorbeeld met caterpunten? / Bedenk ook wat er 
eventueel mis kan gaan (denk: lekke banden, valpartij) 
en stel daarvoor een plan op: rijdt er iemand mee in 
een auto? Neem daarin ook een eventuele calamitei-
tenoptie mee. Niet te hopen, maar je moet wel overal 
op voorbereid zijn.  
- Coördineren. Maak een plan (draaiboek), waarin je je 
ideeën verwerkt met actiepunten.  Waar begin je mee, 
hoeveel tijd plan je in voor de organisatie en wat kan 
later? Handig om hier direct namen aan te hangen: wie 
doet wat (denk aan de sterke punten)? Maak eventueel 
– op een later tijdstip - een apart draaiboek voor het 
project zelf, inclusief een – globale – tijdlijn. 

De tocht zelf is natuurlijk dé uitdaging. Maar je kunt 
het project extra leuk afsluiten met een Elfstedenop-
komst. Hierin vertel je over het project aan de hand 
van foto’s en gemaakte filmpjes, die je op een groot 
scherm projecteert. Natuurlijk inclusief koek en zopie. 
Dat wordt lachen! En nagenieten, dat ook.

Heb jij leuke ideeën of suggesties 
voor deze rubriek?  

Mail ze naar ixixel@scouting.nl. 

Organiseer de  

Elfstedentocht! 
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Touw

www.scoutshop.nl

Mora Rope
Gekarteld mes, 

geschikt voor snijden 
van touw

Spleitex
8mm of 10mm / 220 meter

hoge breeksterkte,kunststofvezel

Boek Pionieren
158 pagina’s met 

pioniertechnieken en 
bouwobjecten

WAT JE MOET WETEN...
Touw van kunstvezel heeft een hogere breeksterkte dan touw van natuurvezel. Het neemt minder vocht op en vergt minder onderhoud.

Polyprop
8mm of 10mm / 220 meter

kunststofvezel

Manilla
8mm of 10mm / 200 meter

natuurvezel

€ 12,50

€ 17,95

8mm.  € 69,95

10mm. € 109,95 8mm.  € 64,50

10mm. € 69,95 8mm.  € 58,05

10mm. € 68,00
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18 tot 21 jaar

TIJDROVER
#repost @rozies.focus Is it a plane?! Is it a bird?! Noo! It’s a scout! #hj19 

#haarlemjamborette2019 #scouting #zomerkamp2019
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De energie-industrie staat al tijden in het teken van nieuwe 
technologie, of het nu gaat om energiewinning of het 
vinden van alternatieve brandstoffen. In de toekomst 
hebben we auto’s die rijden op biodiesel, dragen werkne-
mers in de bouw wearables en wisselen ze informatie uit 
via een bril en handschoenen. Wie weet kan energie niet 
alleen op onze planeet worden geoogst, maar ook in de 
ruimte! Met satellieten die zonne-energie opslaan, 
bijvoorbeeld.

Natuur nabootsen 
Moeder Aarde heeft geen eindeloze bron van energie, 
terwijl de behoefte aan energie juist alleen maar groeit. We 
zullen dus meer manieren moeten vinden om energie te 
produceren. Kunnen bomen onze parken gaan verlichten 
zoals lantaarns dan nu doen? We doen al veel aan 
biomimetica – de kunst van het imiteren van dingen uit de 
natuur – dus waarom niet in dit geval? Hoe mooi en logisch 
is het als hele steden van energie worden voorzien via een 
systeem, waardoor alle mogelijke dingen en hun elektrici-
teit in één netwerk met elkaar zijn verbonden? Zo’n 
zogenaamd ‘smart grid-systeem’ kan de vraag naar 
elektriciteit beïnvloeden aan de hand van het aanbod op 
dat moment. 

Veel data nodig
Alles staat of valt met data: informatie over hoe energie 
kan worden opgeslagen en bewaard, niet te veel of beter 
kan worden gebruikt. Zijn we klaar voor een volledig 
nieuwe manier van energiebeheer en klaar om over te 
stappen op nieuwe energiebronnen? We moeten wel, 
aangezien de huidige methoden op zullen raken. Slimme 
energie betekent dat alles zo efficiënt mogelijk moet 
worden gedaan en dat het hele energiesysteem sterk moet 
worden verbeterd. Meer data, meer efficiëntie, dus. Als we 
energie slimmer willen maken, moeten we er gewoon meer 
over weten. Energiebedrijven zijn dan ook begonnen om 
elke wijziging in energiegebruik per huishouden bij te 
houden en die gegevens met elkaar uit te wisselen. 

De toekomst van 
onze energie

Robotica & wearables
Veel banen en taken binnen de energie-industrie kunnen in 
de toekomst gemakkelijker, veiliger of beter door robots 
worden gedaan. Grote zonnepanelen plaatsen in de 
woestijn bijvoorbeeld, of in een kerncentrale werken. Ze 
zijn ook veel nauwkeuriger dan mensen, en kunnen wellicht 
perfecte oplossingen bedenken voor moeilijke problemen. 
Naast zonne-energie, wekt ook trilling of beweging energie 
op (denk: smartwatch die zichzelf om je pols oplaadt). De 
markt van wearables groeit en groeit, elke maand – sterker: 
elke dag – komen er nieuwe energiesnufjes bij. Ook gaan 
we ze gebruiken om de temperatuur in je huis te meten en 
bij te stellen, om apparaten op te laden en nog veel meer. 

Algen
De wetenschap ziet nóg een oplossing voor ons groeiende 
brandstofprobleem: algen. Een groen alternatief dat de 
wereld van energie zal gaan voorzien. Ze groeien snel, ze 
zijn beter dan landplanten met betrekking tot volledige 
biologische afbraak, en het belangrijkste is, ze zijn 
natuurlijk! 

Wie gebruikt wie? 
We kunnen niet vooruit zonder energie en de technolo-
gie die we gebruiken om de productie te verbeteren is 
ook afhankelijk van energie. Een vicieuze cirkel dus. Hoe 
het precíés zal gaan lopen, weet niemand. Zeker is dat 
we meer ecologische oplossingen gaan gebruiken en ons 
meer gaan focussen op het oogsten en opslaan van 
energie.

Wat er ook gebeurt, we kunnen niet leven zonder 
energie, in welke vorm dan ook. Het lijkt erop dat hoe 
meer technologie ons leven verbetert, hoe meer 
ondergeschikt we aan brandstof worden. Is het de 
mensheid die energie gebruikt, of gebruikt energie de 
mensheid? Mmm, da’s een mooi doordenkertje voor een 
volgende opkomst. 

Waar gaat het heen als fossiele brand-
stoffen als kolen, olie en aardgas 

verleden tijd zijn? Heb jij de oplossing? 

Hier krijg je energie van!

GOJIBES & ZONNEBLOEMPITTEN 
Boordevol pitten en zaden/superfood
• Nodig 
• 350 g dadels
• 100 g gojibessen
• 100 g zonnebloempitten
• 50 g geraspte kokos
• 150 g walnoten
• 150 g hele amandelen
• 50 g chiazaad
• 20 g maanzaad
• 2 el kokosvet (+ extra voor invetten),
• 1/2 tl zout
• keukenmachine (foodprocessor)

Ontpit de dadels en snijd ze in stukken. Vet een 
bakblik (24 x 24 cm) in met wat kokosvet en 
bekleed met bakpapier. Maal de gojibessen en 
zonnebloempitten fijn in de keukenmachine en 
zet apart. Maal hierna alle overige ingrediënten 
fijn in de machine. Voeg het bessen- en pitten-
mengsel weer toe en maal 1 minuut tot je een 
grof, maar smeuïg mengsel hebt. Schep in het 
bakblik en druk goed aan. Dek de schaal af met 
bakpapier en laat 2 uur opstijven in de koelkast. 
Snijd er nu repen van. 

3 X ENERGYDRINKS
1) De dorstlesser 
Nodig per glas: water + 1 schijfje citroen +  
1 snuifje cayennepeper

Veel drinken is altijd goed. Maar de cayenne- 
peper in dit drankje geeft je energieniveau een 
extra boost. 

2) De ‘quickfix’
Nodig per glas: heet water + 1½ tl honing + stukje 
verse gemberwortel (in dunne plakjes) + 1/4 tl 
gemalen kardemom + 1/4 tl kurkuma

Doe alles in een glas en roer goed door. De 
pittig-kruidige drank pept je op en is bovendien 
goed voor je bloedsomloop. 

3) De energiebooster
Nodig: • 1 rijpe banaan • 1/4 kopje amandelen 
(ongebrand) of 2 el amandelboter 
• 1 schep weiproteïnepoeder (te koop bij de 
drogist of online) • 2 boerenkoolbladeren
• 1/2 kopje yoghurt • 1 el lijnzaad • 1 kopje melk 

Mix alles in een blender (of met een staafmixer) 
tot een groene shake. Een eiwitshake is lekker 
om je dag mee te beginnen, of als natuurlijke  
brandstof voordat je een prestatie gaat leveren. 

Maak je eigen energybars en energiedrank. Eten en drinken waar je meer of weer energie van krijgt, 
maar dan zonder chemische toevoegingen. Puur natuur. Lekker om mee te nemen op een hike. 



PARTENZA: DÉ AFSLUITING VAN   JOUW TIJD ALS ROVERSCOUT!

De Partenza is de afsluiting van je Epiloog. Het 
woord Partenza komt uit het Italiaans en 
betekent ‘vertrek’. De ceremonie staat voor een 
belangrijk punt in je Scoutingloopbaan: je tijd als 
jeugdlid komt tot zijn einde en het is het begin 
van je Scoutingtijd na de stam. Dat moet natuur-
lijk gevierd worden! 

Roverscout Jelmer Coppens heeft zijn Partenza 
er net op zitten: “Tijdens dat moment kijk je 
terug op je tijd als jeugdlid binnen Scouting. 
Vanaf je eerste opkomst (in mijn geval welpen) 
tot en met de laatste opkomst als roverscout.”
Heb je je drie roverscouts-uitdagingen succesvol 
afgerond? Dan is het tijd om te gaan nadenken 

hoe je de vaardigheden die je in jouw tijd als 
jeugdlid binnen Scouting hebt opgedaan, gaat 
inzetten. Door een nieuwe rol te zoeken binnen 
Scouting waarbij je jeugdleden, zoals je zelf ook 
geweest bent, kunt ondersteunen, of door te 
stoppen met Scouting, maar je vaardigheden 
anders in te zetten. 

Voor Jelmer was het geen moeilijke keuze:  
“Ga ik binnen of buiten Scouting verder? Ik ga 
zeker door met Scouting, het is eerder de vraag 
op welk niveau. Groep of hoger? Hoe ontzettend 
leuk ik actief binnen mijn eigen groep zijn ook 
vind, het internationale trok me. Na lang wikken 
en wegen heb ik uiteindelijk gekozen voor hoger.”

Het programma voor roverscouts is zo ontworpen dat je zoveel mogelijk uit je tijd bij de rover- 
scouts kunt halen. Van overvliegen tot het kiezen van je eigen uitdagingen. Je roverscoutsperiode 
eindigt met je Partenza, de eindceremonie. Een mooi moment om na te denken over wat je na je 
vertrek bij de roverscouts gaat doen. 

Voldoe je aan alle voorwaarden? Vraag dan 
tijdens de stamraad je medestamleden om 
toestemming voor jouw Partenza. Hoe die eruit 
ziet en wat je doet, hangt af van jezelf en van 
wat bij jouw stam de tradities zijn. 

Een paar dingen om rekening mee te houden 
bij het kiezen van jouw Partenza:
• Het is een serieus en persoonlijk moment
• Het vindt plaats op een (voor jou) bijzondere  
 plek
• Jouw karakter en persoonlijkheid zijn het   
 onderwerp van de ceremonie
• Iedereen die voor jou belangrijk is, van binnen  
 en buiten Scouting, kan de ceremonie  
 bijwonen. 

Jelmer wist al snel wat hij ging doen: “Het idee 
was er ergens wel, namelijk een receptie doen 
met alle mensen welke binnen Scouting voor mij 
belangrijk waren. Dit geïnspireerd op een oude 

scoutsopkomst van mij. De opkomst waarbij we 
van de destijds hopman (tegenwoordig mijn 
groepsvoorzitter) afscheid namen, is mij altijd 
bijgebleven en met dat in mijn achterhoofd was 
het tijd om te gaan regelen.”

Tijdens je Partenza zijn er een aantal dingen die 
altijd aan bod komen. Je presenteert één van je 
drie uitdagingen, legt in jouw woorden uit wat 
de spelvisie en Scoutingmethode inhouden en 
wat Scouting voor jou betekent. Je vertelt wat je 
gaat doen na je vertrek en als je bij Scouting 
actief blijft, leg je in jouw woorden opnieuw de 
Scoutingebelofte af.  
 
Het verhaal van Jelmer is slechts één voorbeeld 
van vele verhalen rondom Partenza. Wat kan jij 
hier met jouw stam van maken? Hoe sluit jij je 
roverscoutstijd af? In de Roverscoutsgids, die je 
bij de ScoutShop kunt bestellen, vind je hier nog 
veel meer informatie over.

TWIJFEL JE NOG OVER EEN PARTENZA?  
“Pak die kans, ga die uitdaging aan! Ja, 
je kan dit. Ik en heel veel andere 
geloven in je. Laat je uitdagen, pak de 
kansen welke je krijgt door zo goed 
mogelijk om te gaan met de middelen 
welke je ter beschikking staan en 
bedenk goed dat die kansen en 
uitdagingen altijd voor jou als 
persoon zijn. Jij wil het, dus JIJ kan 
het.” Aldus Jelmer. 
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WoesteLand helpt ook dit jaar de natuur 
op de mooiste plekken van Nederland 

Ben jij een aanpakker? 
Kijk snel op www.woesteland.nl

DIT IS DE BAAN VOOR  JOU!
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SCOUTING OP JE CV

Als je op zoek bent naar een (bij)baan wil je 
natuurlijk aan mogelijke werkgevers laten zien 
waar je goed in bent en wat jou beter maakt dan 
anderen die gesolliciteerd hebben. Zelfs je 
ervaringen als jeugdlid kun je zo benoemen op je 
CV. Wij hebben wat tips voor je verzameld:

• Houd er rekening mee dat Scoutingtermen 
vaak onbegrijpelijk zijn voor werkgevers. explo-
rers, evenementnamen of andere typische 
Scoutingdingen worden vaak niet begrepen. Die 
moet je dus vertalen naar ‘gewone mensentaal’. 
• Vertel niet alleen wat je gedaan hebt, maar ook 
wat je geleerd hebt. Als roverscout heb je 
bijvoorbeeld leren samenwerken, durf je het 
voortouw te nemen en zit je zelfverzekerd een 
vergadering voor.
• Ben je als medewerker naar een evenement 
geweest, zoals bijvoorbeeld World Scout Jambo-
ree of Nawaka? Vergeet dan niet te melden hoe 
groot dat evenement was en met hoeveel 
vrijwilligers jullie het evenement draaiden. Het is 
tenslotte niet zomaar een weekendje kamperen. 

Tot slot een uitgebreid voorbeeld hoe je jouw 
roverscoutsperiode kan omschrijven. Pas het 
aan naar de stijl van jouw CV, zodat het er
mooi in past.

Bij Scouting leer je veel belangrijke vaardigheden waar je ook in je werkende leven iets aan hebt. 
Denk hierbij aan leidinggevende capaciteiten, plannen en samenwerken. Je kunt Scouting  

natuurlijk als hobby aangeven op je CV, maar het kopje nevenactiviteiten is daar veel beter voor!  
Zo kun je jouw Scoutingervaring als roverscout of kader- of bestuurslid net zo uitleggen als je 

betaalde werkervaring. 

09-2017 – heden

Roverscout, Scoutinggroep <naam>
Roverscouts zijn jongeren tussen de  
18 en 21 jaar die zelfsturend diverse 
activiteiten ondernemen. Wekelijks 
plannen en regelen we verschillende 
outdoor activiteiten. Dat varieert 
van hikes of droppings tot kampeer-
weekenden en het bouwen van objecten met hout en touw, zoals bruggen en 
vlotten. Ook ben ik diverse uitdagin-
gen aangegaan om de International 
Award for Young People te behalen. 
Als roverscout heb ik geleerd goed 
samen te werken en te improviseren 
als dat nodig is. Ik durf mijn mening te geven en pak iedere kans om te 
leren aan. 

SKADU Too 
is onze nieuwe 
multifunctionele luifel. 
Nu verkrijgbaar 
met 3 zijpanelen in 
groen of grijs.

Nu ook verkrijgbaar bij:

19002 Adv Skadu Too 170x120mm.indd   1 26-08-19   21:14



#repost @scoutingkwintsheul Zeerobben op kamp! #kagerplassen 
#zomerkamp2019
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Zie je dat ook wel eens gebeuren? Ruzies die uit de hand lopen, conflicten die  
ondergronds gaan en jaren kunnen duren, een bestuur dat zijn werk niet doet vanwege  

meningsverschillen, leiding die om het probleem heen loopt omdat ze er niet uitkomen? 
Zou je daar iets aan willen doen, maar weet je niet hoe? 

Scouting Nederland is een netwerk van bemidde-
laars aan het oprichten. We zoeken leden die zich 
aangetrokken voelen tot dit werk en die ons 
willen helpen bij het oplossen van conflicten in 
onze organisatie. 

We gaan ervan uit dat conflicten zich overal 
voordoen waar mensen samenwerken. Dat is geen 
probleem. Dat wordt het pas wanneer een 
conflict niet opgelost wordt en doorettert. Als 
een veenbrand: je ziet wel rook maar het vuur zit 
ondergronds en steekt hier en daar onverwacht 
de kop op. 

Hoe sneller je het conflict signaleert en erbij 
bent, hoe makkelijker het is op te lossen. We 
zoeken zo’n twintig mensen in ons netwerk door 
het hele land verspreid en dicht bij de groepen. 
We hopen dat je een eigen lokaal netwerk weet 
op te bouwen met voorzitters, begeleiders en 
vertrouwenspersonen om snel te horen wanneer 
er ‘iets misgaat’. Misschien heb je je eigen netwerk 

al en anders helpen we je erbij.
Je hoeft geen volleerde bemiddelaar te zijn met 
kwalificaties. Als je die wel hebt is dat natuurlijk 
prima. We vragen wel dat je interesse en 
affiniteit voor bemiddelen hebt. Je moet de weg 
weten in conflictsituaties of bereid zijn dat te 
leren. Je wordt geïntroduceerd in het bemidde-
lingswerk. We leren je hoe wij het aanpakken. Als 
je eigen ideeën hebt over bemiddeling horen we 
die graag. 
We komen over een paar maanden bij elkaar om 
kennis te maken. Je ziet dan hoe je deel uitmaakt 
van een grotere groep. Het wordt een startbij-
eenkomst van het netwerk.

LEDEN GEZOCHT DIE CONFLICTEN  
WILLEN HELPEN OPLOSSEN 
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Als je je aangesproken voelt door deze 
uitnodiging meld je dan per mail bij 
bemiddeling@scouting.nl. We sturen je een 
introductieboekje toe met onze werkwijze. 
Vragen? Bel in de avonduren met  
Gert Kortenbach 06 - 38 04 15 30.

Nog even en dan is het zover: een jaar lang feest! Waarom? In 2020 bestaan de 
welpen honderd jaar. In 1920 werd de welpenspeltak in Nederland opgericht en 

daarom is het volgend jaar een heel jaar lang tijd voor feest! 

Wat gaan we doen dan? Een heleboel 
toffe dingen! 

• Tijd voor taart! Wie  jarig is trak-
teert. In het hele land bieden welpen 
in januari een heerlijke, zelfgebakken 
junglejubileumtaart aan burgemees-
ters en wethouders (van deel)gemeen-
ten aan. 
• Ook voor welpenleiding wordt er 
een activiteit georganiseerd; en wat 
voor een activiteit.. Tijdens één van de 
themaweekenden in de meivakantie 
van 2020 ontdek jij alles over thema-
tisch spelen. Hoe beleven en ervaren 
welpen thema? En hoe kun jij thema 
toepassen in jouw horde? Ontdek het 
tijdens een gezellig weekend met 
andere welpenleiding!
Er zijn twee weekenden waar je uit 
kunt kiezen: 24-26 april of 1-3 mei.
• Op 31 oktober 2020 vieren alle 
hordes tegelijk een feestje tijdens het 

Junglefestival. Waar is dat feestje? In 
acht verschillende parken verspreidt 
over het land. Blok deze zaterdag dus 
snel, want dit feestje wil je echt niet 
missen!
• Het feestjaar wordt afgesloten met 
de verjaardag van Dahinda. Op of rond 
12 december 2020 organiseren groe-
pen samen een activiteit in hun dorp 
of stad. Maak ook jij Scouting zicht-
baar in jouw dorp of stad?

Natuurlijk gaat er naast bovenstaande 
activiteiten nog veel meer gebeuren 
tijdens het feestjaar. Weet je bijvoor-
beeld al wel wie Dahinda is? En heb je 
wel eens gehoord van het Junglebook 
of records? 

Op www.100jaarwelpen.nl vind je alle 
informatie die je nodig hebt om samen 
met jouw horde in 2020 een feestje te 
vieren.

100 JAAR     WELPEN
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LIETUVOS SKAUTIJA
Scouting heeft ongeveer veertig miljoen leden in honderdzestig landen. Als lid van Scouting Neder-
land weet je alles over Scouting in je eigen land. Maar hoe gaat het in het buitenland? Iris heeft een 
jaar als vrijwilliger gewerkt bij Scouting in Litouwen. ‘Iedereen zingt hier en maakt muziek.’

Ze wilde na het voltooien van haar studie eerst 
maar eens lekker bezig zijn met haar handen en 
vooral veel buiten zijn, had Iris Paauwe (27) 
bedacht, en dus toog ze via Erasmus Plus (het 
subsidieprogramma van de Europese Unie dat 
onder veel meer vrijwilligersprogramma’s voor 
jongeren verzorgt) naar Litouwen. Om vervolgens, 
zonder ook maar enige ervaring met Scouting, bij 
Skautų Slėnis in Ukmergė aan de slag te gaan als 
groepsleider. ‘Dus kreeg ik voor vertrek het 
‘zakboekje scouts’ en een Nederlandse groene 
das met oranje bies en dasklompje van mijn 
vrienden cadeau. Mijn allereerste Scoutingdas, 
maar niet mijn laatste…’   
Ukmergė ligt op ongeveer een uur rijden van 
Vilnius, de hoofdstad van Litouwen, dat, zo zegt 
men, het geografische hart van Europa is. Je 
betaalt er ook ‘gewoon’ met de euro. Het ligt in 
het noordoosten van Europa en vormt samen met 
Estland en Letland de Baltische staten. Het grenst 
aan Letland, Wit-Rusland, Polen en Rusland (de 
oblast Kaliningrad) en aan de Oostzee. ‘Het is 
anderhalf keer zo groot als Nederland en heeft 
maar 2,7 miljoen inwoners. Ze hebben er dus heel 
veel ruimte. De grote, groene tuinen van de 
mensen in de hoofdstad waren het eerste dat me 
opviel aan Litouwen, meteen al toen ik boven het 
land vloog. Overal was het groen.’  

Zeeduivels
Litouwen heeft een prachtig, heuvelachtig 
landschap vol bossen – het vele groen dat Iris 
zag! - en meren. Ook bij Ukmergė ligt een meer, 
en daar kwam Iris vaak, want haar scouts waren 
waterscouts. Ze leidde, samen met een Litouwse, 
een groepje meiden van 13 en 14 jaar. Jongens 
en meiden vormen officieel geen aparte groepen 
bij Scouting in Litouwen, maar in de praktijk vaak 
wel. Dat had vooral te maken met de drukte van 
de jongens, denkt Iris. Bij de bevers, in Litouwen 
zijn ze 6 tot 10 jaar, worden jongens en meisjes 
wel gescheiden. 
De opkomsten waren doorgaans in het jeugdcen-
trum in Ukmergė. Daar had Skautų Slėnis een 
eigen Scoutingruimte, dat uit een aantal verschil-
lende lokalen bestond. 
Tijdens de zomerkampen werd de opkomst 
geopend op het kampeerterrein. ‘Er waren een 
stuk of vijftien groepen van ongeveer tien 
kinderen. Op een verhoogd stuk grond in de vorm 
van een boot waar masten op stonden, vroeg 
iedere groep aan de kampleider toestemming om 
toe te treden tot het dek. Daarbij maakten ze de 
Scoutinggroet naar de vlaggen. Zodra elke groep 
op het dek stond, moesten de groepen om 
beurten rapporteren. Elke groep had aan het 
begin van het kamp tijd gehad om een groeps-
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naam te kiezen gerelateerd aan water, bijvoor-
beeld de dolfijnen of de zeeduivels. Met deze 
naam rapporteerden ze dan aan de kampleider 
en dit werd gevolgd door een zelfbedachte 
“shout”.’ 
Ook werd het motto uitgesproken. Budėk! is de 
letterlijke vertaling van Baden-Powells motto Be 
prepared. Als antwoord riepen de scouts Vis 
budžiu!; ik ben altijd voorbereid.

Gewoon doen
Er waren nog andere rituelen, zoals die rondom 
verjaardagen. De jarige werd opgetild en in de 
lucht gegooid en er werd uitgebreid gezongen. 
Maar of dat typisch iets voor Scouting is? Iris: 
‘Litouwen is echt een zingende natie. Iedereen 
zingt er en maakt muziek.’ Wat is dan echt 
typisch voor Scouting in Litouwen – en wat is er 
anders in vergelijking met Nederland? Een 
moeilijke vraag voor iemand die geen ervaring 
met Scouting in Nederland heeft. Maar culturele 
verschillen vielen haar wel op, en ze heeft het 
idee dat er in Litouwen meer aan tradities wordt 
gehecht, waardoor het hijsen van de vlag soms 
een hele vertoning was, en dat we in Nederland 
dingen meer reguleren. ‘De kinderen gingen 
lekker aan de slag als ze iets hadden bedacht. 
Gewoon: je bedenkt iets en dan ga je het doen.’ 

Een eeuw Scouting
Scouting in Litouwen is niet altijd vanzelfspre-
kend geweest. De allereerste Litouwse Scouting-
groep werd opgericht in Vilnius in 1918. Scouting 
werd al snel heel populair. Jaren later, in 1933, 
bezocht Scoutingoprichter Robert Baden Powell 
het land nog, maar net als op veel andere 
plekken werd tijdens de oorlog Scouting ook in 
Litouwen verboden. Hier waren het de Russen 
die er een stokje voor staken, toen ze in 1940 het 
land bezetten en annexeerden. Een hoop 
Litouwers ontvluchtten hun land en vertrokken 
vooral naar de Verenigde Staten, Canada, 
Australië en Duitsland. Daar richtten de ballingen 
Litouwse Scoutinggroepen op. Iris: ‘Tijdens de 
Jamboree heb ik een oude Litouwse dame 
ontmoet die naar Canada was gevlucht, en daar 
actief scout is geweest. En tijdens de zomerkam-
pen van Skautų Slėnis waren er ook een aantal 
kinderen uit Amerika met Litouwse ouders. Dus 
je ziet en hoort daar best wel over.’  
In 1991 werd Litouwen weer onafhankelijk, maar 

OPROEP
Heb jij Scoutingervaring in het buitenland 
of ken je iemand die dit heeft? En wil je 
hierover vertellen? Stuur een mail naar de 
redactie (redactie@scouting.nl).

al eerder, na de val van het communisme in 1989, 
kwamen er verschillende Scoutingorganisaties 
op. Lietuvos Skautija werd in 1995 officieel 
opgericht en in 1997 werd de organisatie 
volwaardig lid van de World Organization of the 
Scout Movement (WOSM). Op dit moment heeft 
de club meer dan 3000 leden. En met een klein 
deel daarvan bouwde Iris vier zeilboten.

Van zero tot boot
De werkzaamheden van Iris waren heel divers. Ze 
hadden zeildagen, maar ook veel losstaande 
activiteiten. Er waren educatieve projecten en 
projecten ter promotie van Scouting, ook voor 
gezinnen. Die leerde ze bijvoorbeeld een tent op 
te zetten. Er waren hikes, zowel in de zomer als 
in de winter (waarin het zelfs een paar dagen -20C 
is geweest!). En ze bouwde met haar groep een 
ecologisch huis van stro en klei. Maar het 
klapstuk van Iris’ jaar bij Skautų Slėnis was het 
bouwen van vier zeilboten, samen met haar 
groep. ‘Echt van zero tot boot.’ Daar waren ze 
wel een aantal maanden zoet mee. Iris wilde 
graag met haar handen werken en ze kon het 
krijgen ook. En de das? Op het dek van de ‘boot’ 
op het kampeerterrein werd ze geïnstalleerd als 
ambassadeur van Skautų Slėnis. Sindsdien 
draagt ze met trots de blauwe das met witte rand 
van ‘haar’ waterscouts – en een shirt vol  
insignes. 
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DE PEST AAN PESTEN
Pesten is vreselijk naar, kan iedereen 

overkomen en heeft vaak levenslange 
gevolgen. Wanneer is er sprake van pesten, 

hoe kun je het herkennen en wat doe je 
ertegen als het in jouw speltak gebeurt?

Wat is pesten?
Slaan en schoppen, schelden en treiteren, 
roddelen en buitensluiten, spullen afpakken en 
stukmaken. In het echte leven, maar ook digitaal. 
Het kan een (kinder)leven kapot maken. Niet als 
het een keertje gebeurt. Een of twee klappen, 
hoe fout ook, zijn nog wel te incasseren. Een 
beledigend grapje kan nog een plaagstootje zijn, 
als iemand er niks kwaads mee bedoelt. Bij 
plagen is er ook geen sprake van een machtsver-
schil; twee kinderen zijn elkaars gelijken en 
kunnen zichzelf goed verdedigen. Maar als 
iemand stelselmatig psychisch en/of fysiek 
wordt mishandeld door een individu of groep en 
niet meer in staat is zichzelf te verdedigen, 
spreken we van pesten.

Fysiek en mentaal pesten 
Pestgedrag kent verschillende verschijningsvor-
men. Soms pesten kinderen op een heel directe, 
fysieke manier. Kort gezegd: ze gebruiken 
lichamelijk geweld om hun macht te tonen. Dat 
kan gaan om iemand in elkaar slaan, maar vaak 
draait het om vernedering en onderwerping. 
Vooral oudere kinderen kunnen heel creatief zijn 
in hun lichamelijke pestgedrag, ze dwingen een 
kind bijvoorbeeld de wc-bril te likken. Dat zorgt 
uiteindelijk voor veel meer leed dan een schop 
tegen je schenen.   
Schelden en treiteren vallen onder sociaal, 
mentaal en meer indirect pestgedrag. Een 
voorbeeld is het zogenaamde ‘meidenvenijn’, 
waar jongens zich overigens ook schuldig aan 
kunnen maken. Het is een meer onderhuidse en 
geraffineerde manier van pesten, waarbij het 
slachtoffer bewust wordt vernederd, genegeerd 
en buitengesloten, en waarbij er ook flink over 
hem of haar geroddeld wordt. Vaak worden 
kinderen zowel fysiek als mentaal gepest.

Pesten is een groepsproces
Er is een dader bij betrokken: de pester. Er is een 
slachtoffer: de gepeste. En er is een kring van 
andere kinderen, die onderdeel van de groep 
vormen. Die andere rollen zijn die van meeloper, 
verdediger, aanmoediger en buitenstaander. De 
pester krijgt hulp van de meeloper, die kan gaan 
meedoen met het pesten. De aanmoediger doet 
niet actief mee, maar kan een aanmoedigende 
werking op de dader hebben door bijvoorbeeld 
te gaan lachen. De verdediger neemt het op voor 
de pester. Dat is niet zonder risico; voor je het 
weet kom je zelf aan de beurt. Soms nemen 
verdedigers het daarom alleen voor het slachtof-
fer op waar de pester niet bij is. Tenslotte zijn er 
de buitenstaanders; die staan erbij en kijken 
ernaar. Ze doen niet mee, maar doen ook niets 
om het pesten te stoppen. Impliciet krijgt de 
pester wel de boodschap dat er met zijn of haar 
gepest wordt ingestemd. En het slachtoffer voelt 
dat ook zo. Vaak wordt het slachtoffer het 
‘pispaaltje’ van de groep. Had ie maar niet zo’n 
sukkel moeten zijn/dezelfde jas als de pester 
moeten kopen/huilend naar de leiding moeten 
rennen…

De gevolgen van pesten
Gepeste kinderen lopen heel veel schade op 
door pestgedrag. Maar ook de andere kinderen 
en zelfs de pester hebben er veel last van. Pesten 
zorgt voor een onveilig klimaat en een vervelen-
de sfeer en kost bovendien veel energie. Je 
jeugdleden gaan met tegenzin of misschien zelfs 
angst naar de opkomst – en uiteindelijk helemaal 
niet meer. 

Hoe herken je pesten?
Slachtoffers kunnen zeer zelden op eigen kracht 
van het pestgedrag afkomen dus hebben je hulp 
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hard nodig. Maar hoe herken je het pesten? Dat 
kan nog knap lastig zijn, zeker bij meer geraffi-
neerde, mentale vormen van pesten. Fysiek 
gepest is vaak makkelijker te ontdekken, want 
het is directer en zichtbaarder. Gepeste kinderen 
praten niet graag over het gepest. Ze schamen 
zich ervoor, en ook willen ze geen klikspaan zijn. 
Dan wordt het gepest alleen maar erger…

Wees alert op deze signalen:
- Het kind mag niet meedoen bij vrije activitei- 
 ten, wordt altijd als laatste gekozen en is als  
 eerste af
- Het blijft dicht bij de leiding 
- Het oogt ongelukkig en is vaak gespannen en  
 timide
- Het klaagt over buikpijn of andere vage,   
 lichamelijke klachten
- Het heeft weinig zelfvertrouwen en houdt  
 zich op de achtergrond
- Het wordt vaak uitgelachen en is regelmatig  
 het onderwerp van spot
- Het krijgt (bijna) altijd de vervelende klusjes  
 en minst leuke taken toebedeeld
- Het vindt geen aansluiting bij de groep en  
 heeft geen vrienden
- Zijn of haar spullen raken regelmatig kwijt of  
 gaan ‘per ongeluk’ of zonder goede verklaring  
 stuk
- Het heeft vaak blauwe plekken
- Het heeft vaak (onverklaarbare) driftaanvallen
- Het komt steeds vaker niet naar de opkomst

Maar let ook op deze signalen bij eventuele 
pesters:
- Het kind weigert met sommige kinderen   
 samen te werken
- Het oogt zelfverzekerd en speelt de baas
- Het kan impulsief en agressief reageren
- Het heeft moeite met regels en grenzen
- Het kan zich niet makkelijk inleven in anderen
- Het pikt zwaktes er makkelijk uit
- Anderen kijken naar het kind voor goed- 
 keuring als ze iets zeggen of doen
- Het is (bijna) altijd als één van de eersten   
 aanwezig als een ander iets overkomt
- Het is de eerste die antwoordt als leiding om  
 een verklaring vraagt  

WAT KUN JE TEGEN PESTEN DOEN?
Als je eenmaal hebt geconcludeerd dat er gepest 
wordt op je groep, zal je in gesprek moeten gaan. 
Allereerst met het gepeste kind. Neem het kind 
serieus en laat weten dat het niet zijn of haar schuld 
is dat het wordt gepest. Het is belangrijk dat het 
kind meedenkt over de oplossing van het pestge-
drag. Als het hem of haar lukt zich ertegen te 
verweren, geeft dat een enorme boost aan het 
zelfvertrouwen. Helaas lukt het een gepest kind 
vrijwel nooit het pesten te stoppen. Daarvoor moet 
je ook in gesprek met de pester en de meelopers. 
En ook met kinderen die een goede invloed kunnen 
hebben. Leg uit dat er een kind is dat zich erg 
ongelukkig voelt en vraag de kinderen hoe ze 
kunnen helpen dit probleem op te lossen. Iedereen 
is verantwoordelijk voor de sfeer op de groep. Laat 
de kinderen zelf met concrete oplossingen komen 
(‘Ik zal X helpen zoeken als zijn schoenen zijn 
verstopt’, ‘Ik zal tot tien tellen als ik voel dat ik boos 
word’ etc.). Geef de groep de gelegenheid hun 
oplossingen uit te voeren, maar houd wel een vinger 
aan de pols. Kom na een vooraf afgesproken tijd 
weer bij elkaar en vraag iedereen of er iets 
verbeterd is.
Natuurlijk ga je ook in gesprek met de ouders. Hoe 
je dat aanpakt en meer vind je in het Informatieblad 
Pesten op scouting.nl. 
Als gezegd: pesten is een groepsproces. Dus is 
groepsbinding heel belangrijk bij het tegengaan van 
pesten. Zorg voor eenheid in je groep en stel samen 
met de jeugdleden omgangsregels op.
En last but not least: Breng pesten onder de 
aandacht tijdens de opkomst. 
Bijvoorbeeld met het spel ‘De 
geplaagde pest’, voor welpen, 
scouts en explorers. Door 
regelmatig activiteiten binnen 
het activiteitengebied 
Identiteit te doen, kan je de 
groepsbinding, het zelfbe-
wustzijn en inlevingsvermogen 
versterken. Zo krijg je een 
sterke, sociale en gezellige 
groep!
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LANDELIJKE RAAD
In juni en december komt de landelijke raad bij 
elkaar. Tijdens deze algemene ledenvergade-
ring wordt het algemene beleid van Scouting 
vastgesteld, de uitvoering daarvan gecontro-
leerd en worden leden van het landelijk 
bestuur en diverse commissies benoemd. De 
landelijke raad bestaat momenteel uit onge-
veer 48 gekozen leden, en 48 plaatsvervangen-
de leden. Één uit elke regio en drie uit het 
waterwerk. Maar hoe ziet zo’n dag er uit?

Bij binnenkomst meld je je aan bij de balie. Je krijgt 
een naamkaartje en eventueel aanvullende stukken en 
stembriefjes. Daarna is er tijd voor koffie/thee en om 
te netwerken. 

Het ochtenddeel wordt ook wel het meningsvormend 
deel genoemd. Hier worden alle onderwerpen 
besproken die te maken hebben met het beleid van de 
vereniging. Alle leden en plaatsvervangend leden van 
de landelijke raad, maar ook alle voorzitters van 
landelijke teams, jongeren en andere belangstellenden 
uit de regio’s en leden van het landelijk bestuur zijn 
welkom om een bijdrage aan de discussie te leveren. 

Na een lekkere lunch is het tijd voor het middagdeel, 
het besluitvormend deel. Hierin worden besluiten 
door en namens de vereniging genomen. De plaatsver-
vangend leden van de landelijke raad die niet aan de 
vergadering deelnemen en de aanwezige jongeren uit 
de regio zijn van harte welkom om dit deel als 
toehoorder bij te wonen. 

Als alle agendapunten behandeld zijn en de besluiten 
genomen wordt de vergadering afgesloten met een 
rondvraag, als er nieuwe bestuursleden zijn benoemd 
worden zij na afloop van de landelijke raad geïnstal-
leerd als lid van het landelijk bestuur.

De dag wordt afgesloten met een borrel, een goed 
moment om te netwerken! 

Je mag dus altijd als toehoorder of geïnteresseerde 
aanschuiven bij de landelijke raad, mits je je van 
tevoren aanmeldt. Dat kan via Scouts Online. De 
introductie- en begeledingscommissie verzorgt tijdens 
de landelijke raad een introductiecursus, vol prakti-
sche tips zodat je daarna alle ins en outs van de 
landelijke raad kent. Je kunt daar vrijblijvend bij 
aansluiten! 

Je steunt Scouting in Nederland met je aankoop                14 échte winkels                Producten speciaal getest door en voor scoutsJe steunt Scouting in Nederland met je aankoop                14 échte winkels                Producten speciaal getest door en voor scoutsJe steunt Scouting in Nederland met je aankoop                14 échte winkels                Producten speciaal getest door en voor scouts

www.scoutshop.nl

Speltips

€ 18,95

€ 9,95

€ 12,95

50 verbluff ende 
proefjes

Branderset voor leer en hout

€ 13,50

50 toff e ideeën
voor regenachtige dagen

Yogi actiespel
Chaotisch behendigheidsspel.

Vanaf 8 jaar!

Levend Stratego

€ 14,95

Boek Grappig houtsnijwerk
16 leuke houtsnijwerken. 

Geschikt vanaf 9 jaar.
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SAMEN MAKEN WE SCOUTING 
TOEKOMSTPROOF!

Tijdens de Scout-In heb je het vast gezien. Scouting is hard bezig om toekomstproof te 
worden. Met behulp van de toekomstthema’s willen we Scoutinggroepen klaarstomen 
voor de toekomst, zodat ook de nieuwe generatie jeugdleden avonturen kan beleven 

zoals wij dat zelf bij Scouting deden. Want wie wil dat nou niet? 

Digitale etalage 
Heb jij al een kijkje genomen in onze 
digitale etalage? Deze staat vol met 
inspiratie om toekomstproof te 
worden, zijn en blijven. Je vindt er 
voor elk toekomstthema tools, 
activiteiten, praktijkvoorbeelden, 
ontwikkelaanbod en achtergrondin-
formatie. Je hoeft natuurlijk niet in 
één keer met alles aan de slag, maar 
er zit altijd iets tussen dat je aan-
spreekt! Je vindt de etalage op 
scouting.nl/toekomst.

Praktijkvoorbeelden
Wat jouw Scoutinggroep doet om 
toekomstproof te worden, kan 
natuurlijk ook andere Scoutinggroe-
pen helpen. Daarom zijn we sinds de 
Scout-In begonnen met het verza-
melen van zoveel mogelijk praktijk-
voorbeelden van Scoutinggroepen 
die met (een van) de toekomstthe-
ma’s bezig zijn. Heeft jouw groep een 
mooi praktijkvoorbeeld dat andere 
groepen mogen gebruiken? Dan kun 
je deze aan ons doorgeven via www.
scouting.nl/onspraktijkvoorbeeld. 
Wij zetten jouw praktijkvoorbeeld 
dan op de kaart zodat anderen jullie 
als inspiratie kunnen gebruiken! 
Waar je dan aan moet denken? Dat 
zie je op de kaart hiernaast.
 

Vrijwillige inzet goed geregeld! 
Scouting Sint Joris uit Breda
De Sint Jorisgroep heeft een 
compliment gekregen van NOV 

voor haar uitgewerkte vrijwilligersbeleid.
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De Logeerbever van Scouting 
Jorisgroep Oudewater
De Logeerbever is een grote 
pop met beverblouse die elke 

week uit logeren gaat bij één van je bever 
jeugdleden. Zij nemen de logeerbever mee 
naar verschillende activiteiten die ze gaan 
doen die week. Dit zorgt er voor dat er over 
Scouting gesproken wordt in de klas, met 
ouders, etc.  
De logeerbever heeft een koffertje met een 
dagboek, maar hierin zit ook promotiemate-
riaal van jullie Scoutinggroep.

Oudewater

Deventer

Eersel

Oosterhout

Breda

5 praktijkvoorbeelden op de kaart

Hup naar de Blub van Scouting 
Eersel Scouting Eersel  heeft haar 
70 jaar bestaan gevierd door een 
ware ‘Te land, ter zee en in de 

lucht’-baan te organiseren. Voor de Bevers 
en Welpen was er een zeskamp. Iedereen uit 
de buurt was welkom om mee te doen en 
aan te moedigen en zo werd het niet alleen 
erg gezellig, maar ook goede marketing voor 
de groep.

Meiden werven bij Scouting 
Erasmus uit Oosterhout
Via het Girl Powerrr Event 
organiseer je een wervingsactivi-

teit gericht op meiden. Je laat hen zien hoe 
leuk Scouting is. Ook jongens zullen getrig-
gerd worden. Zie ook de tool op de site.

Bee a Scout van de Titus Brands-
magroep uit Deventer.
De Titus Brandsmagroep is in actie 
om de wilde bijen in Nederland te 

redden. Er is een gesponsorde bijenkast op 
het terrein gekomen. Samen met Nederland 
Zoemt, de imkervereniging Deventer en een 
opa van een scout, die imker is, heeft de 
groep het project gestalte te geven. Speltak-
ken zijn nu aan de slag met een webcam in de 
bijenkast, bijenhotels maken en het planten 
en zaaien van drachtbloemen in het gebied.
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Zo’n beetje alle functies die je kunt doorlo-
pen bij Scouting heeft Jeroen Jansen (25) 
uit Beek Berg & Dal vervuld bij Scouting 
Keizer Karel in Nijmegen. Hij doorliep alle 
speltakken: van de esta's tot roverscouts. 
Ook gaf hij leiding aan scouts en explorers 
en was hij vier jaar lang voorzitter van de 
roverscouts. Helaas moest hij vorig jaar 
stoppen met Scouting omdat het niet te 
combineren was met zijn werk. Van zijn 
Scoutingskills maakt hij nog steeds vrijwel 
iedere dag gebruik. Hij zet ze in bij outdoor 
activiteiten die hij organiseert voor jonge-
ren met autisme en ADHD. En als hij 
SNP-reizen begeleidt of een weekend gaat 
bushcraften. 

Waarom ben je op Scouting gegaan?
“In groep 3/4 was ik goede vrienden met Koen. 
Samen waren we altijd buiten te vinden. We 
bouwden hutten en verzonnen fantastische 
spellen. Het was dan ook een logische stap om 
samen op Scouting te gaan. We sloten ons aan 
bij de esta's van Scouting Keizer Karel in 
Nijmegen. Vanaf de eerste dag voelde ik me 
daar thuis. Het is dan met recht de beste 

beslissing die ik ooit in mijn leven heb geno-
men. Scouting heeft me zoveel gebracht!”

Wat trok je zo aan in Scouting?
“In eerste instantie de vrijheid, het avontuur, de 
beleving, de sfeer. Als kind vind je het natuur-
lijk geweldig dat je een paar uur lang lekker 
mag spelen met leeftijdsgenootjes, ravotten in 
het bos, met z’n allen op avontuur, op (zomer)
kamp. We deden allemaal leuke en soms ook 
spannende dingen. Het bos ingaan in het 
donker, toffe spellen, hutten bouwen, zingen 
rondom het kampvuur. Ik genoot van de 
verhalen die de leiding ons vertelde. Zij 
zorgden ervoor dat Scouting een grote beleving 
was. En dat gevoel van beleven wil ik ook 
meegeven aan de jongeren met wie ik werk. 
Herinneringen aan Scouting roepen al die 
gevoelens weer op.”

Wat kun je je nog goed herinneren van je 
Scoutingtijd?
“Het is me altijd bijgebleven dat we met de 
explorers gingen hiken in Engeland. We liepen 
langs de kust en besloten daar de nacht door te 
brengen in onze slaapzakken. Het ruisen van de 

“In de natuur zijn, is het fijnste  
wat er is!”

VAN SCOUT
tot

Buitensportexpert
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golven, de krijsende zeemeeuwen, de ruige 
rotsen om ons heen. Die entourage was 
geweldig! We dommelden in slaap en werden 
de volgende ochtend gewekt door een oude 
strandjutter. Opeens was er een wolkbreuk en 
vluchten we met onze natte spullen de bosjes 
in. We rammelden van de honger, maar het 
enige dat we aan voeding mee hadden was een 
pot met pickled eggs, een Engelse lekkernij. 
Dachten wij. Toen we de pot opendraaiden, 
werden we bedwelmd door zo’n ontzettende 
smerige geur. Ik was ook nog zo gek om een 
hapje te nemen. Zo iets walgelijks had ik nog 
nooit geproefd! Haha, een typische outdoor 
beleving dus die ik niet snel zal vergeten!”

Die buitenbeleving zat er bij jou al vroeg in.
“Klopt! Ik ben gewoon het liefst altijd buiten. 
Daarom is Scouting mij ook op het lijf geschre-
ven. Je leert zoveel verschillende vaardigheden. 
En dan bedoel ik niet alleen het pionieren of 
vuurtjes maken, maar ook sociaal en emotio-
neel. Je leert jezelf ontzettend goed kennen 
door Scouting. Je wordt uitgedaagd om je 
grenzen te verleggen, om door te zetten en 
samen te werken met anderen. Ik kan me nog 
goed herinneren dat ik als scout het knopen 
leggen altijd super gaaf vond. Tijdens een 
pionier-HIT hebben we in drie dagen tijd een 
12 meter hoge toren gebouwd en dan abseilden 
we naar beneden. Een onvergetelijke ervaring!” 

Gebruik je die ervaringen in je huidige werk?
“Zeker! Ik werk met jongeren die autisme en 
ADHD hebben en ik organiseer allerlei buiten-
activiteiten voor ze. 
Ik probeer dezelfde beleving en ervaringen aan 
ze mee te geven die ik als kind opdeed bij 
Scouting. In alles wat ik met ze doe, probeer ik 
zo veel mogelijk spelelementen in te brengen. 
Zo kan ik natuurlijk een kampvuur voor ze 
maken, maar ze kunnen het ook zelf doen. Dan 
gaan we samen zoeken naar gedroogde grassen 
en berkenbast en laat ik zien hoe ze een goed 
kampvuur opbouwen en hoe ze het aanmaken 

met een vuurstick. Ook leer ik ze van alles over 
routetechnieken. Dan lopen we met kompas 
korte wandeltochten in de omgeving. Of ik zet 
een geocachespel uit. Zo’n spel heb ik ontwik-
keld in mijn Scoutingtijd en kan ik nu in een 
heel andere omgeving toepassen. Dat vind ik 
geweldig!”

Zou je meer met je Scoutingskills  
willen doen?
“Ik zet ze nu al dagelijks in. Niet alleen bij mijn 
werk, ook in mijn vrije tijd. Dan begeleid ik 
reizen van SNP. Binnen de kaders van de reis 
heb ik genoeg vrijheid om deelnemers van alles 
te leren over (over)leven in de natuur. Ook dan 
maak ik in mum van tijd een kampvuur. Ik vind 
het gewoon geweldig om mijn outdoor-skills  
en die buitenbeleving aan anderen over te 
dragen. Daarom ga ik ook vaak mee met 
bushcraftweekenden. Daar kom ik helemaal tot 
mijn recht. Dan ga ik herten- of vissenhuiden 
bewerken of wol vilten om dekens of kleding 
van te maken. Of ik maak – samen met ande-
ren – een bushcraft shelter in the middle of 
nowhere en dan proberen we dagen lang te 
overleven. Dat zijn geweldige belevenissen!”

Je bent een bezig bijtje. Waarom begin je  
niet je eigen outdoor-bedrijf?
“Dat zou geweldig zijn! Ik zou heel graag iets 
voor mezelf beginnen. Het is mijn droom om 
outdoorreizen te organiseren voor jongeren 
met autisme of ADHD. Om mijn beleving te 
delen met anderen. Dan zou alles samenko-
men. Mijn reislust, mijn bushcraftervaring, 
mijn Scoutingskills en mijn organisatietalent. 
Wie weet komt het er ooit van!”
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Ravotten in de natuur, rode wangen, stralende 
ogen, samen met andere kinderen uitdagende 
avonturen beleven en vrienden maken; dat is 
Scouting. Scouting is er voor alle kinderen, ook 
voor kinderen met een beperking. Om moge-
lijk te maken dat kinderen met een beperking 
gewoon mee kunnen doen, werken Het 
Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) en 
Scouting al meer dan 20 jaar samen. 
Het Gehandicapte Kind en Scouting werken 
samen op verschillende vlakken. Zo draagt het 
Gehandicapte Kind bij aan de aanpassing van 
talloze blokhutten en clubhuizen. Ook zorgt de 
stichting dat scouts met een beperking gewoon 
mee op kamp kunnen door een bijdrage te 
leveren aan de kampkosten. Verder ontwikke-
len Scouting Nederland en lokale scoutinggroe-
pen programma’s en tools die bevorderen dat 
kinderen met een beperking kunnen deelne-
men aan het reguliere Scoutingspel. En is er de 
samenwerking in de realisatie van het Avontu-
renhuis op Scoutinglandgoed Zeewolde

Het Gehandicapte Kind & Scouting al 
meer dan 20 een samenwerking

WAT SCOUTING BETEKENT 
VOOR EMMA
Dat je snel vrienden maakt op 
Scouting, merkte ook Emma. Moe-
der Marjolein: “In het begin zag je 
de andere kinderen wel even kijken. 
Een nieuwkomer in een rolstoel? 
Emma heeft zelf uitgelegd dat ze in 
een rolstoel zit omdat ze niet kan 
lopen. Daarna was het nieuwtje er al 
snel af. Snel maakte ze vriendinne-
tjes en ze vindt het heerlijk om te 
ravotten met kinderen. Soms gaat 
ze met rolstoel en al over de kop. 
Dan ligt ze dubbel van het lachen; 
ze is echt nergens bang voor. Vaak 
helpen de andere kinderen haar een 
handje, dat is onderdeel van het 
spel geworden.”

HET IDEAAL..
Een samenleving waarin elk kind 
vriendjes heeft en geen gehandicapt 
kind alleen hoeft te spelen - dat is 
het ideaal van de Nederlandse 
Stichting voor het Gehandicapte 
Kind. 
Al sinds 1950 worden projecten 
ondersteund op het gebied van 
spelen, leren en sporten voor kin- 
deren met een handicap. Doel: het 
zelfvertrouwen van gehandicapte 
kinderen versterken, en bijdragen 
aan een positieve beeldvorming. 
Voor kinderen met alle soorten 
handicaps in heel Nederland. De 
Stichting krijgt geen subsidie van de 
overheid en kan haar werk doen 
dankzij donateurs en  
vrijwilligers.
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De droom: een Avonturenhuis
Het Avonturenhuis wordt een thuisbasis voor 
het avontuur in de natuur, voor alle kinderen. 
Kinderen met en zonder een handicap gaan er 
samen spelen, slapen en ontdekken én niet in 
de laatste plaats: ze worden vriendjes. 
Het Gehandicapte Kind helpt Scouting Neder-
land om het Avonturenhuis op Scoutingland-
goed Zeewolde volledig toegankelijk te maken 
voor kinderen met verschillende vormen van 
handicaps. Zodat ze onbelemmerd kunnen spe-
len, ravotten, slapen en vrienden maken.  

Wil je ook meehelpen?
Het Gehandicapte Kind heeft het Avonturen-
huis opgenomen als een van haar projecten om 
te ondersteunen. Daar zijn we natuurlijk heel 
blij mee als Scouting. Wil jij ook dit project 
ondersteunen?  
Ga naar www.nsgk.nl om te kijken wat je kunt 
doen en bouw mee aan de realisatie van dit fan-
tastische Avonturenhuis. 
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Herken je iets? Zou jij ook willen hoe je 
anderen kan motiveren of feedback ge-
ven? Volg eens een Gilwell-training! Daar 
ga je samen met anderen een onbekend 
avontuur tegemoet. Je ontdekt je eigen 
kwaliteiten en hoe je die het best kan 
inzetten. Je staat stil bij jouw rol binnen 
een team en gaat aan de slag met een on-
derwerp waarin je je wil ontwikkelen op 
je éigen manier. Dit alles doe je met een 
flinke dosis lol, enthousiasme en uitda-
gende activiteiten. Waarom zou je binnen 
je comfortzone blijven als daarbuiten 
meer te beleven valt? 

Time to Gilwell!
Het nieuwe Scoutingseizoen is weer van start gegaan. Je barst van de gave ideeën, maar … 
hoe neem je de rest van het team daarin mee? Waarmee maak je hen net zo enthousiast 

als jij? En hoe geef je duidelijk feedback aan die ene leiding in je team die alleen de  
mitsen en maren ziet, maar zelf nooit met een nieuw idee komt?
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Scoutinggroep Olivier van Noort heeft vlak 
voor de zomervakantie in samenwerking met 
de brandweer, Veiligheidsregio Rijnmond, de 
Jeugdbrandweer, het Rode kruis, Vereniging 
Mensen met Brandwonden en DualCare.nl op 
hun terrein een megaspektakel gehad: een 
gezamenlijke opkomst in het thema brandvei-
ligheid! 
Een gezellige en leuke middag die natuurlijk 
ook bijzonder informatief was. Alle aandacht 
ging naar de onderwerpen ‘wat is brand?’, ‘hoe 
voorkom je brand’, ‘wat moet je doen bij 
brand?’ en ook: ‘Wat zijn de gevolgen van 
brand en brandwonden?’

Op speelse wijze deden de jeugdleden proefjes, 
experimenten en opdrachten. Ze maakten 
fakkels om te begrijpen welke stoffen branden, 
smeulen of geen vlam vatten en spoten brand-
blussers leeg om te ervaren hoe je deze moet 
gebruiken. Er kon een kijkje genomen worden 
in een bluswagen en ladderwagen, met uitleg 
van de brandweermannen. Vele quizvragen 

Samenwerking met hulpdiensten levert 
prachtig programma op

moesten beantwoord worden. Samen met Titus 
van de Vereniging Mensen met Brandwonden 
werden ervaringen gedeeld over hoe het leven 
is als je verbrand bent. Wat kun je wel, wat is 
lastiger en hoe ga je daar mee om? Drie lotus 
leden van het Rode Kruis hadden brandwon-
den nagemaakt, de jeugdleden hielpen met 
eerste hulp. 
Na een geweldige dag wist iedereen welke 
kleding vocht vast houdt en welke niet en hoe 
je een (kamp)vuur zo veilig mogelijk dooft. 
Als afsluiting van de dag mocht iedereen 
ervaren hoe het is om door een gebouw te 
lopen dat vol rook staat en was er een optreden 
van een vuurvreter. Het was, met bijzonder 
dank aan de vrijwilligers die geholpen hebben, 
een bijzondere en leerzame dag! 
Lachnan Kopuit van Scoutinggroep Olivier van 
Noort vertelt: “Dit zou iedere regio of Scou-
tinggroep moeten doen. De hulpdiensten staan 
er voor open en vinden het ook belangrijk om 
hier over te vertellen. Vraag eens wat zij voor je 
kunnen betekenen!”

gilwell.scouting.nl 



Veel kinderen voelen de energie door hun 
lichaam stromen waardoor ze beweeglijk 
kunnen zijn. Dat beweeglijke gedrag kan 
voor volwassenen echter druk en ongewenst 
gedrag zijn. 
Als moeder wil je bijvoorbeeld dat je dochter 
rustig aan tafel haar boterhammetje opeet. 
Als moeder wil je niet dat je dochter continu 
opstaat om dan weer wat te pakken uit de 
keuken, even naar de wc te gaan of een 
andere vork te pakken omdat die toch 
lekkerder eet. 
Als juf wil je graag dat kinderen rustig aan 
een tafel zitten en hun werk maken. 
Je wilt niet dat ze andere storen, de klas 
doorlopen, gekke geluidjes maken of tikken 
met hun potlood.
Kinderen moeten stil zitten, luisteren, 
gehoorzaam zijn. Kortom aangepast gedrag 
vertonen. Gedrag vertonen waarvan de 
volwassene vindt hoe zij zich behoren te 
gedragen. Doen kinderen dit niet, dan 
worden ze vaak gecorrigeerd of gestraft. 
Gecorrigeerd en gestraft voor de energie die 
ze niet op de juiste manier zouden gebruiken. 
Als volwassenen erg veel last hebben van de 

energie, dan wordt er gekeken of er een label 
op geplakt kan worden. Je kunt hier bijvoor-
beeld denken aan ADD of ADHD.
De vraag is in hoeverre het straffen en 
corrigeren altijd terecht is en of de labels die 
geplakt worden altijd correct zijn.
Zoals ik deze column begon, voelen veel 
kinderen de energie door hun 
lichaam stromen waardoor ze 
beweeglijk kunnen zijn. Dit is 
heel normaal. Kinderen hebben 
het nodig om die energie door hun lichaam 
te voelen stromen en een uitlaatklep te 
hebben.
Een kind op school kun je dan op een stoel 
willen laten zitten maar als de energie geen 
kant op kan, voelt het kind toch de onrust en 
zal hij gaan opstaan. 
Ik denk dat ruimte voor energie er enerzijds 
voor kan zorgen dat een kind de energie 
kwijt kan en zich meer gezien voelt en 
anderzijds dat een kind minder gecorrigeerd 
hoeft te worden. Alles met als gevolg een 
positiever zelfbeeld.
Dus laat kinderen tussen al dat stil zitten in 
lekker bewegen; spring, ren, stoei, huppel en 
geniet ☺

TIPS VOOR SCOUTS
Als kinderen onrustig of ongewenst gedrag laten zien 
dan kan dit komen omdat ze de energie door hun 
lichaam voelen stromen en niet weten wat ermee te 
doen. 
Mijn advies is; ga lekker met ze bewegen. Energizers zijn 
daar een goed hulpmiddel bij; korte oefeningen 
waardoor kinderen hun energie kwijt kunnen. 
Door de beweging zorg je dat de dopamine, seratonine 
en endorfine in het lichaam toenemen. Kinderen worden 
daardoor vrolijker worden, ontwikkelen meer impulscon-
trole en krijgen meer zelfvertrouwen.

Energieeeee
Deze column is geschreven door Irene Heim, zij is sinds 2005 integratief kindertherapeute. 

Ze behandelt kinderen die om welke reden dan ook uit balans zijn.
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Scouty
We hebben weer een aantal toffe winac-

ties voor je gevonden en geven je tips om energie 
te besparen. We vertellen je hoe je fluitjes kan 
maken van planten en hoe wordt energie eigenlijk 
gemaakt? 

Beverpost
In deze editie vind je alles wat nodig is voor 

een gave opkomst in het thema energie. Knutsel een 
ballonwagen en een windmolen. En als je zelf nog 
wat energie over hebt, kun je aan de slag met het 
recept van Rozemarijn!

DEZE KEER IN...

Flitz
In Flitz vind je deze keer een aantal gave 

knutselprojecten waarbij je energie kunt opwekken. 
We leggen je uit wat vuurregenbogen zijn en na het 
lezen van de knopenpagina weet je hoe je buiten 
veilig snoeren koppelt.

IXIXEL
Ook deze keer vind je in IXIXEL leuke 

app- en vlogtips en vertellen twee vriendinnen 
over hun bijzondere explorervriendschap. De 
expeditietip leidt je naar Spanje en wat zijn de 
functies binnen een afdelingsbestuur? 

Tijdrover
Extra energie nodig tijdens een hike? Wij 

hebben wat lekkere recepten voor je! Je kunt meer 
lezen over Partenza en wat gaat er gebeuren als 
onze fossiele brandstoffen op zijn? Ook handig: tips 
om Scouting op je CV te zetten.

Scouts Info
In Scouts Info deze keer onder andere Scouting in 
Litouwen, een gave opkomst in het thema brandvei-
ligheid, meer informatie over pesten, de landelijke 
raad en toffe voorbeelden van Scoutinggroepen die 
druk bezig zijn om toekomstproof te worden.




