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Deze keer in...
Beverpost
Na het lezen van Beverpost weten bevers
wel raad met een grapefruit en andere bittere dingen!
Daarnaast uiteraard een paar leuke leestips en een
knutseltip met stenen en nagellak!

IXIXEL
Explorers lezen deze editie alles over
een fietskamp in Vlaanderen, de World Scout
Jamboree en hoe je in deze donkere dagen een
lichtpuntje kunt organiseren voor de buurt!
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Scouty
De welpen kunnen aan de slag met lege flessen en een heerlijk koekjesrecept. Ook een paar leuke
tips om je hersenen te trainen en nieuwe boeken en
uitjes.

Flitz
Na het lezen van Flitz ziet jouw broodtrommel er nooit meer hetzelfde uit en kun je aan
de slag met het knopen van libelles!

Tijdrover
In Tijdrover lees je alles over de toekomst
van geld en kun je lekker aan de slag met chocolade
voor een perfecte afsluiting van je stam-kerstdiner!

Scouts Info
In Scouts Info kun je deze editie kennismaken
met onze nieuwe Chief scout en vind je tips voor
Nationale Vrijwilligersdag. Ook het seizoen voor
winterkamperen is weer aangebroken en Gilwell
gaat weer van start!
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worden korter en buiten wordt het
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splinternieuwe Scouting Magazine!
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basisgegevens je gegevens aan. Vanuit milieuoogpunt wordt per
adres één exemplaar van het Scouting Magazine verzonden. Extra
exemplaar ontvangen? Mail naar communicatie@scouting.nl.
Scoutinggroepen hebben de mogelijkheid de vier pagina’s in het
hart van Scouting Magazine zelf in te vullen. Op de persoonlijke
pagina’s in het hart van het magazine vindt geen redactie plaats
vanuit Scouting Nederland. Hierdoor kan de informatie afwijken
van wat Scouting Nederland communiceert.
MIDDENKATERN MAKEN?

In het hart van Scouting Magazine zijn vier pagina’s gereserveerd
voor jouw Scoutinggroep. Op die pagina’s kun je informatie
plaatsen die alleen voor jouw groep relevant is. Misschien wil je
wel een fotoverslag van het overvliegen plaatsen, een interview
met nieuwe leiding of informatie vanuit jullie regio.
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BEVERPOST voor bevers
pagina 4 - 11

SCOUTY voor welpen
pagina 12 - 23

FLITZ voor scouts
pagina 24 - 33

IXIXEL voor explorers
pagina 34 - 43

TIJDROVER voor roverscouts
pagina 44 - 49

SCOUTS INFO voor vrijwilligers
pagina 50 - 67

BEVERPOST
5 tot 7 jaar
6 Bitter...
7 	De 3 bittere dingen
8 Voorleesverhaal
9 Strip & Rozemarijn
10 Voor jou ontdekt
11 Knutseltip

4 | sco u t i n g maga zi n e

FOTOGRAFIE: BRAM LANSBERGEN

Bitter...

3 bittere dingen

OM TE ETEN...
...maar die stiekem toch
best lekker zijn.

Witlof
Knaag eens op een rauw blaadje witlof. Je zult zien dat je – ergens achter
op je tong – een bittere smaak proeft. Op je tong heb je verschillende
plekjes: zoet en zout proef je vooral voor op je tong. Zuur aan de zijkanten.
En bitter dus achterin. Maar wees niet bang: je hoeft witlof vaak niet zó te
eten. De bittere smaak verdwijnt als je de groente kookt of bakt. Of als je er
andere smaken bij doet. Dan proeven je smaakpapillen niet alleen bitter en is
die smaak opeens niet zo sterk meer. Misschien lust je het wel uit de oven? Lekker
met ham en kaas!
Grapefruit
Dit fruit ziet er prachtig uit. Maar niet iedereen vindt het lekker. Dat
komt omdat grapefruit een beetje bitter én een beetje zuur kan
smaken. Boeren proberen bittere groenten en fruit minder
bitter te maken. Dat doen ze door ze te mengen met zoetere
stoffen. Het lukt ze aardig. Ook grapefruits zijn er in verschillende
soorten. Je hebt rode, witte of gele en roze. Roze of rode grapefruits
zijn vaak iets minder bitter dan witte of gele. En mooier.

Koffie
Lust jij al koffie? Koffie is van zichzelf heel bitter. Hoe sterker de koffie, hoe bitterder. Bijna niemand lust koffie meteen zwart. Je leert koffie vaak drinken met
melk en suiker. Wist je dat bitter eten of drinken ook goed voor je is? Bittere
stoffen in je bloed ‘vechten’ mee tegen slechte stofjes (bacteriën). Ook
helpen ze je eten goed verteren. Als je iets bitters eet, krijg je automatisch
meer spuug (speeksel) in je mond. En dat speeksel heb je weer nodig om
beter te kunnen proeven. Ja, ook zoete en zoute dingen. Best oké dus, af en
toe iets bitters eten.

WIST JE DAT..
• sommige planten bitterstoffen bevatten, om zich te beschermen tegen roofdieren?
• bitter voor iedereen anders is? Je vriendje kan iets héél bitter vinden, terwijl jij het wel vindt meevallen.
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Voorleesverhaal

STRIP

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

De bittere grapefruit
Op een morgen wandel ik bij Rozemarijn en Professor Plof binnen. Ze zijn aan
het ontbijten. Op hun bord ligt een soort roze sinaasappel met een gele schil.
“Wat eten jullie voor geks?’ vraag ik. “Dat is een grapefruit” zegt Rozemarijn.
“Mag ik proeven?” vraag ik. Rozemarijn geeft me een stukje. Het ruikt een beetje
gek. Ik neem een hapje en meteen trek ik een vies gezicht ‘Gatsie! Dat smaakt
heel raar en vies!”. “Een grapefruit is heel bitter, de meeste kindjes vinden dat niet
lekker” zegt ze. “Maar gelukkig, kun je die bittere smaak heel goed wegtoveren!
Met iets zoets of iets zouts.” zegt Professor Plof. Ik zie dat Plof opstaat en naar het
keukenkastje loopt. Hij pakt het zoutvaatje en de suikerpot, snijdt 2 stukjes van
zijn grapefruit en doet suiker op de ene, en zout op de andere. “De suiker geeft de
grapefruit een zoete smaak, proef maar!” zegt hij. Ik neem een hapje en inderdaad, dit is niet zo vies! “En dan nu dit stukje Stuiter, met het zout erop” zegt
Professor Plof. “Maar dat smaakt toch heel zout? Dat is helemaal niet lekker!”
roep ik. “Gewoon proberen Stuiter!” zegt Rozemarijn. Ik doe mijn ogen dicht en
neem snel een hapje. Ik dacht dat het heel zout zou smaken,
maar dit smaakt ook zoet. “Hè? Hoe kan dat nou? Dit is
helemaal niet zout!!”. “Als je zout proeft, kun je niet zo
goed meer bitter proeven” legt Plof uit. “Dan komt de
zoete smaak van de grapefruit meer tevoorschijn, en is de grapefruit niet zo bitter meer.
Zo kun je een beetje toveren tijdens het
ontbijt!”.

Borreltijd!

IN DE KEUKEN MET

ROZEMARIJN

Grapefruits zijn misschien een
beetje bitter, het zijn wel echte
vitaminebommetjes. Goed voor de
winter die eraan komt. Gelukkig
kun je er – met een beetje
smokkelen met wat suiker - ook
heel lekkere dingen mee maken.
Zoals deze deftige cocktail-voorhet-weekend.

Nodig:
500 ml grapefruitsap (versgeperst is het lekkerst,
maar mag ook uit een pak)
4 el (rozemarijn)siroop
1 liter water met bubbels (kan ook zonder)
Voor de rozemarijnsiroop:
250 ml water
200 g suiker
3 takjes rozemarijn

Voor in je glas:
Rozemarijntakjes
Grapefruitplakjes (als je verse hebt gebruikt)
IJsklontjes
• Kook voor de siroop het water met de suiker. Blijf
roeren. Als de suiker is opgelost, zet je het vuur uit.
Leg de takjes rozemarijn erin en laat 30 minuten
staan.
• Schenk dan de suikersiroop door een zeef in een
schoon bakje en gooi de rozemarijn weg. Laat de
siroop verder afkoelen in de koelkast.
• Doe het grapefruitsap en 4 eetlepels rozemarijnsiroop in een kan. Schenk daar het water bij.
• Vul de kan verder met schijfjes grapefruit, takjes
rozemarijn en ijsblokjes. Serveer meteen.

Tip 1 Vind je rozemarijn niet zo lekker? Laat die dan lekker weg.
Tip 2 Extra feestelijk: dip de randen van de glazen in water. Dip ze
daarna in wat suiker. Laat 15 minuten drogen.
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VOOR JOU
ONTDEKT
Redder in nood

Bas Bos zou willen dat koala’s in zijn bos
leefden. Om ze toch een keer in het echt te
zien, spaart hij voor een reis naar Australië.
Ook juf Josje en Hakim
vertrekken naar dit
land aan de andere
kant van de wereld om
een week te helpen in
een koalaopvang. Dat
is hard nodig want er
zijn veel bosbranden.
Het is maar goed dat
juf Josje kan veranderen in een Superjuffie als
ze schoolbordkrijtjes eet. Dan kan ze gevaarlijke reddingsacties uitvoeren om de angstige
diertjes uit de boomtoppen te plukken. Als
|dat maar goed gaat..!
Superjuffie in Australië – Janneke Schotveld
Van Holkema & Warendorf – A 14,50

Maak een wenssteen
Vogels spotten

Vogels zijn de lievelingsdieren van Rebbel.
Met haar verrekijker trekt ze erop uit in
het bos. Dan spot ze de wielewaal,
boomklevers en natuurlijk de koolmees.
Af en toe ontdekt ze een zwarte specht en
zelfs een nachtegaal! In Het Grote Vogelzoekboek ontdekt Rebbel welke vogels
nog meer
leven in het
bos en welke
aan zee, in
het moeras,
in de stad en
in de polder.
Speur jij met
Rebbel mee?
Het grote vogelzoekboek – Erik van Bemmel
Clavis – A 19,95 www.hetgrotevogelzoekboek.nl

Hutten bouwen

Noa is verliefd! Vlinders fladderen rond in
haar buik. Verliefd zijn is leuk! Noa is vrolijk
en straalt de hele dag. Ze denkt de hele dag
aan die ander. In het informatieve boek Je
kunt niet kiezen op wie je verliefd wordt
ontdekt Noa wat
er in haar lichaam
en hersenen
gebeurt bij
verliefdheid. En
dat er héél veel
vormen van liefde
zijn!

Geef Keet takken, touw en spijkers en ze
maakt de meest fantastische hutten.
Inspiratie krijgt ze door Het huttenboek
voor jonge klussers. Hierin staan tien
hutten die kinderen zelf hebben gebouwd
– zonder bouwtekeningen en met
weinig gereedschap. In het bos,
in de (volks)tuin
of bij school. Dit
boek staat boordevol ontzettend
handige kinderklustips. Dus hup,
aan de slag!

Je kunt niet kiezen op wie je verliefd wordt
van Hest & Leeuwrik – Clavis – A 15,95

Het huttenboek voor jonge klussers
Susanne Roos - Volt Uitgeverij A 17,99

Kriebels in je buik

Keet Kleur kan echt niet tegen saaie oppervlaktes. De natuur is mooi, maar
sommige stenen zijn wel heel grijs! Met kleurtjes maakt ze er ‘happy stones’ van:
stenen waar je blij van wordt.

Wat heb je nodig?
• Stenen
• Stiften (liefst permanent markers
of acrylverf pennen)
• Hobbyerf
• Nagellak
• Eventueel milieuvriendelijke lak
Zo maak je het
Stap 1.
Zoek in de buurt naar stenen met een glad
oppervlak. Je kunt ook ‘Beach Pebbles’
kopen bij Intratuin, Gamma en Praxis.
Stap 2.
Maak ze schoon en beschilder eventueel
de ondergrond met witte verf, lichte nagellak of speciale Gesso die je kunt kopen bij
Action.
Stap 3.
Met verf, nagellak en glitters versier je de
steen. Een lief woord of mooie wens kun je
er met stift opschrijven.
Stap 4.
Het beste is om de steen te lakken of te
spuiten met natuurvriendelijke lak. Zo
komen er geen chemicaliën in de natuur.
Stap 5.
Verstop de steen om door iemand anders
gevonden te worden; onder kale bosjes, op
een bankje of paaltje. Nu heb je blijheid
doorgegeven!

WINNEN? Stuur je leukste Scoutingavontuur naar beverpost@scouting.nl en wie weet win jij een van deze mooie prijzen.
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SCOUTY
7 TOT 11 JAAR
14
15
16
17
18

Voor jou ontdekt
Flesorkest
Hoe wordt het gemaakt
Strip
Dit kan ik beter dan
m'n ouders
22 Ha welpen!
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VOOR JOU
ONTDEKT

Moed, magie & monsters

Ken jij Ottilie al? Dit
dappere meisje is een
drochtenjager van Fort
Fiori in de Engte. Samen
met haar broer en
vrienden zet zij zich in
om het Fort te beschermen tegen magische
krachten en drochten.
Dat is niet zo gemakkelijk.
De Engte wordt beheerst
door duistere krachten en betoveringen en er
zitten allerlei drochten verstopt, zoals horrahaks,
prikkers en olligorgen. Die monsters zijn in de ban
van een duister figuur. Een bloedstollend,
meeslepend en superspannend verhaal!
Ottilie en de welkende wereld - Rhiannon
Williams – Gottmer – A 16,99
WIN! We mogen 3 exemplaren van dit boek weggeven!

Treinmysterie

Ben jij dol op treinen, reizen en avontuur? Stap
dan samen met Alex en zijn oom Ben op de
coolste trein ooit voor een onvergetelijk
avontuur. De twee maken een reis van Chicago
naar San Francisco.
Wanneer onderweg de
dochter van miljonair
Argus Lemette verdwijnt,
probeert Alex de
ontvoerder te ontmaskeren voor de trein de
eindbestemming bereikt.
Spannend tot de laatste
bladzijde!
De ontvoerde schat – Dader op het spoor
M.G. Leonard – Uitgeverij de Fontein – A 15,99

Robot expo

Een absolute must-see als je dol bent op techniek,
robots en andere futuristische snufjes. Bij JetBrains
Techlab ontdek je hoe de wereld van morgen eruitziet. In het megagrote JetBrains Techlab ontdek je
de nieuwste technologieën. Van robotica tot VR.
Speel een potje schaak met robotarm Panda, zie
hoe Spot zich zonder moeite over obstakels
verplaatst en ontmoet de sprekende en zingende
RoboThespian. Ook kun je virtueel de zee induiken
en zwemmen met dolfijnen. In het Techlab raak je
niet uitgekeken!

JetBrains Techlab – Amsterdam
tickets vanaf – A 15,99 – jetbrainstechlab.com

Stormachtig avontuur

In Owee aan Zee wonen Herbie Citroen, de
gevonden-voorwerper van Grand Hotel Nautilus,
en zijn beste vriendin Violet Purperwier. Wanneer
er een bijzondere fles
wordt gevonden krijgt
Herbie de belangrijke
taak om de fles aan de
rechtmatige eigenaar
terug te geven. Samen
met Violet gaat hij op
onderzoek uit. Als de fles
opengaat, ontsnapt er
iets. Wat dat is, moet je
zelf gaan ontdekken!

Flesorkest

Weleens per ongeluk een slokje bier geproefd? Dan weet je: dat
smaakt bitter. Maar wist je dat je met (bier)flesjes bitterzoete
muziek kunt maken?

We kunnen geluiden horen, doordat we lucht
laten trillen. Hierdoor trillen ook onze trommelvliezen. Onze hersenen ‘vertalen’ dit in geluid. Zo
kunnen we met elkaar praten, maar dus ook
muziek maken. Er zitten klanken in allerlei
simpele dingen om ons heen. Bijvoorbeeld de
tafel waar je op tikt, maar dus ook in lege, glazen
flessen. Heb je weleens in een bierflesje geblazen?
Kwam er een toon uit? Of tik eens tegen een
halfvol en tegen een leeg flesje aan. Dat zorgt
voor verschillende klanken. Dat kun je mooi
gebruiken voor je eigen muziekinstrument. Zo
maak je je eigen flessenorgel.
Verzamel 8 (bier- of wijn)flessen. Zorg dat ze van
glas zijn, niet van kunststof. Die zijn niet hard
genoeg en veroorzaken geen mooie klank.
Minder flessen kan ook, maar met acht kun je
mooi do-re-mi-fa-sol-la-ti-do nabootsen. Vul ze
met verschillende lagen water en zet ze op
volgorde. Tik er met een stokje voorzichtig
tegenaan. Als het goed is, hoor je een oplopende
reeks tonen.

Nu moeten de flessen nog gestemd worden.
Dat kan met een stemapparaat, van de gitaar
bijvoorbeeld. Of vraag of iemand een gratis
stem-app op z’n mobiel wil zetten. Klinkt een
toon te laag, dan moet je wat water uit de fles
laten lopen. En bij een toon die te hoog is, moet
je er wat water bij doen.
Stemmen klaar? Prima, maar staand op tafel
klinken de flessen nog niet mooi helder. Dat
komt omdat de flessen een deel van hun trilling
aan de tafel doorgeven. Hang je ze op, dan
raken de flessen zo min mogelijk andere dingen.
Misschien kan iemand even helpen een paar
latjes in elkaar te timmeren (of gebruik een
klein voetbaldoeltje). Plak die wel even vast aan
de tafel.
Nog even stemmen en je kunt beginnen met het
instuderen van liedjes. Leuk als iemand anders
een ander instrument bespeelt!
Oh ja, vergeet niet dat water verdampt. Vul de
flessen dus af en toe een beetje bij.

Het geheim van Gargantis – Thomas Taylor
Lannoo – A 15,99

WINNEN? Stuur je leukste Scoutingavontuur naar scouty@scouting.nl en wie weet win jij een van deze mooie prijzen.
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ten tijdens het drinken van bier en jenever honger
kregen en de kroeg verlieten om thuis te gaan eten. Dat
wilde de uitbater natuurlijk niet. Dus bood hij ze allerlei
kleine hapjes aan. Een soort tapas dus, maar dan lekker
Hollands: kaas, worst, brood en door zijn vrouw
zelfgemaakte kroketjes. Tijdens de bereiding van die
kroketjes, zo gaat het verhaal, hield mevrouw Barendsz
een klein beetje ragout over. Zij draaide dit tot een
balletje, rolde het door broodkruim, ei en nogmaals
door broodkruim en frituurde het bruin in een pan met
hete olie. Zo ontstonden de eerste bitterballen. Het
gefrituurde kleine ronde vleesragoutballetje dankt zijn
naam dus aan de lekkere trek die mensen kregen door
het drinken van een bittertje – een glaasje sterke drank
zoals jenever of kruidendrank.

De
bitterbal
HOE
WORDT

HET
GEMAAKT

Mmm, bitterballen! Wie is er niet gek op? Deze
oer-Hollandse snack is niet meer weg te denken uit
onze frituurpan. Zo lekker met een lik mosterd! Of
curry of mayo! Op feestjes, borrels en bruiloften is
deze snack vaak van de partij. Maar waarom heet een
bitterbal eigenlijk bitterbal? En waar komt deze
snack vandaan? Wij zochten het voor je uit!
Wist je dat de bitterbal al heel lang bestaat?
De voorloper van de bitterbal komt uit de periode van
de Batavieren, zij woonden in de Romeinse tijd in het
rivierengebied tussen de Rijn, Maas en Waal.
Archeologen hebben spullen en beenderen gevonden
uit die tijd, waardoor we nu weten hoe de Batavieren
(ook wel Bataven genoemd) hebben geleefd en welk
voedsel ze aten. Zo weten we dat zij jaagden op beren,
wolven, oerrunderen, edelherten, reeën, wilde zwijnen
en visten op kabeljauw en steur. Het verhaal gaat dat
de Batavieren het vlees van de runderen in het eigen
vet braadden en gebruikten als avondeten met
groenten en brood. Het overgebleven vlees en vet
mengden de vrouwen met water en brood. Hierdoor
ontstond een stevige ragout die zij de volgende dag
konden opwarmen of koud aan de mannen meegaven
wanneer zij op jacht gingen.
Die ragout is de voorloper van de nu zo populaire
bitterbal.
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Spaanse tintje
Het duurde nog ruim 1700 jaar voor de echte bitterbal
ontstond. We maken een sprong in de tijd naar het
begin van de Tachtigjarige Oorlog. Toen kwam het
Nederlandse volk in opstand tegen de Spaanse
regering. Met de komst van de Spanjaarden naar ons
land deden ook de tapas hun intrede. Tapas zijn kleine
hapjes, lekkere tussendoortjes. Je hebt ze misschien
wel eens gegeten op je vakantie in Spanje. Daar kun je
nog steeds op bijna iedere hoek van de straat tapas
eten: olijven, chorizo, mosselen in tomatensaus,
tortilla en champignons gebakken in knoflookvet. Ook
frituurden de Spanjaarden inktvis en mosselen in hete
olie, in een grote pot op een houtvuur. De vis rolden
zij door losgeklopt ei en bloem of ze gebruikten - voor
een stevigere korst - oud geroosterd brood (de
voorloper van paneermeel). De Spanjaarden deden
ditzelfde met stukken vlees gemengd met brood. Het
resultaat is waarschijnlijk een kruising tussen de kroket
en de bitterbal geweest.

persoon. Er zijn heel veel verschillende soorten
merken bitterballen. Van Holtkamp Amsterdam tot
Van Dobben, van Kwekkeboom tot Mora. Ook kun je
tegenwoordig vegetarische en zelfs veganistische
bitterballen eten. Werd de bitterbal honderd jaar
geleden vooral gegeten in cafés, tegenwoordig liggen
de balletjes in grote getalen in het diepvriesvak in de
supermarkt en eten we ‘m thuis bij de borrel, op een
verjaardagsfeestje of trouwerij. Of gewoon als we er
zin in hebben. We dopen de bitterbal het liefst in de
mosterd, maar ook mayo en curry zijn favoriete
dippers.

Grootverbruikers
Nu, jaren later, is deze typisch Nederlandse snack
ontzettend populair. We eten met z’n allen zo’n 300
miljoen bitterballen per jaar, dat zijn er zo’n 25 per

STRIP

A R N E VA N D E R R E E

Ragout, broodkruim en ei
Met het vertrek van de Spanjaarden verdwenen ook
de tapas uit ons land. Maar blijkbaar was het Spaanse
gefrituurde ragouthapje een enorm succes want
tijdens de Gouden Eeuw, rond 1600 – 1700, introduceerde de Amsterdamse kroegbaas Jan Barendsz
hapjes bij de borrel. Het viel hem namelijk op dat klansco ut y | 1 7

DIT KAN IK BETER
DAN M’N OUDERS!

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

Hersengymnastiek

Kost het je ouders of opa en oma moeite
zich dingen te herinneren? Of kost het jou
zelf soms moeite? Misschien trainen jullie
je hersens niet genoeg. Eentonigheid en
routine maken de hersens namelijk lui!
Gezonde hersens maken tot aan de dood
nieuwe cellen en verbindingen. Om je brein in
conditie te houden, is het toverwoord:
uitdaging. Zoals een nieuw recept uitproberen,
puzzelen en raadsels oplossen. Op school ben
jij al bezig met een flinke portie hersengymnastiek. Maar thuis kun je je ouders of opa en
oma uitdagen.

Memory
Op televisie zijn spelprogramma’s voor het
onthouden van afbeeldingen. Maar het
oud-Hollandse Memory kun je gewoon zelf
thuis spelen! Heb je het niet meer, knutsel dan
de kaartjes van hetzelfde formaat met aan
één kant een tekening of geplakt plaatje. Maak
telkens twee dezelfde kaartjes, of kaartjes die
bij elkaar horen. Creatief bezig zijn met je
handen, helpt bij je oog-handcoördinatie!
Lijstjes onthouden
Ken je de film Still Alice? Het gaat over een
Hersenspelletje
vrouw die langzaam haar geheugen verliest
Leg onder een theedoek vijf kleine voorwerdoor de hersenziekte Alzheimer. Niet zo’n
pen; een pen, lepeltje of snoertje bijvoorbeeld. leuk onderwerp, maar het aantal mensen met
Til 5 seconden de doek op en laat iedereen
dementie neemt helaas sterk toe. Alice traint
ernaar kijken. Daarna haal je er stiekem eentje
niet met afbeeldingen, maar met woorden. Ze
onder vandaan. Til de doek nu opnieuw op.
maakt ’s avonds een lijstje met 10 woorden die
Wie als eerste roept wat verdwenen is, heeft
ze wil onthouden en test ’s morgens of ze de
het beste korte-termijngeheugen!
woorden nog weet.
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Doorbreek je routine
Heb jij ook standaardpatronen, zoals eerst je
tanden poetsen en dan je haar kammen? Doe
eens een andere volgorde en kijk of je niks
vergeet. Of poets je tanden eens met links in
plaats van met rechts. Loop buiten een keer een
andere route naar school dan je gewend bent.
Vitamine B
Voldoende vitaminen en mineralen om
gezond te blijven krijg je door goed eten.
Bekend om de positieve invloed op de
hersenen zijn vitamine B6, die helpt de
hersen- en zenuwfuncties die betrokken zijn
bij je leervermogen en B12, die goed is voor je
concentratievermogen. Vitamine C houdt de
bloedvaten in conditie voor een heldere
geest en het mineraal ijzer draagt zijn steentje
bij aan je probleemoplossend vermogen. Wil
je nou meteen een pot spinazie leegdrinken
net als die ‘ijzersterke’ stripheld Popeye? Kies
liever een portie broccoli, want dat bevat
namelijk meer ijzer dan spinazie en ook nog
eens vitamine C.

Recept voor
bitterkoekjes
Iets nieuws uitproberen houdt je
hersens lenig. Bitterkoekjes zijn bovendien erg lekker bij een kopje thee terwijl
je samen hersenspelletjes doet.
Dit heb je nodig:
• 145 gram blanke amandelen
• 145 gram poedersuiker
• 1½ theelepel amandelextract
• zout
• 2 eiwitten (= 2 eieren)
• keukenmachine + spuitzak
Zo maak je het:
Verwarm de oven op 200 graden. Leg
een vel bakpapier op de bakplaat.
Verdeel de eieren in het wit en het geel.
Maal de amandelen met de suiker in de
keukenmachine heel fijn. Doe het
amandelextract, een snufje zout en de
eiwitten erbij en maal alles tot een
smeuïge pasta. Doe die in een spuitzak
en spuit doppen met een doorsnede van
3 centimeter op het bakpapier. Maak de
puntjes met je vinger plat.
Bak 12-17 minuten tot de koekjes licht
goudbruin zijn.

Website vol hersenkrakers
Neem een kijkje op deze toffe website met
braingames: www.neurocampus.nl. Je kunt
quizvragen beantwoorden, gezichten van
zangeressen herkennen, puzzels maken,
steden op foto’s ontrafelen en nog veel meer.
sco ut y | 1 9

HOOR WIE
SCOUT DAAR KINDEREN

Je steunt Scouting in Nederland met je aankoop

11 échte winkels

Producten speciaal getest door en voor scouts

SCOUTPROOF FLUITJE

MINI MONDHARMONICA

In de kleuren rood, blauw, zwart
en groen

met ketting

€ 4,95

€ 2,00

TOP MAGIC

De beste goocheltrucs in een
klein doosje. Verkrijgbaar in
zes verschillende varianten.

€ 3,95

SCOUTING ORIGINAL HOODIE

Kleur Navy, verkrijgbaar in de maten 128, 140, 152 en 164.
Kleur Burgundy, verkrijgbaar in de maten 128, 140, 152 en XS.

POWERPLUS SOLAR RECYCLING
TOY SET

€ 24,95

SLEUTELHANGER
KOMPASJE
Materiaal pvc

SILICONEN ARMBANDJES
MAKEN

€ 1,00

Recycle lege blikjes, cd’s of lege flessen tot speelgoed
met de Solar Recycling doos van POWERplus. Bouw tot
wel zes verschillende modellen.
Speel je mee met de Postcodeloterij? Kijk
dan in de Postcodeloterij voordeelagenda
2022 voor een kortingscode!

GEHEIMCODE PEN

Deze pen voor kleine speurders
schrijft ‘onzichtbaar’. Alleen leesbaar
met het meegeleverde UV-lampje.
Keuze uit roze of wit.

€ 24,95

€ 3,95

Maak/versier je eigen armbandjes.

€ 4,95

ELASTIEKEN
ARMBANDJES MAKEN

DIAMOND ARMBANDJES MAKEN

Maak/versier je eigen armbandjes.

Mooie set om zelf glinsterende armbanden, kettingen
en ringen te maken.

€ 6,50

€ 6,95

SURVIVALFLUIT

€ 3,95

TOP PRANKS

EXPEDITIE NATUUR
FIRESTEEL MET MULTITOOL
€ 9,95

MY FIRST OPINEL
KINDERZAKMES

Kinderzakmes met
draaivergrendeling en ronde punt.
Wordt geleverd inclusief riemetui.

De beste grappen in een
klein doosje. Verkrijgbaar in
zes verschillende varianten.

€ 24,95

€ 3,95

WWW.SCOUTSHOP.NL/CADEAUS

EXPEDITIE NATUUR ZAKLAMP
Met karabijnhaak in de kleuren zwart, blauw,
rood en groen.

€ 4,95

Ha welpen!
Aangenaam: ik ben Freek Vonk. Sinds eind september ben ik de nieuwe Chief scout van
Scouting Nederland. Dat klinkt misschien heel ingewikkeld, maar dat betekent vooral
dat ik als ambassadeur van Scouting in Nederland ervoor ga zorgen dat nóg meer
kinderen en jongeren weten hoe leuk Scouting is. Samen met jullie natuurlijk, want
jullie zijn de beste ambassadeurs die we kunnen hebben!
Wat ontzettend gaaf dat ik nu ook lid mag zijn
van de grootste jeugd- en jongerenorganisatie
van Nederland. Op avontuur gaan met je
vrienden, de natuur ontdekken, lekker vies
worden, varen en op kamp gaan: met het
Scoutingprogramma worden kinderen uitgedaagd hun grenzen te verleggen en nieuwe
vrienden te maken. Daar heb ik heel veel zin in!
Ik kan niet wachten om jullie te ontmoeten en
om nog meer te leren over Scouting! Wie weet
kom ik je binnenkort wel tegen bij een van jullie
stoere Scoutingevenementen. Laterrr!
Prof. dr. Freek Vonk
Chief scout Scouting Nederland

MEER WETEN OVER FREEK?
Ook dit jaar reizen Freek en zijn team
weer de wereld over op zoek naar
nieuwe avonturen. Zo zijn ze in de
Namibwoestijn zeldzame woestijnleeuwen op het spoor, vinden ze een
Kaapse cobra op de savanne en staat
Freek tussen de pijlstaartroggen op de
Malediven. Freeks Wilde Wereld is
vanaf 8 november dagelijks om 18:10
uur uur te zien op
Zapp/VPRO.
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Poollicht
Bittere ernst
In de knoop
Hoe maak je zelf
HIT 2022
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F OTO G R A F I E : O L I V I E R VA N D E T

POOLLICHT

Felgroen, paars en roze: het poollicht is een mysterieus,
artistiek en sensationeel natuurverschijnsel. In de winter kun je
het met het blote oog waarnemen in de buurt van de noordpool of
de zuidpool. Veel mensen reizen dan ook naar Scandinavië om het
noorderlicht te zien.

Waar komt dat rare licht vandaan?
Als het op de zon stormt, ontstaat er soms een
wolk vol met gas en geladen deeltjes energie die
het heelal in wordt geblazen. Na 18 uur ontzettend snel vliegen, komt die wolk in de buurt van
de aarde. Om de aarde zit een soort beschermende paraplu: een magnetisch veld dat de
atmosfeer wordt genoemd. Die stoot de zonnewind met magnetische krachten af. Maar de
beide polen van de aarde trekken de energiedeeltjes juist aan. Dus botsen daar de deeltjes op de
atmosfeer. De vonken vliegen dan door de lucht
in de vorm van bogen, stralenbundels en gekleurde gordijnen van licht in de donkere nacht.

Bittere ernst

Check je quizkennis. Moet jij een bittere pil
slikken omdat je alles fout hebt, of wordt de
overwinning op jezelf bitterzoet?

Kan ik het hier dan ook zien?
Heel soms kan je het ook vanuit Nederland zien,
maar dan moet je erg veel geluk hebben. Hier is
het natuurlijk nooit zo extreem mooi als dicht
bij de polen. Omdat daar dagen zijn waarop de
zon nooit tevoorschijn komt, verschijnt het
poollicht als een groot bewegend kunstwerk in
de hemel.

Is het gevaarlijk?
Vroeger dachten ze dat het misschien een
voorteken van oorlog was, of dat de geesten
aan het dansen waren, en waren ze er een
beetje bang voor. Dankzij de atmosfeer die de
aarde beschermt, is het mooie licht gelukkig
niet gevaarlijk. Als het een echt zware storm is
Welke kleur?
De energiedeeltjes krijgen een verschillende kleur dan voelen ze het wel op de polen en kunnen er
wanneer ze botsen met de verschillende gassen zelfs grote zendmasten omvallen. Ook gaat er
om de aarde. Groen licht zit in de onderste laag wel eens een satelliet in de ruimte kapot. De
en onze ogen kunnen dat beter zien dan de rode naald van je kompas kan de weg kwijtraken bij
zo´n magnetische storm. Beter om dan binnen
of paarse kleuren van het verre poollicht in
te blijven, dus.
Nederland.

1.

Waar eten ze
GEEN bitterballen?
2.

A Indonesië
B België
C Frankrijk

Is je gerecht of drank te bitter?
Je kunt de smaak neutraliseen door:
A Er iets zuurs door te doen, in
de vorm van wat citroensap.
B Er iets zoets door te doen, in
de vorm van een schepje suiker.
C Er iets zouts door te doen, in de
vorm van een snuf keukenzout.

3. Wat is dit?
A Een komkommer die te lang
in de groentelade heeft gelegen
B Surinaamse sopropo
C Exotische okra

4. Hoe worden Italiaanse bitterkoekjes
genoemd?
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5. Hoe noem je de wittige uitslag die
weleens op chocolade kan zitten?
A Vetbloem
B Cacaowit
C Poedercoat

Antwoorden
1C, 2A&B, 3B (sopropo ofwel bittermeloen,
een zeer bitter smakende groente), 4B, 5A

A Bisquitto
B Amaretti
C Cantuccini

Van krul naar staart

TAKE
YOUR
TIME

CAMBRELLE
VOERING
ADEMEND

2

1

3

STALEN
DUURZAME
VETERHAKEN

4

SUPPORT SYSTEM
PERFECTE
CONTROLE

GEVET
LEDER

Op de foto vier op libellen lijkende ‘insecten’. Je hebt zoiets vast wel eerder gezien
op internet of in een knutselboekje. Deze
zijn gemaakt van gevlochten kunststof
touw. Dat is niet zo bijzonder, maar wel dat
ze een staart hebben, want meestal wordt
uitgelegd dat je de overblijvende eindjes
touw moet afknippen, dicht smelten en aan
de onderkant verstoppen.
Als je gevlochten touw gaat uitkammen
wordt dat niet mooi. Het ziet er uit als
wilde krullen, zoals je in de staart van het
rode insect kunt zien. De draden waren
oorspronkelijk mooi recht, maar omdat ze

lang in het gevlochten touw zitten is de krul
er in gekomen. Aan de bovenste drie insecten
zie je die staarten echter wel mooi strak zijn
te maken. De truc hiervoor is, de krullenstaart even in kokend water dompelen en dan
uitkammen. Op de website www.knoopenzo.
nl vind je daarvoor de uitleg.
De insecten zijn uit één stuk touw van 1 m
met een dikte van 3mm gemaakt op een
modelplankje. Je vind op de website ook de
volledige uitleg en een download voor het
modelplankje. En verder nog wat andere
ideeën met mooie uitgekamde staarten,
bijvoorbeeld voor versiering in de kerstboom.

THE GRISPORT SHERPA FEATURES

BEKIJK DE COLLECTIE EN
L E D E N P R I J Z E N O P S C O U T S H O P. N L

De Sherpa is een stevige allround wandelschoen met een
hogere schacht, een goed profiel en extra ondersteuning.
Deze hiking zool is klassiek in zijn ontwerp en heeft
een gemiddelde hardheid. Ontworpen voor langdurig
comfort en biedt stabiliteit en grip op zowel verharde
als onverharde wegen.

Meer informatie over dit onderwerp:
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hoe maak je zelf...

Mijn eigen Buitenlandse
'boterhammen'
Ben je dat Nederlandse broodje kaas wel beu?
Geef je lunch een internationale twist.
Maak een ‘Hartige Berliner’ met ham, zuurkool
en mosterd: lekker bitter. Of vervang je
boterham door een salade, zoals de Italianen
doen. Allerlei tips om je brooddoos te pimpen.

Kerrie

Yankee

Viva el sol

Amerika
Jonge kaas
Aardbeienjam

Spanje
Plakjes sinaasappel zonder schil
Belegen kaas

Hartige Berliner

Uborka

Duitsland
Ham
Zuurkool
Mosterd

Hongarije
Leverworst
Plakjes augurk en/of
komkommer, peper

Broodje gado gado

Weense appelstrudel

Indonesië
Pindakaas
Gehakte pinda’s
Plakjes komkommer
Sambal
Eventueel plakjes gekookt ei

Zwitserland
Dunne schijfjes appel
Citroensap over de appel (tegen verkleuring)
Mengsel van suiker en kaneel
Krenten of rozijnen

Smørrebrød
Denemarken
Roggebrood
Rosbief
Bosbessenjam

Belgische bonbon
België
Mengsel van cacao met suiker
Fijngehakte nootjes met dik roomboter
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India
Gekookt ei, verkruimeld
met een vork Kerriepoeder
door het ei (1/2 theelepel)
Zout, blaadje sla

Eet je in de schoolpauzes met lange tanden?
Dat komt misschien door de hoeveelheid
brood. En zo gezond is brood niet, met al die
koolhydraten. Duitsland en België zijn ook
broodlanden, maar wat eten ze verderop?

Pasta met tonijn
Italië
De favoriete lunch van Italianen is pasta met
tonijn, olijven en verse tomaat. Liefst vergezeld
van een verse salade - met nog meer tomaten.

Le Parisien
Frankrijk
In Frankrijk kiest men voor stokbrood. De
combinatie van de drie ingrediënten
ham, boter en baquette
is een klassieker!

Turks brood met groenten
Turkije
Turkije kiest voor de eigen broodvariant: de
pide, een plat Turks brood. Je kunt
het combineren met
gehakt of kruidige
groenten die je
meebakt in de
oven.

Eenvoudige trommeltrucs
Snij je boterhammen schuin door zodat je
driehoekjes krijgt, of snij er staafjes van.
Opstapelen en met een prikker vastzetten:
voilà, een club sandwich!

Quinoasalade met mango

Vervang boter eens door mayonaise

Mexico
Kook 80 gram quinoa gaar volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Laat
afkoelen en voeg 100
gram feta, 1 mango in
stukjes en 50 gram
rozijnen toe. Serveer
met een dressing of
knijp wat sap van 1
citroen erdoor.

Het is iets minder vet en heeft meer smaak.
Vooral lekker als je rauwkost op je broodje legt.
Een wrap of pannenkoek is weer eens wat
anders om je beleg te dragen. Rol op en snij in
stukjes voor een sushi-effect.
Stop rauwkost en fruit naast je brood in de
trommel. Rozijntjes, een handje chips: die
bammetjes smaken ook meteen beter.

Buitenlanders zijn vaak verbaasd over de
mager belegde Hollandse boterhammen.
En onze hagelslag heeft haast geen cacao,
onze boterhamworst is een vaag vleesmengsel en onze jam heeft veel meer gelei dan
vruchten. Tja, we staan bekend als zuinig.
Maak je boterhammen eens dubbeldik met
de volgende tips:
Rauwe ham + kaas + ei + sla
Geitenkaas + honing + rucola
Mozzarella + (zongedroogde) tomaat + pesto
Hummus + gegrilde groente
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Wat is jouw leukste HIT ervaring als scout?
Martijn Huikeshoven
Ik kan moeilijk kiezen welke HIT het allerleukst was. De Dave crocced expeditie
liepen we met drie koppels, de zweintjes, de
limbo’s en de hoedjes. Of vrienden maken
toen ik me solo had ingeschreven voor de
Trappersexpeditie. Of afzien op de survival
expeditie in een lakenzak en reddingsdeken
slapen en wakker worden met sneeuw. Ik
denk dat ik al die keren nog het meest heb
genoten van 3 of 4 dagen in de vrije natuur
leven. Hopelijk mag ik nog een keer met
mijn jongste zoon op ouder-kind hit, ook
fantastisch om zo het virus door te kunnen
geven.

HIT 2022 - Jij komt toch ook?!
Het is al veel te lang geleden dat wij jullie
bij de HIT hebben gezien! De HIT-teams
zijn al begonnen om ervoor te zorgen dat
wij jullie zoals vanouds weer kunnen
verwelkomen tijdens het Paasweekend in
2022. Wij willen graag alsnog onze 65e HIT
met jullie vieren!			
Op 9 verschillende locaties door het hele
land worden leuke, gave en uitdagende
HIT-activiteiten georganiseerd. Ga jij voor
een Hike? Waarbij je te voet, op de fiets of
varend een route in de omgeving volgt en
onderweg verschillende posten tegenkomt.
Kies je één van de Interessekampen, waar je
bijvoorbeeld kan leren koken, kamperen of
spannende avonturen beleeft rondom een
themaverhaal. Of ga jij back to basic en laat
jij jezelf uitdagen bij één van de Trappersexpedities? Het kan allemaal!

hierin vind je alle HIT-activiteiten en praktische informatie. Kies jouw ultieme HIT-activiteit en schrijf je in januari 2022 hiervoor in.
Houd onze social media kanalen of de HIT
website in de gaten voor alle informatie.

Steph._k12
Mijn allerleukste ervaring bij een HIT, was bij
mijn eerste HIT (Bear Grylls). Samen met een
goede vriendin begon ik aan dit weekend.
Omdat dit onze eerste HIT was, wisten we
eigenlijk nog niet zo goed wat we konden
verwachten. Maar toen we eenmaal aan
waren gekomen op de locatie, voelden we
ons gauw thuis omringd door vele andere
scouts. Na de opening was het kamp van
start gegaan. We maakten groepjes van
ongeveer 4 en moesten vanaf de startlocatie
richting het oosten lopen naar post 1. Deze
opdracht namen we iets te serieus waardoor
we door een weiland van een boer waren

gelopen… Bij post 1 kregen we een GPS die
ons verder zou ‘leiden’ naar de bivak. Op
een gegeven moment stonden we op een
fietspad en wisten we niet meer hoe we
verder moesten lopen. Alle andere groepjes
kwamen ook aan op dit fietspad en wisten
het ook niet meer verder. Daar stonden we
dan. Midden op de avond, in het donker, in
de regen, op een verlaten fietspad met 20
man… in plaats van een weg te zoeken,
stonden we daar eerst lang te kletsen met
elkaar, beetje meezingen met de muziek en
tsja… zo komen we inderdaad niet op de
bivak aan. Op een gegeven moment was het
wel weer tijd voor actie :) Toch maar het
noodnummer moeten bellen. Het stafteam
had ons allang op het fietspad zien staan,
want de bivak was daar helemaal niet ver
vandaan hahaha! Deze hele avond was één
van mijn favoriete ervaringen. De gezelligheid van een groep scouts bij elkaar. Samen
(met het stafteam) wisten we het eindpunt
te vinden. Dat is wat samenwerken doet ;)
Elise Elizabeth ten Cate
Themahit in Alphen was erg leuk! Kan me de
tocht nog goed herinneren. Tussendoor
spelletjes gespeeld om de ‘dief’ te ontmaskeren. Het jaar daarvoor was er iets met de
archeoloog die de boel besodemieterde.
Heerlijke HIT was dat!

Welk HIT-avontuur kies jij tijdens ons
speciale jubileum? Halverwege de maand
december lanceren wij de HIT-courant,
3 2 | sco u t i n g maga zi n e
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De leukste apps, vlogs
Vrienden
Expeditietip
Handigheidjes for life
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DE
LEUKSTE
APPS

DE LEUKSTE
BLOGS/VLOGS

Productivity Challenge Timer

Met het schooljaar alweer een stuk
op weg, valt het niet altijd mee om
je concentratie erbij te houden. Nu zijn er
online zat timers, die je kunt zetten om 25
minuten zonder afleiding te werken en je
daarna te belonen met vijf minuutjes rust. Maar
wat déze extra doet, is zorgen dat je met een
stevige dosis humor ook echt aan het werk
blíjft. Handig!
Productivity Challence Timer | Gratis | Android en iPhone

Tales of the Mirror

Altijd leuk als een spelapp tegelijkertijd interessant is én uitdaagt.
Tales of the Mirror is eigenlijk een boek in de
vorm van een game. Het speelt zich af in het
Verre Oosten ten tijde van de Ming-dynastie.
Zonder al te veel van het verhaal te verklappen,
ga je je bezighouden met het oplossen van
allerlei mysterieuze zaken. Maar let op: je hebt
maar een beperkt aantal dagen de tijd. Je moet
dit kunstje een paar keer herhalen om de
ontknoping van het verhaal mee te maken. Tales
of the Mirror | € 3,49 | Android en iPhone

www.apartgeval.nl/apart-met-krijt

Probeer je het ook weleens: van die coole,
stylish letters maken op een krijtbordje?
Stikjaloers op mensen die dit zo uit de mouw
schudden? Check de blog van Gertruud, die
helemaal wild is van letters. Misschien leer je
iets van haar fantastische krijtborden. Ze
heeft ze uitgestald in haar blog en vertelt over
de kunst van het ‘letteren’. Plus geinige tips
voor het pimpen van je kamer. Zodat ook jij
met kerst kunt shinen met je stylish verantwoorde naamkaartjes of coole raamrekening.

Greenr

Feit: het klimaat verandert. Feit: wíj
moeten veranderen om het leven
plezierig te houden voor toekomstige generaties.
Greenr geeft je een extra zetje. Deze app draait
helemaal om het verkleinen van je CO2-voetafdruk. Eerst berekent ie exact jouw unieke
voetafdruk (inclusief wat het de aarde kost om je
salade of geliefde biefstuk te produceren en
hoeveel CO2 jij in auto, trein of vliegtuig
uitstoot). Ook helpt ie je om jouw impact op de
aarde te compenseren en te verkleinen.
Gratis | Android en iPhone
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fotografievoorbeginners.nl/blog

Elke mobiel heeft wel een goede camera. Maar
niet iedereen is een goede fotograaf. Dus als je
nog wel wat tips kunt gebruiken, ga je snel naar
deze blog met info over digitale fotografie,
cursussen, de top 5 van beste camera’s en nog
veel meer. Lekker compleet, dus al jouw vragen
over foto’s maken worden snel beantwoord.
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‘Bij Tijn kan ik lekker mezelf zijn’
“Tijn en ik leerden elkaar kennen in 2018 tijdens het
zomerkamp in Duitsland, bij Brexbachtal. Daar is een
ontzettend groot Scoutingterrein. Hij was daar met zijn
Scoutingvereniging en ik met de mijne. Op een avond was
er een gezamenlijk kampvuur. Ik zat met iemand te kletsen
toen Tijn door zijn leiding mijn richting op werd geduwd.
Blijkbaar omdat ik een pride vlag om mij heen had geslagen.
We hadden gelijk een klik en nu drie jaar later zijn we nog
steeds bevriend. Helaas zien we elkaar niet zo vaak, maar
we appen en DM’en heel wat af. En elk moment dat we
samenzijn is het een groot avontuur! Tijn is echt mijn
maatje en samen zijn we net Jut en Jul.”
Samen lachen
“We zijn allebei LHBT+. Dat is ontzettend fijn want ik kan
volledig mezelf zijn bij hem. We delen ons gevoel voor
humor. Die gaan vaak over LHBT+ en onze mentale
gezondheid; voor outsiders is onze lol een beetje moeilijk
uit te leggen eigenlijk. Samen lachen we heel wat af. Maar
we kunnen ook serieus zijn. Ik heb van hem geleerd om van
mezelf te houden, ook in moeilijke tijden. Minder leuk aan
Tijn vind ik zijn negativiteit. Daar word ik soms erg moe
van.”
Op avontuur
“Tijn en ik zitten op verschillende Scoutingverenigingen,
dus meestal spreken we in Utrecht af, lekker centraal. We
gaan daar altijd op avontuur, ontdekken plekken waar we
nog niet eerder zijn geweest. Vaak doen we ook een drankje
in de stad, maken een botentour door de grachten of
pakken een bioscoopje.”

Tijn

Marleen
Door dik en dun
“Tijn is een van de eerste LHBT+ vrienden die ik heb
gemaakt. Toen wij elkaar drie jaar geleden leerden kennen,
was ik net een jaar uit de kast en onze vriendschap heeft me
geholpen om mijn geaardheid beter te accepteren en
respecteren. Tijn heeft mij echt mentaal ondersteund in
slechte tijden waarin ik aan van alles twijfelde (genderidentiteit, seksualiteit en ga zo maar door). Daarnaast was hij een
van mijn grootste supporters toen ik vorig jaar werd
geïnterviewd voor PrideTV. Wij zijn elkaars grote rotsen in
de branding en zijn er altijd voor elkaar. Tijn is me ontzettend dierbaar.”
Regenboogvlag
“Ik weet nog goed hoe ik Marleen heb leren kennen. Dat was
in de zomer van 2018 en ik was net uit de kast was gekomen.
Tijdens het zomerkamp was mijn leiding de hele tijd op zoek
naar iets wat ook maar iets met gay zijn te maken had. Om
dan te roepen: ‘Tijn, kijk, dat is ook gay!’. Op een avond
kwamen twee stafleden naar me toen met het nieuws dat ze
nog een homo hadden gevonden. En toen zat Marleen daar,
bij het vuur, met een regenboogvlag over haar schouders.”
Weerzien
“Wij kunnen eigenlijk geen dag zonder elkaar, daarom appen
en DM’en we heel wat af. Door corona hadden we elkaar
bijna twee jaar niet gezien. Toen we elkaar weer na lange
tijd zagen, was dat echt fantastisch! Ik hoop echt dat ik
nooit meer zo’n lange tijd zonder Marleen door het leven
hoef!”

Wil je ook geïnterviewd worden?
Mail naar IXIXEL@scouting.nl
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De Ronde van
Vlaanderen
Een beetje wielrennersgek herkent die kop
boven deze expeditietip wel: dat is de wielerronde, welke elk jaar met Pasen in Vlaanderen
gehouden wordt en daar het hele land op zijn
kop zet. Maar wij kunnen dat Rondje ook doen
hoor. Zonder racefietsen natuurlijk. Op onze
eigen fietsen en met medeneming van tentjes,
kookspullen en andere kampbagage achterop
kunnen wij op een plezierige manier eveneens
een Ronde in Vlaanderen rijden. Veel hoef je
niet te doen als voorbereiding: alleen de
Michelinkaart no. 533 van Noord-België
aanschaffen, te verkrijgen in elke ANWB-winkel. Vervolgens ga je naar www.fietsnet.be om
de route alvast op te zoeken en uit te printen,
of naar je GPS te exporteren. De hele route
maakt namelijk gebruik van de fietsenknooppunten. Een getal in de tekst tussen haakjes is
namelijk een fietsknooppunt. En natuurlijk
moet je van tevoren wel een beetje fietsconditie opbouwen, maar dat spreekt voor zich.

Zaterdag: 74 km
Je start vanaf NS-station Bergen op Zoom. Via de
knooppunten 21 en 78 ga je naar de Westerschelde en zo
door naar Fort Lillo (95). Daar steek je met de waterbus
(elk half uur; € 1,-) de Schelde over naar Fort Liefkenshoek en houd je knooppunt 17 (spookdorp Doel!) aan en
vervolgens knooppunt 49: de stad Hulst. Vandaar ga je
naar het ‘eindpunt’: knooppunt 80, net over de grens.
Daar ga je rechtsaf naar het westen het Stropersbos in en
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vind je op ongeveer 300 m bivakzone Stropersbos voor je
eerste overnachting. Zie voor de juiste locatie
www.bivakzone.be.

Zondag: 73 km
Deze dag doe je een zeer rustige rit door het onbekende
Waasland en Meetjesland! Weg van de snelweg. De grens
met Nederland volg je nu min of meer tot aan knooppunt 84 in Zelzate, waar je het brede kanaal Terneuzen
– Gent over moet. Daarna is het heel makkelijk fietsen
via een voormalige spoorlijn naar Assenede (95) en
Bassevelde (61 en 64). Tenslotte kom je uit bij het
‘vergeten’ Leopoldsvaart en zo bereik je Moerbeke. Daar
vind je vlak bij knooppunt 63 kampeerplaats Waterhoek
4, waar je voor € 2,50 mag kamperen, te regelen via
driesdevlamynck@hotmail.com of 0032-472 373144.
Maandag: 78 km
Je gaat nu eerst naar het vestingstadje Damme (6 en 34)
en vervolgens naar de oude en mooie stad Brugge (23).
Absoluut een bezoek waard! Daarna ga je via Ichtegem
(73) en Koekelare (65) naar Diksmuide, waar het bekende
Monument aan de IJzer (WO I) staat. Daarna rijd je langs
het riviertje de IJzer naar nog zo’n fraaie stad: Ieper (89),
ooit in 1914/18 helemaal kapotgeschoten, maar daarna in
de oorspronkelijke vormen terug gerestaureerd.
Vervolgens ga je naar knooppunt 46 en vind je op adres
Bernikkewallestraat 4 het scouting-kampeerterrein van
Scouting Ieper. Dat kost je € 2,-, maar je moet het wèl
van tevoren regelen via:
lammerlandscoutsieper@gmail.com of 0032-496 521244.

Dinsdag: 75 km
De fietsknooppunten verder volgend kom je nu in
Zandvoorde (21), Kruisbeke (58), Geluwe (74), Menen (75)
en zo verder langs de rivier de Leie tot in de fraaie stad
Kortrijk (10). Daarna ga je naar Avelgem (9) en langs de
rivier de Schelde naar de eveneens fraaie stad Oudenaarde (9) met haar bijzonder fraaie stadhuis. Je kampplaats
bivakzone Wereldboom is nu niet ver meer. Eerst naar
knooppunt 33 via leuke keienstroken (Wielerronde van
Vlaanderen!) en daar aangekomen via de Boigneweg, Ten
Dale en het paadje Schamperij naar het einde van de
keienweg Schamperij tot aan de bosrand.
Woensdag: 99 km
Een lang traject deze dag, dus op tijd vertrekken.
Via de knooppunten eerst naar Nederbrakel (94), naar
Geraardsbergen (80) en vandaar via Atembeke (76),
Vollezele, Leerbeek (42), St. Pietersleeuw (70), Beersel (82)
en het uitgestrekte Zoniënwoud (47) naar Hoeilaard (42),
Overijse (40) en tenslotte St. Jorisweert (80), pal op de
taalgrens. Zoek hier de Polderstraat op en die brengt je
naar De Kluis (www.hopper.be > De Kluis). Je gaat dus niet
dwars door de drukke stad Brussel.
Donderdag: 62 km
Via keienstroken, dwars door het eveneens uitgestrekte
Meerdaalswoud, rijd je nu oostwaarts naar de suikerstad
Tienen (42) en zo verder naar het kleine, maar fraaie
Zoutleeuw (23). Dat gaat voor een groot deel via een
voormalige spoorlijn. Vervolgens houd je St. Truiden (135)
aan en daarna Brustem (168). Tot slot volg je een tijd lang
een kaarsrechte Romeinse weg richting knooppunt 155.
Precies halverwege de punten 151 en 155 vind je links in een
boomgaard bivakzone Speelboomgaard, waar je zomaar je
tentje op kunt zetten.

De kosten
Trein in Nederland
Fiets in de trein: 2 x € 5,60
Waterbus Lillo - Liefkenshoek
Campings: € 3,- + € 2,- + € 2,-=
Foerage 7 x € 8,Verzekering: 8 x € 0,70
Onvoorzien, etc: 10%
Totaal:

€ P.M.
€ 12,€ 1,€ 7,€ 56,€ 6,€ 8,€ 90,-

Vrijdag: 80 km
Inmiddels zit je al diep in Limburg en ga je noordwestwaarts naar Borgloon (154), Kozen (234) en een keienstrook naar Herk-de-Stad (195) en Lummen. Daar is vlakbij
knooppunt 318 aan de Dikke Eikstraat een 1000-jarige eik
te zien! Verder ga je naar de fraaie vestingstad Diest (89),
de bedevaartplaats Scherpenheuvel (93) en Rillaar. Daar
vlakbij, tussen de knooppunten 1 en 2, ligt de Konijnenbergweg en daar vind je bivakzone Konijnenberg.
Zaterdag: 89 of 97 km
Je laatste expeditiedag! Je hebt nu alle Vlaamse provincies aangedaan, dus tijd om terug te gaan naar Nederland.
Je hebt de keuze:
• Òf via een voormalig spoor, langs het Albertkanaal en
de voormalige tankgracht om Antwerpen heen terug naar
NS-station Bergen op Zoom: 97 km.
• Òf via nog meer voormalige spoorwegen via Herentals,
Turnhout en Baarle-Nassau naar NS-station Breda: 92 km.
• Òf via nog veel meer voormalige spoorwegen (meer dan
70 %), ook via Baarle-Nassau, naar NS-station Tilburg: 90 km.
• Òf via Tessenderlo, langs twee kanalen en via Bergeijk
naar NS-station Eindhoven: 92 km.
• Òf via eveneens Tessenderlo en daarna Neerpelt naar
NS-station Weert: 89 km.
Alle routes eindigen bij een NS-station , waar je met de
trein terug kunt rijden naar je woonplaats.
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XL SPELEN

Je steunt Scouting in Nederland met je aankoop

11 échte winkels

Producten speciaal getest door en voor scouts

HANDIGHEIDJES
FOR LIFE
De winter is fijn voor een binnenactiviteit.
En samen spelletjes doen is door de
coronatijd een grote favoriet geworden.
Organiseer een middag of avond met
allerlei spelen. Desnoods aan tafeltjes met
anderhalve meter afstand. Misschien een
idee voor je insigne Sport en Spel?
Als explorers is het je taak ook om iets toe te
voegen aan de maatschappij. En laten eenzame
ouderen nou op spelletjes afkomen als poezen
op melk en vliegen op stroop! Helemaal als je
zelfgebakken bitterkoekjes erbij serveert (zie
voor het recept bladzijde 19). Als je zo’n middag
of avond met spelletjes, bingo en bitterkoekjes
klaarspeelt, kan je in feite na school meteen aan
de slag als festivalorganisator.

CLASSIC JENGA
€ 24,95

GIGA 4 OP EEN RIJ
€ 45,95

XL YAHTZEE
€ 29,95

Wat komt er allemaal bij kijken?
- Brainstormen. Bedenk wie je wil laten deelnemen, scouts en familie, buurtgenoten? Wanneer
en op welke locatie kan het plaatsvinden? Wat is
er allemaal nodig? Denk aan de bordspellen,
sjoelbakken, bingo-apparatuur, muziek, versnape-

Organiseer
de
WINTERSPELEN
ringen en gezellige aankleding. Ga je een routekaart maken, waarop iedereen spelletjes moet
afvinken, of kan iedereen gewoon kiezen?
Bespreek alles en schrijf de beste ideeën op.
- Researchen. Kijk hoe je het financieel gaat
redden. Zijn er bij je Scoutinggroep potjes met
geld of juist bij de gemeente, voor bijvoorbeeld
buurtinitiatieven? Hoe regel je de prijsjes?
- Communiceren & netwerken. Wie zouden bij
de voorbereiding kunnen helpen en hoe benader
je deze mensen? Kun je misschien bij buurtwinkels prijsjes lospeuteren? Plaats je binnen je
Scoutinggroep een oproep voor de spelletjes?
- Plannen & Coördineren. Maak een tijdlijn met
actiepunten en schrijf erbij wie welke taak op
zich neemt. Op welk moment in de planning geef
je het project 'groen licht' (go or no-go) en ga je
de ruimte reserveren en uitnodigingen/flyers en
affiches maken? Maak dan ook vast een globaal
draaiboek voor de middag of avond zelf. Wie
heeft de algemene leiding? Wijs ook een coördinator aan bij elk van de spelletjestafels, want
misschien hebben oudere mensen wel hulp nodig.

Mens, erger je niet

KUBB

€ 24,95

PIRATEN SPEURTOCHT
€ 19,95

CLASSIC BEANBAG
€ 24,95

Door samen te werken aan een project leer je
ook jezelf kennen. Want ben jij eigenlijk wel
een teamplayer, of wil je liever alleen aan de
slag? Durf dat aan te geven in de groep, dan
krijg jij een concrete taak, zoals boodschappen
doen. Vergeet niet om met elkaar ook een
draaiboek voor de opruimdag te maken, want
als íets vervelend kan zijn wanneer iedereen

moe is…
MOLKKY
€ 24,95

WWW.SCOUTSHOP.NL

Heb jij leuke ideeën of suggesties voor deze rubriek?
Mail ze naar ixixel@scouting.nl.
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t 1 december!
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Een World Scout Jamboree is een keer in de 4 jaar. In vijf weekenden bereid je je samen met je troep voor op de reis. Tijdens de Korea-reis maak
je kennis met het land en de cultuur. Ben je geboren tussen 22 juli 2005 en 31 juli 2009? Kijk dan voor meer info op wsj.scouting.nl
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46 De toekomst van geld
49 Chocolalalala
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De toekomst van geld
Volgens een grote groep deskundigen zijn cryptomunten hét betaalmiddel van de toekomst. Met
een eenvoudig appje op je telefoon koop je virtueel geld dat, als we de voorspellingen mogen
geloven, steeds meer waard wordt. Op het journaal en in talkshows lijkt het ook over niets
anders te gaan. Als je er nog niet mee bent begonnen, kun je het gevoel krijgen ‘late to the party’
te zijn. Maar is dat wel zo? Wat is crypto precies en wat zijn de belangrijkste dingen om te weten
voor je je eerste bitcoin koopt?
Contant geld
De afgelopen tien jaar is er enorm veel veranderd
als het om geld gaat. Nog niet zo lang geleden
kreeg je rente van de bank als dank omdat je je
spaargeld bij hen onderbracht. Nu moeten
mensen met een dikke spaarrekening geld
betalen aan de bank om daar hun geld te stallen
en de verwachting is dat dit voor iedere spaarder
gaat gelden en niet alleen voor de rijke stinkerds.
En wil je meerdere keren per maand contant geld
opnemen? Dan moet je daar bij de meeste
banken tegenwoordig ook voor betalen. Zo
wordt het steeds onaantrekkelijker om contact
geld te hebben en wordt digitaal afrekenen
steeds normaler; dat kan ook al met je telefoon
en je hebt er geen pinpas meer voor nodig. Los
van dit alles wordt het ook steeds populairder
om te kopen en verkopen met digitale munteenheden. Je kunt je daarom afvragen; bestaan de
tastbare munten en briefjes die nu in je portemonnee zitten over tien jaar nog wel? Of betaalt
iedereen dan digitaal en misschien zelfs wel
alleen nog maar met crypto?
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Peperdure pizza
De een investeert al volop in bitcoin, terwijl het
voor de ander nog klinkt als muntjes die je bij
een potje Minecraft kunt verdienen. Voor die
laatste groep; bitcoin is de eerste digitale munt
ooit, bedacht door een anonieme uitvinder (of
misschien wel een groep uitvinders) met de naam
Satoshi Nakamoto. Met het bedenken van de
bitcoin was het nog geen geldig betaalmiddel.
Dat gebeurde pas toen Laszlo Hanyecz, uit
Florida, twee pizza’s wilde kopen in ruil voor
10.000 bitcoin. De verkoper ging akkoord en
vanaf die eerste transactie in 2010 was de bitcoin
een betaalmiddel; er was iemand die erin
geloofde. Leuk weetje: inmiddels is 10.000 bitcoin
meer dan vierhonderdmiljoen euro waard. Dat
waren dus dure slices. Toch kreeg de bitcoin die
waarde niet meteen na deze eerste transactie. In
de afgelopen tien jaar kende de munt diepe
dalen en hoge pieken qua waarde.
Betaalmiddel van de toekomst
Na de bitcoin, kwamen er al snel nieuwe digitale
munten bij. Op dit moment staat de teller op
meer dan 12000. Al die verschillende munten bij
elkaar heten cryptocurrency, afgekort crypto. Op
dit moment bezit ongeveer 10% van de wereldbevolking crypto. Je bent dus bij lange na niet de
laatste die er aan begint en als je nu start, dan
ben je nog ruim op tijd. Maar is dat zo verstandig?
Alleen als je een bedrag investeert dat je kunt
missen en waarbij je niet in de problemen komt
als je het verliest. Stel, jij hebt een leuke spaarrekening bij de bank, dan word je daar op dit

moment niet voor beloond. Als je het investeert
in crypto, maak je er misschien meer geld van,
maar misschien ook niet. Toch zijn de voorspellingen en de verwachtingen positief: vrijwel alle
trendwatchers zijn het er over eens; crypto is hét
betaalmiddel van de toekomst. Steeds meer
bedrijven accepteren bitcoin als betaalmiddel en
sommige fastfood-bedrijven betalen hun
werknemers zelfs uit in crypto. Op 7 september
van dit jaar is de bitcoin zelfs het officiële
betaalmiddel van El Salvador geworden. Op die
datum kregen alle inwoners 30 dollar aan bitcoin
cadeau. Dit soort ontwikkelingen, maakt de
bitcoin een stabiele munt. Daarbij worden er
‘maar’ 21 miljoen van gemaakt. Wat dus inhoudt
dat het op een gegeven moment een schaars
goed wordt en iets wat schaars is, wordt meer
waard.
Als je besluit om er iets mee te doen, begin dan
dus klein en leer hoe het systeem van kopen en
verkopen werkt. Je hoeft niet een hele bitcoin te
kopen (van 40.000 euro!), maar je kunt er kleine
stukjes van aanschaffen. Als dit inderdaad het
betaalmiddel van de toekomst wordt, is het
misschien zelfs júist wel verstandig om in een
vroeg stadium zo veel mogelijk kennis op te
doen.

nog niet zo duidelijk voor het handelen in
crypto. Zo vindt er regelmatig een fenomeen
plaats dat pump & dump heet. Bekende personen roepen hun fans massaal op om een
bepaalde munt te kopen; er geld in te ‘pumpen’.
Zij hebben bijvoorbeeld zelf veel van deze
munten of worden door maker van de munt
betaald. Doordat De waarde van de munt stijgt
en wordt dan weer voor veel geld gedumpt. Dit
fenomeen is strafbaar. In Nederland werd rapper
Boef hiervan beschuldigd. In America heeft Kim
Kardashian zich nu aan een digitale munt
gekoppeld die dit soort schimmige acties
uitvoert.
Zet je eerste stappen veilig
Is het voor jou verstandig om gespaard geld in
crypto te stoppen of hoor je liever klinkende
munten vallen in je spaarvarken? Het kan in
ieder geval geen kwaad om er over te lezen en
leren. En om, als je durft, de eerste stapjes te
zetten met een klein bedrag en ‘buy the dip’,
oftewel: koop op een moment dat een munt
laag staat. Maar ga er niet voor lenen en
investeer nooit meer dan wat je hebt. Want het
blijft een risico en als je dan je geleende geld
alleen maar minder waard ziet worden, dan
levert de bitcoin je niet meer op dan een bittere
nasmaak.

Betalen met Kim Kardashian
Laat je in ieder geval goed informeren voor je
begint en weet wat je koopt. Tussen die 12000
munten zitten ook wat minder stabiele
eenheden. Het is namelijk niet zo
heel moeilijk om een munt op
de markt te brengen. De
controles, de wetgeving en de regels zijn
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Chocolalalala
PETROMAX

Je steunt Scouting in Nederland met je aankoop

11 échte winkels

INSTEEK
PANNENLAPPEN

Producten speciaal getest door en voor scouts

LEDENVOORDEEL
Bij aankoop van een Dutch Oven tot
en met maat FT4.5 ontvang je als lid
van Scouting een gratis Dutch Oven
schraper t.w.v. € 4,95. Bij aankoop
van een Dutch Oven vanaf maat
FT6 ontvang je gratis Dutch Oven
onderhoudsmiddel t.w.v. € 14,95.

Set van 2

€ 29,95

PROFESSIONEEL
DEKSELGREEP

PETROMAX
POFFERTJESPAN

Houd je deksel stabiel vast en
voorkomt dat er as in je pan valt.

€ 36,95

€ 24,95

PETROMAX
SKILLET
30 CM

PETROMAX
CASSEROLE/
BROODPAN K8
O.a. geschikt voor het maken van lasagne

NIEUW

€ 94,95

Van bittere smaken word je in de keuken meestal niet blij. Maar toch maak je met sommige bittere
elementen de lekkerste dingen. Denk maar aan grapefruit, koffie, witlof en… pure chocolade.
Verwen jezelf en je medescouts of kampgenoten met deze heerlijke chocoladepudding
(veel goedkoper ook dan pakken vla als toetje).
Soms is het leven van een Scoutingkok heerlijk.
Bijvoorbeeld als er een grote pan chocoladepudding op het fornuis of kampvuur staat te pruttelen.
Deze is voor 20 personen. Voor herhaling vatbaar
als je de basisingrediënten, zoals maizena en suiker
gewoon in je kampkist (of voorraadkast) hebt staan.
Ietsje meer werk om het zelf te maken inderdaad,
maar zóveel lekkerder! Tip vooraf: begin op tijd!
Nodig:
• 5 liter melk
• 450 g maizena
• 300 g cacaopoeder
• 750 g suiker
• 3 zakjes vanillesuiker
• evt slagroom om erbij te serveren
Houd 500 ml koude melk apart en breng de rest
van de melk aan de kook. Meng intussen in een
schaal de maizena met het cacaopoeder en roer
daar de apart gehouden koude melk doorheen.
Giet, als de melk kookt, het maizenapapje al
roerende bij de hete melk. Blijf roeren tot het
mengsel is gebonden. Het hoeft nog niet op

puddingdikte te zijn, dat komt bij het opstijven, nu
lijkt het op een vla. Haal de pan van het vuur en
voeg de suiker en vanillesuiker toe.
Spoel dan genoeg mokken of puddingvorm(en) om
met koud water en vul ze met de pudding. Pas op,
het puddingmengsel is echt heel heet. Zet de
mokken of vormen minstens 2 uur in de koelkast
of 4 uur op een andere koele plek om op te
stijven.
Tips
- Een grote puddingvorm is natuurlijk ook
spectaculair! Neem dan wel ruim de tijd voor
het opstijven.
- Aangekoekte pudding onder in de pan? Beloof
de afwasploeg dat zij de pan mogen uitlikken,
dan komt dat wel goed. En anders doet een laag
water in de pan met een schepje soda
wonderen. 10 minuten laten pruttelen en het
vuil komt vanzelf los.

€ 44,95

Dutch Oven FT0.5!

PETROMAX
DUTCH OVENS

Alle maten zijn verkrijgbaar mét
en zonder pootjes

PETROMAX
DRIEPOOT
€ 74,95

Op het kampvuur een diversiteit aan
gerechten bereiden? Dat doe je met
een Dutch Oven (gietijzeren pan). Van
brood tot soep en van stoofpot tot
heerlijke taarten.
Vanaf €

24,95

WWW.SCOUTSHOP.NL

PETROMAX
DRIEPOOT D-RING
Met drie stevige takken en
deze D-ring maak je eenvoudig
een driepoot voor boven het
kampvuur.

€ 24,95
ti j d rove r | 4 9
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Nieuw clubhuis “De Reis”
“Wat begon met een verkennend gesprek met de
gemeente over de verduurzaming van ons oude
clubhuis”, vertelt voorzitter Matthijs de Laat,
“eindigde in een reis naar een nieuw clubhuis.” De
afgelopen 2 jaar is toegewerkt naar het openen
van het nieuwe clubhuis van Scouting Petrus
Donders in Sint-Michielsgestel.
“Het nieuwe clubhuis is ’De Reis’ gedoopt en is
het begin van een nieuwe periode voor onze
Scoutinggroep”, vult hoofd van het qlusteam Bart
Gallé aan, “de inrichting biedt uitdaging voor
elke speltak en de ligging tussen het bos, de
Dommel en het sportpark is fantastisch!”
Qlusteam
Het qlusteam heeft sinds dit voorjaar keihard
gewerkt aan een enorme wauw-factor. Zo heeft
het gebouw een speelzaal met klimwand en
podium met theaterverlichting, is er voor de staf
een Irish Pub en voor de kookstaf zelfs een eigen
Hardrock Kitchen. Ook het terrein biedt met de
ligging aan de bosrand eigen kampvuurkuil en
speeltoestellen meer dan genoeg uitdaging voor
elke scout.

ook andere Scoutinggroepen hier gebruik van
maken. Stuur ons een groepsdas van jouw
vereniging.” nodigt Mathhijs uit, ”Want onder
elke 25 ingezonden (unieke) dassen verloten wij
een gratis overnachting in ons gebouw.” Vergeet
niet de naam van je groep en contactgegevens
mee te sturen! Iedere inzender krijgt sowieso
een leuke funbadge van het nieuwe clubhuis.

Scoutingdas
Op 18 september nam de Petrus Dondersgroep
het nieuwe gebouw in gebruik. “We willen dat
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Op 7 december is het weer
Nationale Vrijwilligersdag
Dé dag om jouw vrijwilligers in het zonnetje te
zetten. Hebben jullie voor dit jaar nog niets
geregeld? Dan is dit het moment om in actie te
komen, want jouw vrijwilligers zijn goud waard.
Niet alleen tijdens Nationale Vrijwilligersdag,
maar elke dag. Dus overleg met je bestuur en zorg
voor een te gek bedankje voor al die hardwerkende vrijwilligers.
Denk bijvoorbeeld aan lustrumtekens, waarderingstekens (beide verkrijgbaar bij ScoutShop) of
zet ze in het zonnetje op jullie social media
kanalen of in de nieuwsbrief naar de jeugdleden
en ouders. Scouting Nederland geeft het hele jaar
al extra aandacht aan haar vrijwilligers met
‘Vrijwilligers of Scouting’. We delen wekelijks een
portret van één van onze vrijwilligers. Hierbij
zetten we Troj en Sita graag in het zonnetje!

Sita (57) van Scouting de Borgergroep in Joure:
"Een paar jaar geleden ben ik gevraagd om een
kookworkshop te geven op de open dag van
Scouting. Omdat er een tekort was aan leiding
ben ik toen leiding gaan geven aan de welpen.
Ik had helemaal geen Scoutingachtergrond en
totaal geen ervaring! Door de medeleiding en het
bestuur voelde ik mij snel thuis en kreeg alle hulp
die nodig was. En ik leer nog elke week bij. Een
superervaring. Het mooiste vind ik om de
kinderen te zien genieten als we bijvoorbeeld
vuur maken, op kamp gaan of lekker buiten
spelen. Door de kinderen al vroeg mee te nemen
in het belang van een goede zorg voor de natuur,
is het later heel gewoon geworden. Het is fijn om
ze dingen bij te brengen en ze te leren hoe je
zorgt voor onder andere een beter milieu.”

Troj (26) van Scouting Wesselgroep uit
Vlaardingen:
“Er zijn kinderen die bij reguliere sporten onder
gesneeuwd worden en hoe bizar ook, merken dat
ze niets waard zijn. Zodra ze bij Scouting komen
zijn ze direct gelijk aan de rest van de kinderen in
de groep en zie je ze helemaal opbloeien!
5 4 | sco u t i n g maga zi n e

Wanneer je kind met een lach weg ziet gaan geeft
dat voldoening.
Daarnaast geef je de kinderen mee hoe om te
gaan met de natuur, mens en dier. En dat dragen
zij op hun manier ook weer uit. Zo goed als alles
kan en mag bij Scouting, en kan je dus doen wat
je wilt.”
sco uts i n fo | 5 5

“Eddy was de beste
vriend van mijn broer”

L ve

Niet alleen ontstaan er veel vriendschappen bij Scouting, ook spatten de
vonken er regelmatig vanaf. Er zijn al heel wat relaties ontstaan tijdens
de opkomsten van Scouting. Dit keer vertellen Irene en Eddy
over hun liefde.

Irene: “Het is bijna niet te geloven dat Eddy en ik
alweer 17 jaar bij elkaar zijn. Het is zo’n cliché,
maar de tijd is voorbij gevlogen. Inmiddels zijn
we zeven jaar getrouwd en hebben we een
dochter Siske (5) en een zoon Moos (3). Binnenkort gaat Siske wennen bij Scouting Thorheim in
Doorn, dus ik verwacht dat Scouting dan weer
een grotere rol in ons leven gaat spelen. Eddy en
ik zijn als het ware opgegroeid op Scouting en
gunnen haar ook zo’n geweldig leuke tijd.”
Goede klik
“Eddy en ik kennen elkaar al van jongs af aan. We
hebben elkaar leren kennen bij Scouting PK18 in

Utrecht. Ik was daar al lid sinds de bevers, vanaf
dat ik een jaar of vijf, zes was. Mijn oudere broer
Vincent zat bij de Verkenners. Op een dag kwam
Eddy bij Vincent in de groep en zij raakten goed
bevriend. Nog steeds zijn zij dikke maatjes. Eddy
kwam in die tijd regelmatig bij ons over de vloer.
Voor mij was hij gewoon Eddy, de vriend van mijn
broer. Naarmate we ouder werden en ik Eddy via mijn broer en Scouting ook beter leerde
kennen – merkten we wel dat er een onwijze klik
tussen ons twee was. We konden goed met
elkaar opschieten en over van alles praten. Maar
van verliefdheid was geen sprake. Ik kan me nog
herinneren dat toen ik een jaar of 14 was, mijn
moeder eens tegen me zei dat Eddy zo’n leuke
knul was voor mij. Op die manier keek ik helemaal niet naar Eddy, hij was gewoon een goede
vriend van mijn broer. Meer niet. Dacht ik.”
Stiekem handjes beethouden
“Totdat de vlinders in mijn buik begonnen te
fladderen tijdens een zomerkamp. Ik was
inmiddels 16 en Eddy 20 jaar. Hij was leiding bij
de Verkenners en ik mocht hem tijdens het
zomerkamp assisteren; ik ging mee als hulpleiding. Op een avond hebben we bij het kampvuur
uren zitten praten en ik weet niet waarom of
waardoor, maar opeens sprong de vonk over: we
waren stapelverliefd op elkaar. Wij dachten dat
niemand het door had als we onder de tafel
stiekem onze handen beethielden, ons van de
groep afzonderden, of samen de afwas deden om
maar bij elkaar te zijn. Wij hadden natuurlijk
alleen maar oog voor elkaar. Achteraf hoorden
we dat iedereen om ons heen het allang door
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had dat er iets tussen ons speelde. Misschien
hadden zij nog wel eerder dan wij door dat we
goed bij elkaar pasten. Onze relatie is eigenlijk
nooit een issue geweest bij opkomsten of bij de
club. Wij waren gewoon een setje in een hechte
Scoutingvriendenclub. Natuurlijk werden er ook
grapjes gemaakt: “Eddy en Irene? Ik geef het drie
weken!” Maar we houden het inmiddels alweer
17 jaar uit met elkaar!”
In pyjama
“Echt officieel op eerste date zijn we nooit
geweest. Eddy studeerde inmiddels in Zwolle en
we zagen elkaar gewoon iedere zaterdag bij de
opkomst van Scouting. Ik deed natuurlijk wel
extra mijn best om er leuk uit te zien. Ik zorgde
ervoor dat mijn haar goed zat, deed een beetje
mascara op en trok mijn leukste broek aan. Onze
relatie werd door iedereen geaccepteerd; ook
mijn broer had er geen enkel probleem mee. We
waren dan ook niet zo’n klef stel, waarschijnlijk
scheelde dat ook. Nu we zo lang bij elkaar zijn,
vind ik het eigenlijk wel heel mooi dat we zo via
Scouting met elkaar zijn opgegroeid. We hebben
elkaar natuurlijk ook regelmatig op ons ‘aller
lelijkst’ gezien: in pyjama, met een warrige bos
haar na een te korte nacht! Onze relatie voelt
gewoon heel organisch, we zijn echt een match
made in heaven. In 2014 zijn we getrouwd, in het
bos. Eddy was toen 30 en ik 26 jaar. Daar hadden
we een mini-Scouting-reünie. Het was heel leuk
om iedereen weer te zien na al die jaren. Het
grappige is dat het dan alweer gauw over

Scouting gaat; je kent elkaar toch door en door
en dan is het al snel weer koek en ei.”
“Het leuke is wel dat Scouting nog steeds in ons
bloed zit, ook al zijn we niet meer actief betrokken bij een vereniging. We zijn allebei dol op
kamperen en vuurtjes maken. Ook gaan we graag
met de kinderen naar het bos – daarom zijn we
ook van Utrecht naar het bosrijke Doorn
verhuisd. Dat Scouting-dna willen we graag aan
onze kinderen meegeven. Het lijkt me fantastisch om via mijn dochter – en wie weet straks
ook via mijn zoon – opnieuw betrokken te raken
bij Scouting. Dan is de cirkel weer rond!”
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LEEF EEN BITTERZOET LEVEN
Wanneer je iemand treft met een negatieve mindset, ben je al snel geneigd om hem op te
vrolijken. Maar toch heeft ‘doemdenken’ ook goede kanten en het is leuk om dat eens samen
te ondervinden. Positieve vibes worden bijvoorbeeld nóg prettiger als je ze afzet tegen een
slechte situatie; maak je leven bitterzoet en geniet voor de volle honderd procent!
Nieuw ledenwervend evenement
Ken je dat gevoel dat je een middagje vrij hebt en
lekker op de bank gaat zitten met een nieuw
boek? Je verheugt je er al dagen, misschien wel
weken op. Je slaat je boek open, begint met lezen
en dan… Dan lukt het je gewoon niet om in het
verhaal te komen. Je denkt aan mailtjes die
verstuurd moeten worden, aan een bezoek aan je
oma die je al te lang niet hebt gezien, zelfs aan
opruimen… Zo heb je natuurlijk niks aan die
welverdiende vrije dag. Toch is het helemaal niet
zo erg dat je aan de vervelende klussen denkt die
je nog moet doen. Maar dan is het wel de kunst
om er op een andere manier aan te denken.
Eigenlijk moet je de afwas doen, maar toevallig
heb je nu even vrij en lig je lekker op de bank. Met
andere woorden: geniet van dit moment, straks is
het weer anders.
Of bedenk wat je volgende week rond dit tijdstip
doet. Grote kans dat je dan weer aan het werk
bent. Misschien zit je wel in een lange, saaie cursus
met een lunchpauze die veel te laat komt en die
ene medecursist die maar over zichzelf blijf
praten….
En weer terug naar het nu. Je zit op de bank met je
boek en niet in die muffe ruimte.
Je waardeert je vrije dag als het goed is nu nog
meer. Kan jou het schelen dat de afwas nog
gedaan moet worden, je geniet nu even van een
vrij moment waarin je positief kunt opladen zodat
je er volgende week weer op volle kracht tegen-

aan kan. Het positieve gevoel steek je af tegen een
negatief gevoel waardoor je het positieve
intensiever ervaart.
#Teljezegeningen
Sommige mensen zijn zo blij met hun leven, dat je
er van gaat crinchen als je de hashtags voorbij ziet
komen: #dankbaar #dierbaar #lovemylive #blessed.
Je kunt er van vinden wat je wil en bij socials kun
je je ook afvragen of dit de realiteit is, maar het
kan absoluut geen kwaad zelf stil te staan bij de
dingen waar je blij mee bent en die je wél hebt,
zeker als je wordt overvallen door sombere
gedachten.
Stel, je hebt moeite met het krijgen van een huis
of een kamer waar je heel graag wil wonen. Je
kunt in mineur blijven hangen en je afvragen
waarom nou uitgerekend jij geen leuk huisje vindt.
Natuurlijk is dat zwaar vervelend, maar soms helpt
het om te denken; ‘Oké, mijn woning is niet ideaal,
maar er zijn mensen die zelfs geen dak boven hun
hoofd hebben of die met te veel mensen in een
klein hok wonen, dat heb ik gelukkig niet.’
Ander voorbeeld. Je hebt een afspraak en je hebt
helemaal de route uitgestippeld. Je loopt naar je
fiets en jawel: een lekke band. Je baalt, waarom
heb jij altijd pech? Nu moet je helemaal gaan
lopen. Probeer jezelf aan te leren om meteen de
volgende zin eraan vast plakken: Nou ja, het had
nog erger gekund…. En vul hem in. ‘Het had nu
keihard kunnen regenen, maar ik loop lekker in de
zon en ben gelukkig op tijd vertrokken.’ En wat
dacht je van de fietsenmaker die tegen een klant
zei: ‘Tja, een gat in je band is vervelend, maar je
moet maar zo denken; het gat zit gelukkig niet in
je hoofd!’

positieve nog fijner te maken. En vaak is het ook
helemaal niet zo erg om door een sombere
periode te gaan, maar alleen als daarna de zon
weer schijnt. Als je bijvoorbeeld een zware
lichamelijke prestatie hebt geleverd, voel je je
daarna beter dan ooit. Bij het volbrengen van een
taaie klus, waarbij je jezelf flink moet uitdagen, is
de voldoening achteraf groter dan wanneer je
het op de automatische piloot deed.
Tips om een positief gevoel optimaal te
ervaren
• Relativeren kun je leren; wen jezelf aan om bij
tegenslag te denken aan mensen die het nog
slechter hebben dan jij. Maar let op! Dit
betekent niet dat je nooit eens mag balen, want
dat hoort ook bij het leven.
• Als je denkt aan alles wat je niet hebt, denk
dan ook aan alles wat je wél hebt.
• Ook al voel je je helemaal top, probeer je

voor te stellen wat er straks nog komen gaat. Je
bent op vakantie en geniet in de zon van een
heerlijk Italiaans gerecht. Dat is wat anders dan
volgende week thuis hutspot eten terwijl de regen
tegen de ramen klettert.
• Laat in een groep om beurten iemand het
woord nemen en vertellen waar hij niet blij mee is.
De anderen in de groep gaan het relativeren.
Bijvoorbeeld: ‘Ik heb mijn telefoon laten vallen en
nu is mijn scherm stuk. Daar baal ik zó van, het is al
de tweede keer.’ De groep: ‘Gelukkig is je telefoon
al ouder en je kunt er nog mee bellen. En nu heb je
wel een goede reden om een hele mooie nieuwe
te kopen.’ Een andere oefening is om de relativering absurd groot te maken. Bijvoorbeeld; ‘Gelukkig was het niet de telefoon van een machtige
sjeik die je in je handen had, dan had je nu
levenslang gevangen gezeten en hadden wij jou
nooit meer gezien.’ Als het maar groot en gek
genoeg is, zorgt het zeker voor een lach!

Na regen…
Is het dan zo dat je alle negatieve gedachten
meteen moet elimineren? Nee! Want, zoals
gezegd, kun je die zware tijd inzetten om het
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sco uts i n fo | 5 9

Je steunt Scouting in Nederland met je aankoop

Scoutinggroepen die wat meer afwisseling in
het programma op- of rond het water willen
brengen vinden op de activiteitenbank meer
dan 250 ideeen. Een selectie uit dit aanbod van
de activiteitenbank gaat uitgebracht worden in
een Waterspellenboek voor de doelgroepen
land- en waterscouts.
In het Waterspellenboek worden de activiteiten
verdeeld in hoofdstukken met bijvoorbeeld de
activiteiten met water op-en rond het clubuis en
activiteiten op- en rond het water.
CWO (Commissie Watersport Opleidingen)
Activiteiten waarmee spelenderwijs kan worden
geoefend voor CWO-kwalificaties zoals roeien,
zeilen of gemotoriseerd varen worden in het het
Waterspellenboek in aparte hoofstukken bij
elkaar gebracht. Er zijn hoofdstukken met
activiteiten waarbij de theorie van de CWO-eisen
in spelvorm kan worden geoefend en andere
waarbij de praktijk van de CWO-eisen in het spel
aan bod komt.
Tips
Bij iedere activiteit worden handige tips gegeven
welke specifieke onderdelen uit de eisen van het
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CWO in het spel zijn verwerkt. Ook worden je
hier ideeen gegeven om variaties in het spel aan
te brengen.
Veilig
Veiligheid op het water is belangrijk. Daarom
worden bij spelen in het boek ook tips gegeven
hoe de activiteit veilig kan worden uitgevoerd.
De handige icoontjes die je gewend bent van de
activiteitenbank zal je in het Waterspellenboek
ook weer tegenkomen, zodat je bijvoorbeeld
snel kan zien of de activiteit voor jouw speltak
geschikt is, welke materialen nodig zijn en hoe
lang de activiteit duurt.
Dit najaar zal het Waterspellenboek in een
online variant beschikbaar komen. Met
sponsoring van het Binnenvaartbureau (NBB)
zal het boek in 2022 in gedrukte vorm worden
verspreid.

14 échte winkels

Decemberkalender
Ga van 1 t/m 24 december dagelijks naar

Scouting.nl/decemberkalender

ns
Maak ka
ie
op moo
prijzen!

Elke dag weer een nieuwe te gekke win-actie, speciale aanbieding
of prijsvraag. Doe mee en win prijzen voor jezelf of voor je groep!

Meer lezen?
Het Waterspellenboek
wordt gerealiseerd binnen
het project 'samen spelen,
leren en werken op het
water.

Producten speciaal getest door en voor scouts

www.scoutshop.nl

Van professor

Het was voor mij logisch om na de middelbare
school biologie te gaan studeren, om zelf ook
onderzoek te kunnen doen naar deze fascinerende dieren. Uiteindelijk ben ik afgestudeerd,
gepromoveerd en zelfs hoogleraar geworden
dankzij mijn onderzoek naar slangengif.”

tot

Chief scout

Wat voor activiteiten zou je graag willen
doen?
“Ik ga alles doen, ik kan niet wachten. Het lijkt
mij bijvoorbeeld waanzinnig om de wereld
over te kunnen zeilen, maar ik focus me eerst
even op het afmaken van mijn opleiding tot
helikopterpiloot. Omdat ik altijd zo druk ben
moet ik mijn tijd zorgvuldig indelen, helaas! Ik
kan niet alles tegelijk, ook al wil ik dat stiekem
natuurlijk wel...”

Waarom ben je Chief scout van Scouting
geworden?
“In het werk dat ik al jarenlang doe hoop ik
kinderen en jongeren te inspireren om zelf op
ontdekking te gaan in de natuur, om te blijven
vragen en leren. Dat blijkt ontzettend goed te
passen bij de doelstellingen en de doelgroepen van Scouting. Door onze krachten te
bundelen, hoop ik dat we samen nog meer
kinderen kunnen inspireren om zich actief te
maken in en voor de natuur. Want dat is zo
hard nodig!
Wat spreekt je zo aan in Scouting?
“Het mooie vind ik dat het veel buiten is,
zoals jullie zeggen: op avontuur in de natuur.
Lekker met je laarzen in de aarde en je neus in
de wind. We zitten veel te veel binnen met
zijn allen en dat is zonde. Er is buiten zoveel
te ontdekken. En dat dit niet alleen ter land is,
zie je wel aan de verschillende takken binnen
Scouting; land, water en lucht. Ik zit zelf ook
net zo lief in de dampende jungle als tussen
het koraal in zee. En zoals jullie misschien wel
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weten ben ik tegenwoordig ook (bijna) helikopterpiloot. Ik zoek altijd uitdaging en verleg mijn
grenzen, net als jullie.”
Waarom heb je vroeger nooit op Scouting
gezeten? Vind je dit jammer?
“Ik heb het idee dat Scouting een vereniging is
waar je als vanzelf inrolt, omdat vriendjes er ook
op zitten bijvoorbeeld, of omdat je ouders
vroeger zelf ook scout zijn geweest en ze het
daarom stimuleren bij hun kinderen. In mijn
omgeving was dat toevallig niet zo. Of ik het
jammer vind, dat vind ik lastig te zeggen, ik doe
al jaren zo veel gave dingen. Ik weet natuurlijk
niet wat ik heb gemist en het heeft me verder
niet belemmerd om mijzelf te ontwikkelen tot
wie ik nu ben. Maar ik denk dat ik het wel
schitterend had gevonden als kleine jongen, dat
ik wel heel actief had meegedaan.
Dat ik gevraagd ben als Chief scout, en daarmee
een wezenlijk onderdeel wordt van Scouting,
vind ik dan ook een enorme eer. Beter laat dan
nooit!”

Wat is de overeenkomst tussen jouw werk
en Scouting?
“Leuke vraag, er zijn zeker veel overeenkomsten! Het avontuur natuurlijk, op ontdekking
gaan en jezelf uitdagen, dat vooral. Kennis
opdoen en nieuwe vaardigheden leren. Nieuwsgierig blijven. Samenwerken is ook heel belangrijk. Ik zou niet kunnen doen wat ik doe zonder
mijn vaste crew. Daarnaast is sport en spel het
leukste wat er is. Zo ontdek je spelenderwijs
steeds nieuwe dingen, niet alleen om je heen,
maar ook talenten in jezelf.”
Wat heeft je ertoe gebracht om bioloog
te worden?
“Mijn grote liefde voor slangen. Ik hield altijd al
wel van dieren, maar toen ik als tiener mijn
eerste slang mocht aanraken wist ik niet wat ik
meemaakte. Ik was meteen verkocht en wist
vanaf dat moment dat ik meer over slangen te
weten wilde komen: hun bizarre uiterlijk, hun
gedrag en vooral hun gif.”

Wat verwacht je te leren binnen Scouting?
“Tijdens mijn reizen door de jungle en het
overleven in de woestijn heb ik natuurlijk al
heel wat ervaring opgedaan en veel geleerd.
Maar omdat ik tijdens
het opnemen van mijn
programma’s ook altijd
veel survivaltips geef,
ben ik altijd op zoek
naar nieuwe tips die ik
nog niet ken. Ik ben
ook heel nieuwsgierig en leergierig,
dus ik vind het
altijd handig
om nieuwe
praktische
vaardigheden
onder
de knie
te krijgen.
Je bent nooit uitgeleerd
en ik ben heel benieuwd wat
Scouting mij nog kan leren!”
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EXTRA
GELD NODIG?
Voor de aanschaf van nieuwe kano’s, tenten of de aanleg
van een natuurtuin? En wil jouw groep een beroep doen op
Jantjes Scouting Fonds? Doe mee met de Collecte!

Voorbeelden
van opbrengsten
en aantal
collectanten

Dit kun je ophalen voor jouw groep
8 collectanten: € 1.120
25 collectanten: € 2.559
80 collectanten: € 7.283

Een frisse start
Door de coronacrisis werden we gedwongen
om anders met elkaar om te gaan: we moesten
afstand houden en samenkomen in grote
groepen was niet meer mogelijk. En dat terwijl
SAMEN bij Scouting zo belangrijk is! Wat zijn
we blij dat het weer de goede kant op gaat en
dat er steeds meer kan.
Het is daarom de hoogste tijd voor een frisse
nieuwe start; om jezelf even wakker te schudden.
Zit je nog op de goede plek binnen het team?
Maak jij wel écht gebruik van jouw talenten? Hoe
werk jij samen met anderen? Daar kom je achter
tijdens een Gilwell-training.
Waarom zou je een Gilwell-training moeten
volgen? Ervaring van een scoutsleiding (21 jaar):
“Door het volgen van een Gilwell-training weet ik
nu veel beter waar mijn enthousiasme voor
Scouting vandaan komt en wat mij energie geeft.
Daar leg ik nu mijn focus. Dit helpt ook in de
samenwerking in een team.”

Gilwell Voorjaar 2022 - Apetrots! - Weekenden
2022 komt eraan. Na twee bijzondere jaren is het
weer tijd voor jezelf. Persoonlijk, in je werk en ook
als vrijwilliger bij Scouting mag jij weer vooruit
kijken en voorzichtig plannen maken. Jij mag trots
zijn op hoe jij de afgelopen tijd door bent gegaan,
maar jij wilt net dat extra stapje gaan zetten om te
groeien. En jij denkt aan een Gilwelltraining. Goed
idee, vinden wij!
Voorjaar 2022 organiseren wij weer een bijzondere
Gilwelltraining. Eentje waar wij apetrots op zijn.
Tijd om opnieuw te ontdekken dat jij trots mag zijn
op jezelf. Tijd om erop uit te gaan, je te ontwikkelen en mensen te ontmoeten. Zie het als een dagje
uit en twee weekendjes weg. Dat geef jij jezelf
cadeau, toch? Geef je op en ga met ons mee!

INFORMATIE
Kennismakingsdag
Eerste weekend
Tweede weekend
Terugkomweekend
Kosten € 325,-

6 maart 2022
10 - 13 maart 2022
24 - 27 maart 2022
ntb

VOOR JE EIGEN
CLUBKAS

AANMELDEN
COLLECTE 2022

VOOR
JANTJE BETON

SCAN HIER
jantjebeton.nl/collecte
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Winterkamperen op z’n scouts...
doe je op een Labelterrein!
De dagen worden korter, buiten wordt het
kouder en de herinneringen aan de warme
zomerkampdagen beginnen langzaam te
vervagen. Tijd om lekker onder een dekentje
op de bank te gaan ‘ binge watchen’… of zoek je
liever een andere uitdaging? Dan is winterkamperen misschien iets voor jou!
Met goede spullen, warme kleding en goede
voorbereiding is kamperen in de winter net zo
aangenaam als kamperen in de zomer. Toch is het
een totaal andere ervaring. Andere geluiden, een
andere lichtval door de bomen en - met een
beetje mazzel - minder mensen. In de winter
ervaar je de natuur beter. Alle reden dus om je
kampeerspullen van zolder te halen en er alleen
of samen met je groep op uit te trekken. Het kan
lastig zijn om een geschikte kampeerplek te

vinden die in de winter open is. De Labelterreinen
van Scouting Nederland zijn gelegen op de
mooiste plekken in Nederland en bieden de
mogelijkheid om een houtvuur te stoken. Iets wat
op veel andere kampeerterreinen niet mogelijk is.
Een overzicht van terreinen die in de winter open
zijn staan hiernaast. Je kunt deze terreinen
reserveren via de website van Labelterreinen,
https://labelterreinen.scouting.nl.
Ga goed voorbereid op pad, zoals je dat voor een
zomerkamp ook zou doen. Besteed extra
aandacht aan comfort en goede spullen. En zorg
dat je altijd warm blijft. Op het internet zijn er
veel nuttige tips te vinden voor een winterkamp.
Een aantal tips hebben we voor je op een rij
gezet. Durf jij de uitdaging aan? Wie weet zien we
je dan op binnenkort op één van onze terreinen!

TIPS VOOR WINTERKAMPEREN

• K-k-k-koud?! Beweeg om warm te worden.
Je lichaam fungeert als kachel. Houd de
warmte vast door dunne laagjes kleding over
elkaar aan te trekken.
• Zorg dat je ook in de tent geen warmte
verliest. Kies bij voorkeur voor een tent met
een ruime binnentent. Zorg ervoor dat
niemand tegen de binnentent aan hoeft te
liggen.
• Als je de tent opzet, sla dan de haringen
niet helemaal de grond in. Bij het afbreken
van de tent kun je de haringen die in
bevroren grond zitten losslaan door ze iets
dieper de grond in te slaan.
• Leg geen natte spullen in de tent en zorg
dat je slaapplek droog blijft door het
overdag af te dekken met een deken. Zorg
dat de bodem van de tent bedekt is met een
aluminiumfolie matje of een gronddeken. De
meeste kou komt van onderen.
• Verhoog de isolatiewaarde van je slaapzak
met een extra inlegslaapzak of hoeslaken van

huis. Ga nooit slapen in een dikke pyjama.
Hoe minder kleding, hoe warmer het wordt
in de slaapzak.
• Veel warmte verlies je via je hoofd. Een
mummieslaapzak biedt uitkomst. Of houd
ook ‘s nachts je muts op.
• Ga nooit koud je slaapzak in. Ren een
rondje om warm te worden voordat je je
slaapzak inkruipt.
• Bij lage temperaturen is koken op gas
meestal geen optie. Een benzine of petroleumbrander biedt dan uitkomst.
• Kook niet in de tent vanwege vocht
(waterdamp) en brandgevaar.
• Een houtvuurtje hoort er bij, maar stook
bewust.
• Als je geen bevroren brood wilt eten, neem
dan crackers mee.
• Net zoals bij warm weer, is het bij kou ook
belangrijk om goed te drinken. Warme
dranken uiteraard. Dus neem je thermosfles
mee.

SCOUTING LABELTERREINEN DIE OPEN ZIJN VOOR WINTERKAMPEREN:
Heerenveen
Harderhaven
Zeewolde
Hoenderloo
Loenen
Overasselt
Onstwedde
Mook
Borkel en Schaft
Heeze

Labelterrein Heerenveen
Scoutcentrum Harderhaven
Scoutinglandgoed Zeewolde
Spelderholt
De Vrijenberg
Scoutingkampeerterrein St Walrick
Davy Crocketthoeve
Herrendal
De Malpiesche Bergen
Achter ’t Heezerenbosch

Nistelrode
Bentveld
Eerde
Ommen
Austerlitz
Baarn
’s Gravenzande
Pijnacker
Capelle a/d IJssel

Scoutcentrum Achter de Berg
Scoutcentrum Het Naaldenveld
Scoutingkampeerterrein Eerde
Buitencentrum Gilwell
Ada’s Hoeve
Scoutcentrum PBC Austerlitz
Scoutcentrum Buitenzorg
Kampeerterrein Staelduin
Labelterrein Bieslandse Bos
Scoutcentrum Rotterdam

Houtvuur mogelijk
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