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Scouty
In Scouty lees je alles over het maken van 

vetbollen en voederplankjes en met een handig stap-
penplan word je een kei in vogels spotten! 

Beverpost
De bevers maken deze editie kennis met een 

paar vreemde vogels en in plaats van een taart voor 
jezelf, kun je samen met Rozemarijn een taart voor 
de vogeltjes in je tuin bakken. Vinden ze heerlijk!

Flitz
In Flitz vind je een vogel die zo het theater 

in kan met zijn mooie shows en testen we je 
vogelkennis. Je kan aan de slag met het maken van 
allerlei varianten van de Turkse knoop en je tuin 
opleuken met een nestkastje!

IXIXEL
Nieuw in IXIXEL: het kampvuurrecept! We 

beginnen met een variant op de explorersnack 
bij uitstek: de tostitaart. Ook weer een mooie en 
kunstzinnige expeditietip in de Ardennen en een 
activiteit om elkaar te leren respecteren.

Tijdrover
In Tijdrover deze keer alles over de toe-

komst van het Nederlandse landschap en hoewel je 
misschien denkt dat kleien iets voor bevers is, kun je 
daar ook iets heel lekkers mee maken!

Scouts Info
Scouts Info staat weer vol met nieuws uit de vereni-
ging. Van regioactiviteit tot Leger des Heils Scouting 
en van Gilwell tot duurzaam stoken. En wat kunnen 
vogels ons vertellen over het klimaat?

Deze keer in...
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INHOUD
Yes! De maand maart staat alweer 

voor de deur, dat betekent dat ook 

het voorjaar er aan komt en we 

weer lekker naar buiten kunnen.  

In dit Scouting Magazine weer wat 

tips en suggesties om buiten  

nieuwe avonturen te beleven.
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...die je ooit gezien hebt! 
Hoor jij bij jou in de tuin mussen in de struiken?  

Je ziet ook vast weleens een mooie zwarte merel vliegen. 
Of een koolmeesje. Maar ken je deze gekke vogels al?  

De 3  gekste VOGELS...

Secretarisvogel
Hij ziet er supergrappig uit, met zijn oranje kop en rechtopstaande 
zwarte veren! Maar vergis je niet; de secretarisvogel uit Afrika is een felle 
roofvogel. Hij kan wel 1.30 meter hoog worden. Met zijn lange poten 
jaagt hij meestal rennend op zijn prooi . Het liefst in gebieden waar het 
gras een meter hoog staat. Daar kunnen ze mooi overheen kijken, maar 
zelf worden ze niet zo gauw gezien. Hij eet graag slangen, sprinkhanen, 
spinnen en andere kleine dieren. De secretarisvogel rent wel 20 tot 30 
kilometer per dag om eten te zoeken. Rennen ja, want van vliegen houdt 
deze vogel gek genoeg niet zo. Een rare vogel. En dat is het!  

Waaierhoen 
Is het nou een mannetje of een vrouwtje? We snappen dat je in de 

war bent. Maar het is toch echt een mannetjesvogel. Op een 
gewone dag zul je hem niet snel herkennen. Dan is ie gewoon een 

simpele vogel, met witte en bruine veren. En oké, wel met een 
mooie puntige staart. Net als een pauw. Maar de mannetjeswaaier-

hoen kent een speciaal trucje. Hij heeft twee luchtzakken op zijn 
borst. Die blaast ie op om indruk te maken op de vrouwtjes. Ze 

maken er een ploppend geluid bij en kijken heel stoer. Ze maken er 
ook nog een dansje bij. Het wordt een echte versiershow. En de 

vrouwtjes? Die vinden het geweldig! 

Koningsgier
Een koning moet natuurlijk opvallen, daarom heeft deze gier allerlei opvallende 
kleuren op zijn kop heeft. Zo vind je rood, oranje, geel en blauw terug rondom 
de snavel van de koningsgier. De rest van zijn lichaam is niet zo opvallend, want 
de meeste veren zijn gewoon grijs en zwart. Hij leeft in de regenwouden en 
boomsavannes in Midden- en Zuid-Amerika. Vlees vindt ie lekker, maar een 
dode vogel, vis of hagedis gaat er ook best in. De Koningsgier kan heel goed 
zweven. Dat doet ie op de warme lucht van de tropen. Dat kan ie urenlang 
volhouden, zonder met zijn vleugels te slaan.
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Vogels voeren



Stuiter voert de vogels
Voorleesverhaal

Het is in de winter best koud in Hotsjitonia. In het bos zie ik meesjes en vinkjes 
vliegen. Ik vraag me af wat die vogeltjes eigenlijk eten in de winter. Ik denk dat 
Rebbel dat wel weet. Ik stap haar boomhut in ‘Hoi Rebbel! Mag ik jou iets vragen 
over vogeltjes?” Rebbel neemt me mee naar binnen. “Vertel Stuiter, wat wil je 
weten?” vraagt ze. “Weet jij wat de vogels eten in de winter, als het op de grond 
heel koud is en de bomen kaal zijn?”. “Meestal vinden de vogeltjes genoeg om te 
eten, zoals zaden of insectjes. Maar we kunnen de vogels in de winter altijd een 
handje helpen!”. Rebbel legt me uit dat de vogeltjes die ik zag, dol zijn op pinda-
kaas zonder zout en vogelzaad. “Misschien kun je in het bos op zoek naar den-
nenappels, Stuiter, dan kunnen we daar een vogeltraktatie mee maken!”. Dat vind 
ik een heel goed idee en ik ga het bos in op zoek. Het duurt niet lang of ik heb er 
vijf gevonden. “Kijk, Rebbel! Ik heb er een heleboel!” “Wat goed, Stuiter! Breng ze 
maar naar binnen, ik heb de pindakaas en het vogelzaad gehaald”. Nu is het tijd 
om te kliederen. Met mijn handen smeer ik de dennenappels in met de pinda-
kaas. Mijn handen plakken ervan! Als ze goed zijn ingesmeerd, rollen we ze door 
het vogelzaad. Zo wordt het een lekker hapje voor de meesjes! Rebbel helpt me 
een touwtje te maken aan de dennenappels zodat we ze straks op kunnen hangen. 
“Kom Stuiter, dan gaan we een mooi plekje zoeken in het bos om ze op te han-
gen.” Samen kiezen we wat mooie rustige plekjes uit en Rebbel knoopt de den-
nenappels aan de takken. Als ik de volgende dag weer ga kijken, zie ik dat er al 
vogels van gesnoept hebben.

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

Zo maak je het: 
•	Bekleed	de	taartvorm	met	folie.	Smelt	het	
frituurvet	en	laat	het	daarna	weer	iets	afkoelen.	
Voeg	vogelzaad	aan	het	vet	toe	tot	het	een	lekker	
dik	papje	wordt.	Voeg	krenten,	rozijnen,	appel,	
havermout	en/of	de	stukjes	brood	toe.	Roer	de	brij	
goed	door.	Genoeg	afgekoeld?	Giet	het	dan	in	de	
taartvorm.		
Laat	de	vogeltaart	één	dag	opstijven.	
•	Stort	de	taart	op	een	mooie	plank
of	op	een	bord	en	versier	‘m	lekker
met	van	alles.	
•	Zet	de	taart	op	een	plek	
waar	je	hem	goed	kunt		
zien.	Zo	kun	je
goed	naar	de	
smikkelende		
vogeltjes	
kijken.	

m.m.v. Natuurmonumenten

Je weet het: Rozemarijn is 
dol op bakken. Maar deze 
taart is wel heel bijzonder: hij 
is voor de vogels. Lekker met 
allemaal dingen die zíj lekker 
vinden. Niet snoepen voor 
jou. Maar wel een lekker 

vogeltoetje deze winter. 

Nodig: 	
•	(siliconen)	taartvorm		•	plastic	folie
•	1	kilo	plantaardig	frituurvet		•	vogelzaad
•	ander	vogellekkers,	zoals	krenten,	rozijnen,	stukjes	
appel,	havermout,	een	boterham	(kleine	stukjes)
•	voor	de	versiering:	pinda’s,	sinaasappel,	rauwe	en	
ongezouten	noten,	popcorn,	cranberry’s,	zonne-
bloempitten	

Tijd voor taart! 
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  IN DE KEUKEN MET

 ROZEMARIJN 
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Dit boek zit vol met hersenen – Tim Kennington  
Van Holkema & Warendorf  – A 15 ,99

BSO aan de kook! – Elly Zuiderveld  
KokBoekencentrum – A 14,99

Ik ben Roevie, een bosmier
wat mierenbroodjes te maken hebben met de natuur 

Dineke van der Meer – A 12,99

Roeren in de pannen
Stuiter heeft het altijd erg leuk op de BSO, 
net als de kinderen van BSO de Boei. Zij 
gaan op kookles! Bart, de kok van de 
Koning, komt langs met glimmende potten 
en pannen. Hij leert de kinderen niet alleen 

koken, maar ook van 
alles over smaken, 
smoren en smullen. 
Dat gaat geweldig, 
totdat alles in de 
soep loopt! Op 
desmaaksmullerij.nl 
vind je liedjes, 
recepten, filmpjes en 
nog veel meer bij dit 
toffe verhaal.

Feetastisch!
Soms zou Keet willen dat al haar wensen 
uitkwamen. Die droom overkomt Paula. 
Zij vindt haar leven maar saai. Totdat ze 
op een dag een klein feetje in een lege fles 
ontdekt: flessenfee Maxi. Elke keer dat 
Maxi een goede daad verricht voor Paula, 
verkleurt de fles een beetje. Als de fles 
zachtroze is, 
verandert Maxi 
in een gewone 
fee met 
magische 
krachten. Lukt 
het Maxi de 
fles roze te 
laten kleuren?

Doorzetters in het bos
Bas Bos is maar wat blij met dit informa-
tieve boekje over het leven van bosmieren. 
Nu weet hij dat mieren niet vervelend zijn, 

maar juist super-
handig! Je krijgt 
een kijkje in de 
mierenwereld, 
door de ogen van 
Roevie de bosmier 
zelf. Je ontdekt 
hoe ze leven, wat 
ze meemaken en 
waarom mieren 
van die moedige 
beestjes zijn. 

Krakende hersenen
 Heb je ooit een specht tegen een boom zien 
tikken? Spechten kunnen hun kop 20x per 
seconde heen en weer bewegen. Wist je dat 
hun tongbeen de 
hersenen op zijn 
plek houdt? Deze 
en meer van dit 
soort breinweetjes 
ontdek je in dit 
boek dat vol met 
hersenen zit.
En daarom weet 
professor Plof nu 
eindelijk waarom 
hij zo verstrooid is af en toe …

Maxi van Fluks – Anna Ruhe 
Van Holkema & Warendorf  – A  19,95

WINNEN? Stuur je leukste Scoutingavontuur naar beverpost@scouting.nl en wie weet win jij een van deze mooie prijzen.

VOOR JOU 
    ONTDEKT
VOOR JOU 
    ONTDEKT Keet Kleur verveelt zich. Ze staart uit het raam. Ze ziet geen vogels. Maar Keet, 

maak ze dan gewoon zelf! Bijvoorbeeld een mooie uil. Of samen tijdens de  
opkomst een hele kolonie duiven. 

Wat heb je nodig?
• Wc-rol
• Wit en gekleurd papier
• Dun karton
• Schaar en lijm

Zo maak je meneer de Uil
Stap 1.
Plak een stuk papier om de wc-rol heen, dat is de 
basiskleur. Vouw de bovenkant naar binnen, alsof je de 
rol dichtdoet, zodat er twee oortjes ontstaan.

Stap 2.
Knip een gekleurd hartje uit voor de pootjes. Knip rode 
rondjes voor het verenkleed en 2 grote witte rondjes 
voor de ogen. Knip een ruit en vouw die tot snavel. 

Stap 3. 
Plak alles in deze volgorde vast met lijm.  
Hallo meneer de Uil!

Zo maak je mevrouw Duif
Stap 1.
Teken de vorm van het duivenlijfje na op een stuk 
karton en knip uit.

Stap 2. 
Vouw een vel papier in de breedte tot een harmonica: 
telkens een halve centimeter om en om.

Stap 3. 
Maak een gleufje in het midden van de kartonnen duif 
en trek de dichtgevouwen harmonica erdoor tot 
halverwege. Spreid de vleugels uit.

Stap 4, extra. 
Als je een touwtje erbij steekt kun je hem ophangen. Je 
kunt ook nog een staart vouwen op dezelfde manier, 
als een waaiertje. Maak tijdens de opkomst allemaal 
duiven en hang ze samen als een mobile aan een tak. 

Vogels van papier
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In de winter lusten de vogels die niet naar het zuiden 
trekken wel een vette snack. Je kunt ze natuurlijk 
kant-en-klaar kopen, maar vetbollen zelf maken, is 
veel leuker! Help de vogels de winter door met jouw 
homemade vetbollen en toffe voederplankjes! Maar 
let op: vogels mogen geen zout hebben, dus gebruik 
alleen zoutloze producten.
  
Vetbollen maken is helemaal niet moeilijk! Je kunt ze 
heel gemakkelijk en snel zelf maken. Om vetbollen te 
maken heb je maar twee ingrediënten nodig: vast 
plantaardig frituurvet (of kokosvet) en vogelzaad. Je 
kunt dit gewoon bij de supermarkt kopen. 

Cupcakes voor vogels
Met wat siliconen bakvormpjes, oude kopjes, lege en 
schoongemaakte melkpakken of eierdoosjes maak je 
de mooiste vetbollen. Ook kun je een uitgeholde 
sinaasappel gebruiken. En misschien heb jij zelf nog 
wel een ander gaaf idee? Verder heb je een pan nodig 
om het frituurvet te smelten en eventueel stukjes 
touw om de bollen in je tuin op te hangen. Zo vrolijk 
je je winterse tuin of balkon ook gelijk op! 

Extra verwennerij
Natuurlijk kun je vogels ook een beetje extra 
verwennen door bijvoorbeeld rozijntjes, zonnebloem-
pitten, havermout, sinaasappelschilletjes of (ongezou-

te) popcorn aan je vetbollen toe te voegen. Zin om 
een keer flink uit te pakken? Verwen de vogels in je 
tuin met een vogelzaadtaart! Of maak een lange 
ketting van doppinda’s. Ook kun je vogels blij maken 
met een pot pindakaas vol stukjes noot. Wedden dat 
ze hiervan zullen smullen? En terwijl de vogels 
smikkelen en smullen, kun jij heerlijk genieten van al 
die prachtige vogeltjes in je tuin of op je balkon. 

Zo maak je vetbollen
Smelt het frituurvet op laag vuur in een pan. Doe dit 
altijd onder toezicht van je Scoutingleiding of ouders 
of met hun hulp. Wacht tot alles gesmolten is en haal 
de pan van het vuur. Voeg nu voorzichtig vogelzaad 
toe. De mengverhouding is 1:1. Je hebt dus evenveel 
frituurvet nodig als vogelzaad. Bijvoorbeeld, je hebt 
een kilo frituurvet dan heb je ook een kilo vogelzaad 
nodig. Roer met een spatel zachtjes het vogelzaad 
door het frituurvet. Heb je het zaad goed gemengd? 
Vul dan je vormpjes met het mengsel. Let op! Het 
gesmolten vet is warm, wees dus voorzichtig met 
vullen/gieten. Je kunt ook een diepe jus- of soeplepel 
gebruiken om het mengsel in de vormpjes te schep-
pen. Giet of schep het vogelzaadmengsel voorzichtig 
in de vormpjes en leg er steeds een touwtje met een 
lusje eraan in, zodat je je vetbollen makkelijk op kunt 
hangen. Wil je ze op een voederplank leggen, of 
gewoon op een tafeltje, dan is een touwtje erin niet 

HOE 
WORDT HET 

GEMAAKT

Vetbollen
en voeder-

planken

nodig. Het mengsel wordt het snelst weer hard in een 
koude omgeving. Zet je vormpjes bijvoorbeeld in de 
ijskast, of buiten. Het duurt een paar uur voordat de 
bollen goed hard zijn en je ze uit de vormpjes kunt 
halen. Lukt het niet om de vorm goed te verwijderen, 
houd ‘m dan heel even onder een warme kraan. 

Voederplank
Je kunt je zelfgemaakte vetbollen ophangen in de tuin, 
maar je kunt ze ook serveren op een voederplank. Op 
die voederplank kun je trouwens nog veel meer lekkers 
leggen. Wat dacht je van stukjes appels, rozijntjes, 
havermoutvlokken en kleine stukje brood? Wist je dat 
merels dol zijn op rozijntjes en pimpelmeesjes het liefst 
zaden smikkelen? Leg het los op een voederplankje en 
kijk wat er gebeurt! Een voederplankje maken is – net 
als de vetbol – best eenvoudig. Op eigenwijsblij.nl/
huis-tuin/stappenplan-zelf-een-voederhuisje-voor-vo-
gels-maken-met-kinderen zie je met welke materialen 
en hoe je - met een beetje hulp van je Scoutingleiding 
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of je ouders – een mooi voederhuisje maakt voor de 
vogels. Laat je creativiteit en fantasie de vrije loop 
en versier jouw voederplank of -huisje zoals jij het 
tof vindt. Je kunt ook een voederhuisje maken van 
een leeg pak melk. Hoe je dat doet, laat Jill je zien: 
https://www.youtube.com/watch?v=YseeqFCqZVM.

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



DIT KAN IK BETER 
DAN M’N OUDERS! 

Vogels spotten 

Ik heb het nog 
nooit gedaan, maar 
ik denk dat ik het 
wel kan
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Stap 2: Kijk
De truc is om doelgericht rond te kijken. 
Probeer te denken als een vogel. Bekijk haken 
die aan huizen hangen, hoogspanningskabels, 
palen en boomtoppen. Zoek net als jagende 
vogels naar interessante silhouetten, bijvoor-
beeld van prooien of van nestmateriaal zoals 
takjes. In weides spot je veldleeuweriken die 
leven van regenwormen en zaden. In de lucht 
vliegen valken. Bij meren en stranden vind je 
strandlopers of een verre duiker op het water. 
Wees alert op beweging overal!

Stap 3: Luister
Je oren kunnen net zoveel helpen als je ogen, 
vooral in dichte bossen. Goede vogelaars 
besteden tot 90 procent van hun tijd aan 
luisteren. Het tikken-tik-tikken van een specht 
is niet te missen, het rauwe krassen van een 
raaf ook niet. 

Stap 4. Herhaal
Kijk eerst met je eigen ogen en zoom dan pas 
in met je verrekijker. Nadat je een scène 
grondig hebt bestudeerd, ga je verder. Je komt 
meer vogels tegen als jij ronddwaalt dan 
wanneer je afwacht tot de vogels komen. Op 
naar het volgende veelbelovende uitkijkpunt!

Vogels kijken is populair in coronatijd. 
Misschien heb je in januari ook wel 
meegedaan aan de Nationale Tuinvogel-
telling, waarbij je vogels in je tuin of 
balkon telt. Maar hoe kun je ze spotten 
als je ouders tijdens een wandeling toch 
alleen maar aan het kletsen zijn? 

Wat heb je nodig?
Eigenlijk niks. Met open ogen en oren komt je 
een heel eind. Maar met een verrekijker wordt 
vogels kijken wél een stuk leuker, je haalt de 
vogels onwaarschijnlijk mooi dichtbij.

Hoe doe je het?
Deze vier basisstappen maken het spotten van 
vogels gemakkelijker, ook op drukke en 
bewoonde plekken:

Stap 1: Stop
Als je in een auto zit, stap uit. Als je met een 
groep mensen bent, stop met kletsen en sta 
stil. Stop met je telefoon, veldgids en al het 
andere in je handen (behalve verrekijker). 
Vogels spotten vereist aandacht, dus neem 
even de tijd om je hoofd leeg te maken.
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Maar waar let je op om een (tuin)vogel 
te herkennen? 
Het wordt nog leuker als je weet dat de 
pimpelmees een blauwe pet heeft en de 
koolmees een zwarte kop. Let op het formaat 
van de vogel die je spot, op kleur, verenkleed 
en geluid. Schrijf alle kenmerken op een 
papiertje of maak een foto. Zoek dan in een 
vogelgids op vogel het is. Er zijn honderden 
gidsen te koop, ook speciale voor kinderen. 
Een online vogelgids vind je op de website 
van Vogelbescherming Nederland. Bij elke 
vogel kun je het geluid aanklikken, superleuk 
en leerzaam! Je kunt hier ook een gratis cursus 
volgen. Wedden dat jij binnenkort je ouders 
vertelt wat ze zien vliegen?

Drie vogels die jij kunt spotten:
Zangvogels: Huismus
De tjirpende en huppende huismus komt het 
meeste voor na de merel. Maar hij heeft het 
zwaar in woonwijken, omdat er minder 
ouderwetse daken zijn om onder te broeden. 
Kenmerken: Grijs petje met roodbruine 
zijkanten, witte strepen op de vleugel (man-
netje). Lichtbruin verenkleed, wenkbrauw-
streep achter het oog (vrouwtje). 

Roofvogels: Sperwer
Als je een jagende roofvogel of roofvogel met 
prooi ziet in je dorp of stad, gaat het vaak om 
een sperwer. Ze jagen op zangvogels in tuinen 
en bossen. Vooral in de winter is dat musje bij 
jouw voedertafel zijn leven niet veilig! 
Kenmerken: Lange poten en korte, brede 
vleugels, spanwijdte 60-75 cm

Bosvogels: Kuifmees
Deze hippe vogel met funky kapsel komt af 
op de denneboom in je tuin of op je pin-
da-netje. Een kijktip is de Veluwe: vraag je 
ouders om daarheen te gaan. De kuifmees 

Live kijken vanuit huis
Van 1 maart tot eind juli kun je met 

webcams live kijken naar vogels in hun 
nest. Miljoenen mensen over de hele 

wereld volgen via deze website de 
spectaculaire verborgen gebeurtenis-

sen van broedvogels:  
www.vogelbescherming.nl/beleefdelente

verstopt zich boven in de naaldbomen en 
verraadt zich door zijn roep.
Kenmerken: Zwart-witte kuif en een bibberig 
mezen-gezang van ratelend ‘brr-dr-dr-dr’ met 
soms een hoog ‘zi-zi-zu-zi’.



VOOR JOU 
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De vloek van de kraaientoren   
Michelle Harrison - Gottmer – A 16,99

WIN! We mogen 3 exemplaren van dit boek weggeven!

Het complete bomenboek – Nathalie Tordjman  
Van Goor – A 15,99

Briljante LEGO ideeën – Sarah Dees 
WPG Kindermedia – A 18,99

WIN! en mail een foto van jou mooiste legobouwwerk!

Vleugels van Vuur – De drakenprofetie 
 Tui T. Sutherland – Gottmer  – A 16,99

Drakenstrijd
Zeven drakenstam-
men zijn al genera-
ties lang verwikke-
lend in een 
uitzichtloze oorlog. 
Alle hoop is geves-
tigd op vijf jonge 
draken die volgens 
een oude voorspel-
ling vrede zullen 
brengen in het 
koninkrijk. Klei- een van de uitverkoren 
draken – ontdekt dat hij beschikt over 
uitzonderlijke heldenmoed. Lukt het hem 
daarmee het leven van zijn vrienden te 
redden op weg naar de vrede?

Bouwen maar
Als Legomaster in de dop draai jij je 
hand niet om voor de supercoole 
ideetjes in dit boek. Je kunt het allemaal 
zelf bouwen met de 
Legosteentjes die je 
in huis hebt. Dit 
boek staat bomvol 
briljante bouwsels. 
Wat dacht je van 
een rollende robot, 
een coole knikker-
baan of een werken-
de hijskraan? 

Zusjes en een eeuwenoude vloek
De zusjes Betty, Flis en Charlie zijn 
gevangen op een 
eiland door een 
eeuwenoude dodelij-
ke familievloek. Op 
een dag erven de 
zusjes drie geheimzin-
nige, magische 
voorwerpen waarmee 
ze op pad gaan om 
de vloek op te 
heffen. Zou het de 
meiden lukken? 

Het geheim van bomen
In dit boek kom je alles te weten over 
de boeiende wereld van bomen. Je 
ontdekt meer dan honderd soorten 
bomen, prachtig geïllustreerd en 
voorzien van 
leuke feitjes, 
doe-het-zelfop-
drachten en 
zoekplaten. Wist 
je bijvoorbeeld 
dat het rood-
borstje dol is op 
de vruchten van 
de wilde kardi-
naalsmuts?

WINNEN? Stuur je leukste Scoutingavontuur naar scouty@scouting.nl en wie weet win jij een van deze mooie prijzen.
WWW.SCOUTSHOP.NL

SPELTIPS

Je steunt Scouting in Nederland met je aankoop 11 échte winkels Producten speciaal getest door en voor scouts

SCHUIMRUBBER
DOBBELSTEEN
€ 4,95

CLASSIC BEAN BAG
€ 26,95

GIGA 4 OP EEN RIJ
€ 55,95

PIRATEN SPEURTOCHT
€ 21,95

XL YAHTZEE
€ 31,95

XL JENGA
€26,95



SLAPEN

Je steunt Scouting in Nederland met je aankoop 11 échte winkels Producten speciaal getest door en voor scouts

SET
AANBIEDING

SELFINFLATABLE 
SLAAPMAT 3,0 CM
Comfortabel om op te slapen, 
compacte pakmaat en weegt 
slechts 770 gram.

€ 44,95

VANGO KANTO 250
Slaap je in een clubhuis dan is 
deze slaapzak het hele jaar 
door te gebruiken.

€ 54,95
Ledenprijs € 49,95

LEDEN
VOORDEEL

SET MET SLAAPMAT EN SLAAPZAK
Set met slaapmat 3,0 cm en Vango Kanto 250

Vanaf € 87,50

DUFFLEBAG 50 LITER
€ 34,95

SCOUTPROOF 
ZAKLAMP
€ 14,95

SCOUTPROOF 
TOILETTAS
Verkrijgbaar in 
verschillende kleuren

€ 13,95

SET
AANBIEDING

SET MET TOILETTAS, DUFFLE EN 
ZAKLAMP
€ 49,95

WWW.SCOUTSHOP.NL

Muziek maken met dingen uit de natuur, dat is altijd leuk. Helemaal 
als je er ook nog mooi geluid uit krijgt. Dus stop met dat 
geflierefluit en maak deze vlierenfluit!

Zo doe je het
Allereerst: ga erop uit om de vlierbesstruik te 
vinden. In de lente en begin van de zomer 
herken je ‘m aan zijn witte bloesem. Later 
vormen de trossen besjes, die vanaf einde zomer 
dieppaars worden. 
Snijd een tak zo dik als je vinger van de vlier af. 
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. Kijk naar het plaatje voor 
een voorbeeld. Vraag eventueel hulp aan je 
leiding.

Maak nu het mondstuk. Neem een dunner takje 
en snijd het zo bij dat het precies in de blaasope-

We gaan lekker 
vlierenfluiten 

ning past. Snijd of schraap van de bovenkant 
een paar millimeter af. Je kunt past fluiten 
als er een klein beetje lucht door de 
holle stengel heen kan. Steek het 
takje in de pijp tot aan het 
luchtgat. Snijd het 
uitstekende deel weg. 
Snijd nu de blaasopening 
schuin af (zo kun je er gemak-
kelijker op fluiten. Sluit de 
achterkant van de pijp met een 
vinger af en blazen maar.
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Ga veilig te werk
Nog geen insigne zakmes? Dan is het misschien nu een 
mooi moment om die te gaan halen. Zo leer je om veilig 
om te gaan met een zakmes. Handig voor als je bijvoor-
beeld een boterham wilt snijden, schroef wilt indraaien 
of een blik wilt openen. Ook weet je dat je een zakmes 
goed moet schoonmaken en waar je ‘m wel én niet voor 

mag gebruiken. 

Een heel natuurorkest
Je kunt van nog veel meer dingen uit de 

natuur een fluit (proberen te) maken. 
Bijvoorbeeld 

van dit
 • fluitenkruid 
 • wortels
 • riet 
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Paradijsvogels zijn een familie van zangvogels 
van wel meer dan 40 soorten. De kleinere zijn 
net zo groot als een spreeuw (12 cm) en de 
grotere kunnen zo groot worden als een kraai 
(35 cm). Ze wonen in Nieuw-Guinea, in het 
noordoosten van Australië en op de Molukken 
en ze worden beschermd. Van al deze soorten 
zien de mannetjes er prachtig gekleurd uit en 
voeren ze een mooie show op voor de wat 
minder bontgekleurde vrouwtjes. 

Het feest begint
Voordat de show gaat beginnen, maakt het 
mannetje eerst de grond van een open plek in 
het bos schoon. Vaak heeft die ‘dansvloer’ ook 
wat takken erboven hangen waar de vrouwtjes 
op kunnen zitten om naar hem te kijken, net als 
een balkon in een theater. Hij laat een luide 
lokroep horen om alle vrouwtjes in de buurt te 
waarschuwen en het dansen gaat van start. Hij 
begint met wat rondjes te draaien en te huppe-
len om zijn veren los te schudden. Dan draait hij 
heel snel zijn kop heen en weer en lijkt het op 
een ware disco. Rondom zijn nek ontstaan er 
allemaal schitterende kleuren die telkens 
veranderen. Maar hoe kunnen die veren nou van 
kleur veranderen?

De vorm van de veer
Door de veren van zo'n paradijsvogel onder een 
microscoop te bekijken, zagen wetenschappers 
dat de hele kleine ‘baardveertjes’ een bijzondere 
vorm hadden. Normaal zijn deze veren plat en 
ovaal, maar bij deze vogels hebben ze de vorm 
van een boomerang. Als je de veer kantelt, valt 
het licht op een ander gedeelte en zie je een 
andere kleur. Omdat het 
mannetje tijdens zo´n dans 
heel snel met zijn kop 
schudt, lijkt het een 
echte lichtshow 
met allemaal verschil-
lende kleuren. Zo betovert het 
mannetje een leuk vrouwtje waar 
hij graag een nestje mee gaat 
bouwen. Enkele kledingont-
werpers vonden deze verentruc ook erg 
bijzonder en maken nu bijvoorbeeld truien 
die van kleur kunnen veranderen als je de 
‘veren’ een andere kant op strijkt. 

Spannend gezicht
Het gaafste effect heeft de verentooi van de 
kraagparadijsvogel: hij draait zich om en laat aan 
het vrouwtje een pikzwarte halve maan zien met 
een spannend gezicht erop! Leuk is dat er nog 
altijd nieuwe soorten bijkomen omdat verschil-
lende vogelfamilies zich gaan kruisen. Wie weet 
zien we later een paradijsvogel met een gele 
smiley als kraag.

Paradijsvogels zijn echte dansers. Ze doen dat om indruk te maken 
op de vrouwtjes en maken er geluiden bij. Daarbij veranderen ze 
ook nog eens de kleuren van hun vleugels. Wetenschappers zoch-

ten het geheim uit hoe ze van kleur kunnen veranderen. 

Paringsdans van paradijsvogels

De mus (her)ken je vast. En dat vogels eieren 
leggen, is ook geen geheim. Maar wist je dit al 

van onze gevleugelde vrienden? 

  
A Een kever   
B Een kakkerlak
C Een mug

1.

A Het roodborstje 
B De ekster 
C De zwaan

2.

Vogelvragen

Vogels kunnen vliegen (joh!) Maar 
wat is het vliegend hert eigenlijk 
voor soort beest? Welke vogel is in staat zijn eigen 

spiegelbeeld te herkennen? 

Antwoorden
1A - Het is de grootste kever van Europa, hij kan wel 9 centimeter worden.
2B - Gek maar waar: de ekster is de énige soort die niet zomaar tegen een raam of spiegel aan zal vliegen, omdat ie zichzelf herkent.
3B - Uilen kunnen van alle vogels het beste horen, juist omdat hun oren asymmetrisch in hun kop geplaatst zijn. Zo bereiken geluidsgolven het ene oor net 
iets eerder dan het andere. 
4B - Omdat vogels geen tanden hebben, moeten ze hun eten heel doorslikken. Het gaat door twee delen van de maag: de kliermaag en de spiermaag. 
5C - Twee tenen staan naar voren staan en twee naar achteren. Dit maakt papagaaien tot zeer goede klimmers. 

A De fuut
B De uil 
C De struisvogel 

3. 3) Welke vogel 
heeft scheef 
geplaatste oren? 

4.

A 1
B 2
C 3 

Hoeveel magen heeft een vogel?

5.

A 3 
B 5
C 4

Hoeveel tenen heeft een  
papegaai aan één poot? 



SCOUTPROOF

Je steunt Scouting in Nederland met je aankoop 11 échte winkels Producten speciaal getest door en voor scouts

SCOUTSMES
€ 22,95

KAARTHOEKMETER
Bankpasformaat

€ 1,50

HOOFDLAMP
SCOUTPROOF
Witte en rode LED’s, 4 standen
Getest voor en door scouts. 
Maximaal 25 lumen en 30 meter 
bereik. Inclusief 3x AAA-batterij.

€ 12,95

SET
AANBIEDING

SELFINFLATABLE 
SLAAPMAT 3,0 CM
Comfortabel om op te slapen, 
compacte pakmaat en weegt 
slechts 770 gram.

€ 44,95

Je steunt Scouting in Nederland met je aankoop

SELFINFLATABLE 

SCOUTPROOF 
KOMPAS
Plaatkompas met 2 schaal-
verdelingen, loep en lineaal. 

€ 7,95 VANGO KANTO 250
Slaap je in een clubhuis dan is 
deze slaapzak het hele jaar 
door te gebruiken.

€ 54,95
Ledenprijs € 49,95

LEDEN
VOORDEEL

VANGO CONTOUR
60-70 liter
Met maximaal 70 liter inhoud, groot 
genoeg om al je bagage voor een 
meerdaagse trektocht mee te nemen. 

€ 89,95
Ledenprijs € 84,95

SET MET SLAAPMAT, SLAAPZAK EN RUGZAK
Set met slaapmat 3,0 cm, Vango Kanto 250 en Vango Contour rugzak

Vanaf € 167,50

WWW.SCOUTSHOP.NL

De	Turkse	knoop,	je	kent	hem	wel,	een	
mooie	ring	van	touw.	Menig	scout	heeft	er	
zelf	een	dasring	mee	gemaakt.	Er	zijn	hon-
derden	varianten	Turkse	knopen,	die	variëren	
in	aantal	bochten	en	slagen	en	ook	met	het	
aantal	verdubbelingen	kun	je	variëren.	Een	
veel	gebruikte	versie	is	een	Turkse	knoop	
met	vier	bochten	en	drie	slagen.	Dat	is	de	
voorste	op	de	foto.		
Deze	ring	kan	je	ook	om	een	buis	of	stok	
schuiven.

De	tweede	Turkse	knoop	op	de	foto	zit	om	
een	stok.	Deze	ziet	er	van	buiten	precies	het	
zelfde	uit	als	de	ring,	vier	bochten	en	drie	

Meer informatie over dit onderwerp:

slagen	en	verdubbeld,	maar	is	toch	anders.	
Deze	knoop	kan	namelijk	niet	van	de	stok	
afschuiven.	De	knoop	wordt	op	de	stok	
gemaakt	en	zit	daaraan	vast	omdat	het	begin	
van	de	knoop	dwars	door	de	stok	gaat.	Je	
moet	dus	eerst	een	gat	boren	en	daar	het	
touw	doorsteken.	Op	www.knoopenzo.nl	
vind	je	de	uitleg	hoe	je	de	knoop	moet	
maken.

Er	zijn	natuurlijk	diverse	mogelijkheden	om	
deze	Turkse	knoop	zo	te	gebruiken.	Als	je	
het	eenmaal	weet,	kom	je	zelf	wel	op	
ideeën	en	anders	vind	je	die	wel	op	de	
vermelde	website.
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Een vaste Turkse knoop



 

Een nestkastje is eigenlijk een vogel-
huisje waar de vogels voldoende rust 
hebben en beschut zitten om in het 
voorjaar hun eieren te leggen. Hang het 
nog in de winter op, voor begin maart, 
dan kunnen ze er vast aan wennen. 

In het bos waar dode, holle bomen te vinden 
zijn, kan een vogel makkelijk zelf zijn eigen 
huisje maken, maar in de meeste tuinen of in 
de stad kom je weinig dode bomen tegen. 
Om de vogels een handje te helpen, kan jij 
een vogelhuisje ophangen.  
Maar klein of groot: iedere vogel wil graag een 
huisje op maat! Met een speciaal formaat 
gaatje als ingang.
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hoe maak je zelf...

Wat heb je nodig
Om zelf zo´n huisje te bouwen heb je hout 
nodig van minstens 1,5 cm dik. Laat het op 
maat zagen in de winkel, of doe dat zelf (de 
maten staan bij stap 1 t/m 4). Neem schroeven 
of spijkers en een schroevendraaier of hamer 
om de delen aan elkaar te maken. Het dakje, 
wat schuin af moet lopen voor de regen, kan je 
eventueel met scharniertjes vastmaken aan de 
kast. Dan heb je meteen een bovendeur om 
het huisje in de herfst schoon te kunnen 
maken.

Wat is de beste hangplek?
In de voorkant, onder het uitstekende dakje, 
komt het gaatje waar de vogels naar binnen 

Een nestkastje
Maak je tuin vogelvriendelijk. Een nestkastje is niet te moeilijk 
met behulp van hout en misschien van je vader of Scouting-
groep. Waar moet het aan voldoen?

flitz  |  29

vliegen. De ‘aanvliegroute’ moet ruim zijn, 
zonder takken of bomen die voor de ingang 
staan. Het gaatje kan het best op het noord-
oosten gericht zijn om niet te veel wind te 
vangen. Het nestkastje kan beter niet in de 
felle zon hangen. Vogels houden van rust, dus 
net naast een terras waar veel wordt gekletst is 
niet de beste plek. 
Sommige vogels vinden anderen nestkastjes in 
de buurt niet prettig, maar anderen  vinden 
dat juist gezellig. Iedere vogel heeft zo zijn 
voorkeuren, maar geen enkele vogel houdt van 
katten! Met bijvoorbeeld gaas rond de boom 
kan je die beter op een afstandje houden. En 
een zitstokje onder de ingang lijmen, dat lokt 
ook alleen maar ongewenst bezoek.

Stap 1. Hoe begin je?
Met een huisje voor de koolmees. We rekenen 
met een houtdikte van 1,5 cm. De bodem van 
het huisje is 12 x 12 cm. Om te beginnen leg je 
die plat op tafel en zet je de achterwand van 
27,5 cm hoog en 15 cm breed rechtop erlangs. 
Schuif de korte kant tegen de bodem aan, 
zodat links en rechts 1,5 cm uitsteekt. Met 
horizontale schroeven of spijkers zet je de 
twee delen in een hoek van 90 graden aan 
elkaar vast. 

Stap 2.
De voorkant is lager, 21,5 cm hoog en 15 cm 
breed, en maak je op dezelfde manier vast. 
Maar vóórdat je dat doet, heb je het gaatje 
gemaakt, van 32 mm doorsnede. Het zit 
ongeveer 7 cm onder het dakje. 

Stap 3.
De zijkanten worden net zo breed als de 
bodem, 12 cm, en aan de bovenkant lopen ze 
net als het dakje schuin af. Eén hoogte (die bij 
de achterkant hoort) wordt 27,5 cm en de 
andere hoogte (die van de voorkant) wordt 
21,5 cm. De zijkanten worden tussen de 
achterwand en de voorwand in geplaatst, 
tegen de bodem aan, ook weer met horizonta-

le schroeven of spijkers. Je hebt nu alle 
wanden aan elkaar geschroefd of getimmerd 
en het is al haast een hokje. 

Stap 4.
Het dakje wordt 20 cm lang bij 15 cm breed en 
steekt alleen bij de voorkant bijna 3,5 cm uit. 
De scharniertjes die het dakje vastzetten, 
komen aan de binnenkant van het huisje aan 
de achterwand. Het dakje kun je waterdicht 
maken met een beits of olie. 

Instructiefilmpjes op internet
Als dit allemaal gelukt is kan je het huisje stevig 
ophangen. Het is al met al een hele uitdaging, 
maar wel een leuke, waarvan je ook voorbeel-
den en filmpjes vindt op YouTube. Een 
bouwtekening en instructie voor kinderen vind 
je op www.natuurmonumenten.nl
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Sugar Game   
Eééven achteroverleunen en wat 
kopjes suiker vullen. Het is de 

invalshoek voor een nieuwe gratis game, 
waarbij het niet zozeer gaat om het puzzelen, 
maar om het vullen van suikerkopjes dus. Het 
doel is simpel: hoe meer suiker, hoe beter. Hoe 
verder je komt, hoe moeilijker het wordt om de 
suiker in je kopje te krijgen. Kopje koffie erbij, 
en relaxen maar. 
Sugar Game | Gratis | Android en iPhone

Schwung  
Geloof het of niet, maar dan nóg is 
het een uitdaging om eens uit te 

proberen. Deze app belooft je dat je heel wat 
sneller door de stad fietst of wandelt. Je 
smartphone staat in verbinding met de ver-
keerslichten op je route, ze ‘weten’ dus dat je 
eraan komt, waardoor het groene licht eerder 
wordt aangevraagd. Check als je ‘m installeert 
even of jouw gemeente al is aangesloten. En 
heb je net die paar minuten extra. Om langer in 
je bed te liggen, of rustig te ontbijten. 
Schwung | € 3,49 | Android en iPhone

www.tikjeanders.nl 
Debby is een tikje anders, zoals ze het zelf 
zegt. Ze is visueel beperkt en laat je in haar 
blogs zien hoe het is om daarmee te leven. 
Wat kom je tegen, hoe anders ís ze eigenlijk? 
Met een lekkere dosis zelfspot, positief 
denken en zeggen waar het op staat. Nieuws-
gierig? Haar blogs zijn verdeeld over twee 
categorieën. Kijk mij nou! (met gekke dingen 
die haar elke week weer overkomen, rare 
mensen, vreemde opmerkingen en situaties) 
en Hoe doe je dat? (met tips, handig voor 
iedereen die ook visueel beperkt is).  

Naturevideo Channel op YouTube  
Weleens nagedacht over de mysteries van 
planeet Pluto, of hoe je een netvlies opnieuw 
opbouwt? En heb je ooit eerder een atoom 
gezien? Interessante onderwerpen? Astrologie, 
technologie, gezondheid, het ecosysteem, de 
dierenwereld… Het Nature-kanaal op YouTube 
houd je in korte filmpjes van een paar minuten 
op de hoogte van alle actuele onderwerpen op 
het gebied van baanbrekend onderzoek en 
wetenschappelijk nieuws. 

Didiyo 
Liefhebber van Turks brood, 
Surinaamse bakkeljauw en Poolse 

worst? Smul jij van internationaal lekkers? Dan is 
Didiyo jouw app. Deze app zorgt ervoor dat je 
producten van de lokale etnische supermarkt 
thuisbezorgd krijgt. Het is een nieuwe app, die 
als eerste in Eindhoven is uitgerold, maar 
Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Tilburg, 
Rotterdam en andere regio’s volgen snel. Je kunt 
kiezen uit 3500 producten, maar ook dat worden 
er snel meer. Thuisbezorgen kost € 2,95. Koopje!  
Didiyo | Gratis | Android en iPhone

DE LEUKSTE 
BLOGS/VLOGS

DE 
LEUKSTE 

APPS
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Welke explorer wordt er niet blij van een 
lekkere tosti met ketchup? Geen zin om 
weer 2 broden in het tosti-ijzer te doen en 
altijd eerst te moeten wachten tot je 
hongerige groepsgenoten vol genoeg zitten 
zodat er voor jullie ook iets over blijft? De 
Kampvuurkok heeft de oplossing met deze 
lekkere tostitaart! Je maakt hem in de 
Dutch Oven.

INGREDIËNTEN
Deeg
• 1 kilo bloem
• 1 eetlepels zout
• 2 eetlepels suiker
• 3 eetlepels gist
• 3 bekers lauwwarm water
"vulling"
• 1/3 fles tomatenketchup
• 300 gram kaas in plakken
• 300 gram ham in plakken
• bloem om de tafel te bestuiven

INSTRUCTIES
1. Meng alle droge ingrediënten van het 
brooddeeg. 
2. Voeg het water toe, 3 bekers is zo’n 600 
ml. Begin met 2,5 beker en kneed tot je een 
mooi soepel deeg krijgt dat niet meer plakt.
3. Voeg eventueel wat extra water toe bij 
een te droog deeg of wat extra bloem bij 
een te nat of plakkerig deeg.
4. Laat het deeg rijzen tot het in volume 
verdubbeld is. In de winter buiten kan dit 
in je Dutch Oven door er 2 of 3 kooltjes op 
te leggen zodat het in de oven circa 30°C 
wordt.

5. Bestuif de tafel met wat bloem en rol het 
deeg uit tot een zo groot en een zo lang 
mogelijke plak. Vergeet niet de tafel met 
wat bloem te bestuiven, het deeg mag niet 
aan de tafel vast kleven.
6. Beleg het deeg met een (dunne) laag 
tomatenketchup, een laag ham en een laag 
kaas. Het deeg mag overal bedekt zijn.
7. Rol het deeg op zoals je een pannenkoek 
op rolt en snij het in rolletjes zoals je een 
pannenkoek zou snijden. De rolletjes mogen 
2 à 3 cm breed zijn.
8. Plaats alle rolletjes op de zijkant in een 
Dutch Oven zodat je in het rolletje kijkt. 
Blijft er veel ruimte over, druk dan alles 
wat plat zodat de rolletjes tegen elkaar aan 
liggen. Is er te weinig ruimte voor alle 
rolletjes, druk ze dan wat tegen de zijkant.
9. Laat het geheel eventueel een tweede 
keer rijzen.
10. Bak de Tosti Taart in circa 30 tot 40 
minuten gaar.

KAMPVUUR 
RECEPT
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Er zijn echter twee ‘maren’: 
Bij elke overnachtingskunstwerk is er feitelijk maar plek 
voor twee personen. Dus ben je met meer, neem dan 
alsnog tentjes mee. 
De regel op de route geldt: ‘wie het eerst komt het eerst 
maalt’. Je kunt van tevoren niet reserveren, want de 
overnachtingsplekken liggen midden in de natuur en zijn 
niet bemand. O ja, en bij die schuilhutten is er geen 
drinkwater, dus dat zal je onderweg in de passerende 
dorpjes moeten vragen.
Zin erin? Ga naar www.sentiersdart.be om voor drie euro 
de topografische kaart met de route te bestellen. Regel 
alvast via de Belgische spoorwegen (www.nmbs.be: Youth 

Ticket, vaste prijs voor € 6,60 per traject) een treinre-
tourtje Essen – Ciney of Visé – Ciney en gaan met die 
banaan!

Zaterdag: 8 km
De heenreis naar Ciney. De route loopt langs het 
treinstation, dus je kunt deze meteen 
oppakken. Het eerste stukje betreft maar 
8 km, want in het Bois des Aunes staat de 
eerste schuilhut ‘Levitas’ uit 2019. Let op: 
deze staat niet pal langs de route. 
Opgehangen aan één eikenboom (!) biedt 
deze hut zelfs plek voor vier personen. 
Vlak in de buurt staat daar ook een 
bijzondere lindeboom van mogelijk 500 
jaar oud. Zoek die maar eens op.

Zondag: 20 km
Het vervolg van de route gaat met een grote boog naar 
het plaatsje Natoye (met supermarkt) en onderweg kom 
je witte reuzenmieren tegen, zo ook het kunstwerk 
‘Remcopose’ en loop je dwars door het kunstwerk 
‘Farakas 4’. Na Natoye loop je naar het gehucht Maibelle 
en als je van oude bomen houdt, dan moet je beslist 
even doorlopen naar het ‘centrum’ van dit gehucht, wat 
hier staan nog levende resten van een lindeboom uit 
1270. Daarna passeer je Champion en Schaltin en 
aangekomen in het hoger liggende Bois du Bocq vind je 
de volgende schuilhut ‘Torvtak’ uit 2019. Een mooie hut 
met een bank ernaast. 

Houd je van natuurlijke kunst in een natuurlijke 
omgeving? Aan elkaar geregen door een mooie 
wandelroute? Dan is het Sentiers d’Art echt iets 
voor jou! Zoek bij Google Maps ‘Ciney’ eens op 
en je zal zien, dat dit een plaatsje in de Arden-
nen is, in de Condroz, iets onder Namen. Ciney 
is bekend van het biermerk met dezelfde naam, 
maar ook door die Sentiers d’Art. Dit pad is een 
geweldig mooie route door een zeer landelijk 
en rustig landschap. De route is heel goed 
aangegeven met een rode, rechthoekige 
markering, is 141 km lang en loopt langs meer 
dan 40 natuurlijke kunstwerken. In een zeven-
tal kunstwerken kan en mag je zelfs overnach-
ten! Perfect toch? Die kunstwerken zijn ge-
maakt door internationale kunstenaars en elk 
jaar komen er wel een viertal nieuwe kunstwer-
ken bij.

Een kunstzinnige route 
in de Ardennen:
het Sentiers d’Art

Maandag: 15 km
Een aardige route met een blubberig paadje brengt je naar 
Sorée en vervolgens naar Gesves. Aangekomen bij de 
kleine schuilhut ‘Triskele’ pal aan de route zal je voor een 
winkel even een halve kilometer moeten doorlopen. Je 
bent dan wederom aangekomen in Gesves.

Dinsdag: 17 km
Je zal op deze dag een aantal ‘oude’ kunstwerken 
tegenkomen, welke niet op de officiële lijst staan. Maar 
ook acht andere, welke wèl op de lijst staan. Zoals 
‘Welcome’, ‘Arbres Poumons’, Cathédrale de Lumière’, ‘Chè-
re Terre’, ‘L’Arbre Mobile’ van een Nederlander, ‘Sans 
Entrave’, ‘Intersection’ en tenslotte ‘Sous son Aile’ uit 2017. 
Die laatste is een grote, houten vogel, waarin je boven 
kunt slapen en beneden aan een tafel kunt zitten. 

Woensdag: 17 km
En verder ga je nu. Eerst naar Haltinne met een fraaie 
waterburcht en daarna door het bos naar Ohey (met 
supermarkt), Haillot en Jallet. Bij het kunstwerk ‘Trivouac’ 
uit 2017 in het bos naast het pad kun je in drie houten 
shelters overnachten. De kampvuurplaats in het midden is 
figuratief! Je mag deze officieel dus niet gebruiken.

Donderdag: 19 km
Het dorpje Libois met versterkte boerderij ga je nu 
passeren en zo ook Ossonge en de wat grotere plaats 
Havelange met supermarkt. Daarna kom je midden in het 
veld een rare, hardstenen ‘piramide’ tegen uit de tijd van 
Napoleon en na het gehuchtje Verlée en Buzin komt 
schuilhut ‘Tout Encoquillé’ in zicht: een fraaie, houten 
omhulsel op een grote, open plek in het bos.

Vrijdag: 18 km
Let op: op het traject van deze dag kom je geen winkels 
tegen! Wel drie fraaie kastelen: Chateau Barvaux en 

De kosten 
Trein in Nederland €  P.M.
Trein in België: 2 x € 6,60 € 13,-
Overnachtingskosten  € 0,-
Foerage 7 x € 8,- € 56,-
Verzekering: 8 x € 0,70 € 6,-
Onvoorzien, etc: 10% € 8,-

Totaal: € 83,-

Condroz, Chateau Ramezée en kasteelboerderij Somal. En 
onderweg ook nog de kunstwerken ‘Iron Fruit’, ‘6 Portes 
Sensorielles’, ‘Nids’ en ‘L’Artbri Cubique’. Die laatste is een 
schuilhut uit 2018, is gemaakt van stammetjes om een 
boom, midden in het bos op het hoogste punt van een 
heuvel. Daar kan echter maar één persoon in liggen, maar 
er omheen is ruimte genoeg voor veel tentjes.

Zaterdag: 13 km
De laatste expeditiedag. Als je terug wil gaan naar het 
treinstation op het beginpunt Ciney, dan moet je rekenen 
op 27 km. Maar je kunt ook lopen naar het dorpje 
Haversin, want dat heeft ook een station. Daarvoor moet 
je bij het eerste het beste kruispunt op de route in het 
bos gewoon rechtdoor lopen naar Waillet en dan naar 
Hogne de snelweg over en vervolgens naar Les Basses. Je 
komt dan echter geen kunstwerken meer tegen. In 
Haversin is er vlak naast het station een supermarkt, dus 
je hoeft niet met een hongerige maag terug naar 
Nederland te gaan. 
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TAKE 
YOUR 
TIME

STALEN 
DUURZAME 
VETERHAKEN

SUPPORT SYSTEM
PERFECTE
CONTROLE

CAMBRELLE
VOERING 

ADEMEND
1

2

3 GEVET
LEDER4

THE GRISPORT SHERPA FEATURES
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.

B E K I J K D E C O L L E C T IE E N
L E D E NP R I J Z E N O P S C O U T S H O P. NL

Wijs	een	spelleider	aan,	iemand	die	ervaren	is	in	
gesprekstechnieken.	Die	legt	de	stappen	uit	en	
stelt	de	vragen.	

Stap 1. Op een rij
Maak	een	vrolijke	start	die	de	groepssfeer	
bevordert.	Bijvoorbeeld	harde	muziek	opzetten	
en	allemaal	wild	dansen.	Als	de	muziek	stopt,	
omhels	je	de	persoon	achter	je.	Of	geef	een	
hand:	spreek	dat	af.	Probeer	orde	in	de	chaos	te	
brengen	door	met	elkaar	telkens	een	rij	te	
vormen.	Eerst	van	groot	naar	klein.	Dan	op	
leeftijd.	Van	licht	naar	donker	haar	misschien?	En	
wie	vinden	we	dat	vooraan	moet	als	het	gaat	om	
bijdehante	opmerkingen?

Stap 2. Over de streep
Van	uiterlijk	vertoon	naar	meer	intimiteit.	De	
spelleider	noemt	een	stuk	of	twintig	stellingen	
op	die	steeds	specifieker	worden.	Zelf	speelt	de	
leider	ook	mee.	Begin	met	iets	als:	‘Ik	ben	als	
bever	begonnen	bij	Scouting’.	Mensen	die	als	
bever	zijn	begonnen	gaan	naar	rechts	(de	‘wel’	
zijde),	de	rest	gaat	links	staan	(de	‘niet’	kant)	of	
blijven	achter	een	streep.	Het	is	stil	en	niemand	
praat.	Vragen	kunnen	zijn:	‘Ik	ben	bang	voor	
corona’,	‘Ik	heb	een	handicap’,	‘Ik	durf	nooit	te	
zeggen	wat	ik	echt	vind’,	‘Ik	heb	wel	eens	iets	
gestolen	in	een	winkel,	‘Ik	word	wel	eens	
belachelijk	gemaakt	bij	Scouting’,	‘Ik	pest	
anderen	wel	eens’,	‘Mijn	seksuele	voorkeuren	zijn	
nog	niet	duidelijk’.	Eindig	met:	‘Ik	vond	sommige	
stellingen	in	deze	oefening	best	lastig’	en	‘Ik	heb	
in	deze	oefening	minstens	één	keer	gelogen’.

HANDIGHEIDJES 
FOR LIFE

Bijzonder zijn we allemaal. Maar in de basis 
ook weer hetzelfde. Met deze groepsacti-
viteit kun je overeenkomsten en verschil-
len omarmen. En elkaar omarmen!

Stap 3. ‘Als je me zou kennen…’
De	spelleider	geeft	de	aftrap	met	‘Als	je	mij	echt	
zou	kennen	zou	je	weten	dat…’	en	vertelt	over	
iets	dat	hem	of	haar	flink	bezighoudt.	Het	kan	
zijn	een	nachtmerrie	die	terugkomt,	ziekte	in	de	
familie,	een	geheim	waarmee	hij	of	zij	worstelt.	
Nu	kun	je	in	kleinere	groepjes	elkaar	echt	leren	
kennen.	De	regel	is	dat	je	alles	mag	zeggen,	iets	
kleins	of	iets	groots,	dat	er	niets	wordt	terugge-
zegd	en	dat	niemand	iets	doorvertelt.	Om	de	
beurt	begint	iedereen	met	‘Als	je	mij	zou	kennen	
zou	je	weten	dat…’	De	anderen	kunnen	na	elk	
verhaal	met	een	handteken	respect	tonen	
(ringvinger	en	middelvinger	omlaag).

In	de	activiteitenbank	van	Scouting	vind	je	
soortgelijke	activiteiten	in	het	kader	van	de	
Development	Award.	
activiteitenbank.scouting	.nl

Heb jij leuke ideeën of suggesties voor deze rubriek?  
Mail ze naar ixixel@scouting.nl. 

Vreemde vogels Vreemde vogels 
of of 

paradijsvogels? paradijsvogels? 



In de herfst van 2021 ging Jesse (16) 
mee met het avontuur ‘De Groene 
Koers’ van Stichting ‘t Wylde Leren. 
Voor drie weken ruilde hij het 
klaslokaal in voor de échte wereld. 
Met een  duurzaam zeilschip bezocht 
hij tiny houses, een plastic recycling 
bedrijf, duurzame festivals en meer! 
Zo ontdekte hij samen met twaalf 
andere middelbare scholieren dat 
je veel meer zélf kan doen tegen 
klimaatverandering dan je denkt.

Wat was de reden voor jou om mee te 
gaan met ’t Wylde Leren? 
Het zeilen door de Nederlandse natuur 
sprak me vooral erg aan. En gewoon even 
het klaslokaal uit! Ik wilde op avontuur 
met een groep  onbekende jongeren die 
hetzelfde leuk vinden en nieuwe vrienden 
maken.

“We ��� ‘s av�ds met 
�t geplukte z
wi� iets 
�kk�s gek�kt”

Welke activiteiten zijn je het meest 
bijgebleven? 
Samen de zeilen hijsen en zelf aan 
het roer staan! Met mijn laarzen aan 
een kruiwagen vol zeewier plukken bij 
WildWier vond ik tof. Nooit geweten dat 
je al het zeewier in Nederland kunt eten, 
natuurlijk is niet alles even lekker.

“Hu�w�k mak�? 
Ik �d � bijna z� �!”

Ook het bezoek aan Clear Rivers en het 
zelf plastic rapen heeft indruk gemaakt. 
Het heeft me aan het denken gezet 
hoeveel bruikbaars er dagelijks wordt 
weggegooid. Ook van plastic afval valt 
nog veel te maken!

Je deed je schoolwerk ook nog 
aan boord?
Ja, voor de reis dacht ik eerlijk gezegd dat 
dat een stuk lastiger zou worden. Maar 
dat viel alles mee, zeker met hulp van 
de docenten aan boord. Ik had juist veel 
concentratie en iedereen hielp elkaar. Vier 
uur zelf werken in de ochtend, ik dacht: 
“dat wordt vier uur hel”. Maar uiteindelijk 
had ik er bijna zin in!

JESSE EVERS, 16 JAAR
Bij de scouting sinds zijn 7e, 
Scoutinggroep Delta, Goes.

KO�  �  AV� TU� N

De Groene Koers (14+)
Nederland

Zeilend van Zeeland tot Friesland 
ontdek je allerlei duurzame initiatie-
ven. En ga je duurzaam DOEN! 

10 apr – 1 mei 2022
24 sep – 15 okt 2022

Fluitend door de Fjorden (16+)
Noorwegen

Geniet van het frisse groen op de 
hoogvlaktes, ga hiken, wildkamperen, 
kajakken en meer!

19 mei – 18 jun 2022

Jouw Noorderlicht (16+)
Noorwegen

Beleef de Noorse winter, doorkruis 
besneeuwde hoogvlaktes en leer een 
sneeuwhol te graven na een tocht op 
een hondenslee.

januari – maart 2023

Meer weten?
Meld je (vrijblijvend) aan voor een 
van de digitale informatie-avonden 
waarin het team je alles vertelt over 
wat je kunt verwachten!

Sc�  �  QR-co�  v� r � t � �  � t� view met J� se �  v� r m
 r � fo!

m
 m
 
av� tuurGa

Meld je aan voor een online info-avond!  |  www.wyldeleren.eu

av� tuurav� tuurGa
OP av� tuurav� tuurOP

Gew� n � � R SCH� L� JD! Compleet stappenplan
In	de	workshop	komen	alle	belangrijke	
beslismomenten	en	de	daarbij	horende	
zaken	aan	bod.	Het	biedt	jullie	structuur	
tijdens	het	maken	van	je	plannen	en	zorgt	
dat	er	niets	vergeten	wordt,	zodat	je	aan	het	
einde	van	de	workshop	een	stappenplan	
hebt	liggen	en	je	meteen	met	de	uitwerking	
kan	beginnen!	

6 invalshoeken
Op	de	website	vind	je	6	verschillende	
invalshoeken	voor	het	maken	van	je	keuzes.	
Alle	invalshoeken	bieden	je	handvaten	

waarmee	je	op	een	actieve	en	creatieve	
manier	aan	de	slag	kan,	zodat	het	maken	van	
jullie	plannen	allesbehalve	saai	wordt.	Van	
Triviant	tot	cultuurconfrontaties	en	je	eigen	
vakantiebeurs.	

Nieuwsgierig geworden?
Je	kunt	de	workshop	vinden	op		
scouting.nl/internationaal.	
De	activiteiten	zijn	zo	opgezet	dat	de	
uitkomst	helemaal	niet	vaststaat.	Je	hoeft	je	
ook	niet	te	houden	aan	het	eindresultaat.	
Het	is	vooral	inspirerend	en	jullie	zijn	
uiteindelijk	je	eigen	adviseur.

Op kamp in het buitenland
Misschien is dit voor jullie explorergroep wel hartstikke vanzelfsprekend, misschien is 
het iets waar jullie wel van dromen, maar nog niet hebben gedurfd. Om je te helpen bij 
het organiseren van een buitenlands kamp, is er op scouting.nl een nieuwe workshop te 
vinden, waarmee je je eigen reisgids kunt samenstellen! Handig als leidraad voor je eer-
ste kamp, maar het geeft ook zeker goede handvaten voor de ervaren explorergroepen. 

Wie weet kom je dan ineens totaal ergens anders uit! 
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De toekomst  
van het Nederlandse landschap

Verdozing	is	een	begrip	dat	wordt	gebruikt	voor	
landschappen	waarin	steeds	meer	grote	recht-
hoekige	gebouwen	worden	geplaatst.	Let	maar	
eens	op	tijdens	je	eerstvolgende	rit	in	de	auto.	
Grote	stukken	land	worden	ingenomen	door	
gigantische	loods-achtige	blokken	met	weinig	of	
geen	ramen;	dozen	dus.	De	meeste	van	deze	
blokken	zijn	grote	distributiecentra	met	opper-
vlaktes	van	soms	wel	veertigduizend	vierkante	
meter.	De	dozen	zijn	makkelijk	neer	te	zetten	en	
zijn	goedkoop	om	te	produceren	en	dus	nemen	
ze	snel	in	aantal	toe.	Dit	komt	vooral	doordat	
ons	koopgedrag	daar	om	vraagt;	we	winkelen	
veel	meer	online	en	dus	is	er	veel	opslag	nodig	
om	in	onze	vraag	te	voorzien.	Brabant	is	het	
grootste	slachtoffer	van	verdozing,	want	maar	
liefst	43%	van	alle	distributiecentra	staat	in	deze	
provincie.	Op	zich	hoeft	dat	geen	probleem	te	
zijn,	maar	het	grootste	bezwaar	is	het	uiterlijk	
van	de	loodsen;	de	grijze	dozen	zijn	niet	mooi	
en	verpesten	het	uitzicht.	De	loodsen	die	nu	al	
geplaatst	zijn,	kunnen	niet	zomaar	weer	verwij-
derd	worden,	maar	gelukkig	wordt	er	hard	
gewerkt	aan	een	vorm	van	handhaving.		

De	Tweede	Kamer	heeft	al	met	een	ruime	
meerderheid	een	motie	aangenomen	om	paal	
en	perk	te	stellen	aan	de	groei	van	het	aantal	
grote	distributiecentra	in	ons	land,	dus	dat	biedt	
een	enigszins	hoopvol	perspectief	voor	de	
toekomst.	

De voor- en nadelen van windmolens
Naast	de	grijze	blokken,	zijn	ook	windmolens	
opvallende	aanwezigen	in	ons	mooie	landschap.	
Maar	gek	genoeg	is	dit	iets	waar	veel	minder	
mensen	moeite	mee	hebben,	omdat	ze	voor	
milieuvriendelijke	energie	zorgen.	En	toegege-
ven;	langs	een	plek	als	de	afsluitdijk	heeft	het	
ook	nog	iets	heel	imposants,	al	die	draaiende	
reuzen	op	een	rij.	Maar	hoe	je	het	ook	wendt	of	
keert;	ze	vervuilen	de	horizon	en	ze	produceren	
lawaai.	Dat	laatste	is	iets	waar	gelukkig	nog	
steeds	serieus	aan	gewerkt	wordt	met	nieuwe	
innovaties	en	regelwetgeving.	Zo	moeten	de	
windmolens	tegenwoordig	altijd	minstens	400	
meter	van	een	woning	af	staan	en	moderne	
windturbines	worden	steeds	stiller	in	gebruik.	
Toch	is	er	nog	een	heel	belangrijk	nadeel	aan	de	
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Als de uitbraak van het Coronavirus ons íets geleerd heeft, is het dat vrijheid een groot goed is.  
En die vrijheid ervaar je optimaal buiten, in de openlucht, in onze eigen Nederlandse natuur. 

Uiteraard is het belangrijk om het landschap en dus ons uitzicht, goed te beschermen. Maar zo 
makkelijk is dat niet, onze horizon wordt aan alle kanten vervuild. Door windmolens bijvoorbeeld, 
die ken je vast. Maar heb je ook wel eens van verdozing gehoord? En wist je dat in het midden van 

Nederland ons natuurlandschap juist met veel succes verfraaid wordt?

windmolens.	Want	hoewel	vogels	absoluut	baat	
hebben	bij	het	terugdringen	van	de	klimaatcrisis	
(waar	de	windmolens	voor	een	groot	deel	aan	
bijdragen),	vormen	de	molens	ook	een	gevaar	
voor	vogels.	Zo	worden	ze	soms	verdreven	van	
hun	broedplaatsen	en	vooral	trekvogels	raken	
verstrikt	in	de	bladen	van	de	machines.	In	het	
voor-	en	najaar	vliegen	vogels	massaal	tussen	
hun	broedgebieden	en	overwinteringsgebieden	
waardoor	ze	een	hoog	risico	lopen	op	een	
aanvaring.	Het	is	niet	iets	wat	zomaar	voor	lief	
genomen	wordt,	er	vindt	wel	degelijk	veel	
onderzoek	plaats	om	deze	aanvaringen	te	
voorkomen.	Sovon	Vogelonderzoek	Nederland	is	
bezig	met	het	opstellen	van	een	nieuwe	landelij-
ke	windenergie	gevoeligheidskaart	voor	vogels.

Daarnaast	wordt	bijvoorbeeld	onderzocht	welke	
invloed	de	hoogte	van	de	molens	heeft	op	
vogels	en	wordt	er	een	stilstandvoorziening	op	
de	machines	toegepast,	zoals	in	Windpark	
Krammer	waar	ze	de	aanvaringen	met	zeearen-
den	en	andere	grote	vogels	al	flink	weten	terug	
te	dringen.	Ook	wordt	nauwlettend	bestudeerd	
wanneer	algehele	stilstand	het	aantal	slachtof-
fers	onder	trekvogels	kan	beperken,	vooral	
gedurende	risicovolle	weersomstandigheden.	
Met	een	radar-model	kan	precies	bekeken	
worden	wanneer	stilstand	gebeurt	op	de	beste	

momenten	voor	de	vogels	(tijdens	de	enkele	
dagen	per	jaar	die	de	vogeltrek	duurt)	met	het	
minste	verlies	aan	energieopbrengst.	Daarnaast	
wordt	er	geëxperimenteerd	met	gekleurde	
rotorbladen	en	er	zijn	zelfs	al	windturbines	
zonder	wieken	in	ontwikkeling,	wat	uiteindelijk	
ook	weer	een	positieve	uitwerking	heeft	op	het	
beeld	van	ons	landschap. 

Trots op het Nederlandse landschap
Als	je	er	over	nadenkt	wat	verdozing	en	de	
windmolens	voor	onze	landstreek	betekenen,	
zou	je	kunnen	denken	dat	de	toekomst	van	ons	
Nederlandse	landschap	er	niet	zo	rooskleurig	
uitziet.	Toch	zijn	er	zeker	ook	positieve	ontwik-
kelingen	te	melden.	We	kunnen	bijvoorbeeld	
ontzettend	trots	zijn	op	de	onlangs	aangelegde	
Marker	wadden;	een	prachtig	voorbeeld	hoe	
het	beïnvloeden	van	landschap	ook	een	positie-
ve	uitwerking	kan	hebben.		De	Marker	Wadden	
is	een	groot	project	dat	zorgt	voor	het	natuur-
herstel	van	het	Markermeer.	Door	de	aanleg	
van	natuureilanden	met	zand,	klei	en	slib	uit	het	
Markermeer	komt	nieuwe	natuur	tot	ontwikke-
ling	en	dat	geldt	voor	zowel	het	leven	onder	als	
boven	water.	Met	deze	aanleg	is	een	gloed-
nieuw	paradijs	gevormd	voor	vissen,	vogels,	
insecten	en	planten	en	daarnaast	is	het	een	
heel	fijn	recreatie-eiland	dat	door	mensen	
bezocht	kan	worden.	Het	project	heeft	zelfs	
een	Dutch	Design	Award	gewonnen	in	de	
categorie	Habitat.	Dit	omdat	een	leefomgeving	
is	gecreëerd	waarbij	flora	en	fauna	op	de	eerste	
plaats	staan	en	de	mens	secundair	is.	
Het	is	enorme	boost	voor	de	biodiversiteit	en	
het	herstel	hiervan.	Mocht	je	een	keer	in	de	
buurt	zijn	en	je	ogen	willen	verwennen	met	een	
prachtig	uitzicht,	dan	is	een	bezoekje	aan	dit	
gebied	zeker	de	moeite	waard.	Al	is	het	alleen	
maar	om	je	te	realiseren	dat	het	zo	dus	ook	kan	
in	Nederland.	En	laten	we	dan	alsjeblieft	hopen	
op	meer	van	deze	oer-Hollandse	initiatieven	
waarmee	we	de	aanblik	van	de	blokkendozen	
snel	doen	vergeten.
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PINEWOOD

Je steunt Scouting in Nederland met je aankoop 11 échte winkels Producten speciaal getest door en voor scouts

FINNVEDEN
Dark olive
Verkrijgbaar in maat 46 t/m 58
Winddicht en voorzien van veel 
zakken.

€ 74,95

CARIBOU 
Mossgreen / black
Verkrijgbaar in maat 46 t/m 58
Water- en vuilafstotend en met 
versteviging rondom de knieën. 

€ 99,95

SERENGETI
Hunting olive
Verkrijgbaar in maat 46 t/m 58
Een goede pasvorm met veel stretch.

€ 54,95

Functionele en stevige outdoor-

wandelbroeken die tegen een stootje kunnen

Ga je mee kip kleien?
Al eens een hele, gevulde kip klaargemaakt? Altijd lekker en vaak voldoende voor een hele groep. Komt 

dat even goed uit tijdens een opkomst of Scoutingwinterkamp! We bereiden ‘m niet aan het spit, maar in 
de klei. Ja, je hoort het goed: klei. Dat werkt als een soort oventje, waarin de kip aan de zijkant van heet 

open vuur gaar bakt. 

We	weten	niet	wat	er	precies	van	waar	is,	maar	er	
hangt	een	mooie	legende	aan	deze	manier	van	kip	
klaarmaken.	Lang	geleden	was	er	in	het	Chinese	
Hangzhou	een	bedelaar	die	een	kip	had	gestolen.	
Om	te	voorkomen	dat	hij	betrapt	werd,	verpakte	hij	
‘m	in	klei	en	gooide	hij	‘m	in	zijn	kampvuur.	Toen	
het	vreselijk	lekker	begon	te	ruiken,	brak	de	
bedelaar	de	klomp	klei	open.	Het	resultaat:	een	
fantastisch	lekkere	en	malse	kip.	Sindsdien	heet	
deze	kip	in	klei	ook	wel	Chinese	bedelaarskip.	

Nodig voor 1 kip: 
•	 1	chorizo	worst
•	 1	ui
•	 2	tenen	knoflook
•	 1	blik	canollibonen
•	 1	kip
•	 gerookte-paprikapoeder
•	 zout	en	peper	naar	smaak	
•	 1	citroen
•	 koolbladeren	
Verder nodig:
•	 een	heet	kampvuur
•	 wok	(of	andere	pan	voor	op	t	vuur)
•	 keukentouw
•	 4	kilo	klei	
•	 Deegroller

Verhit de wok boven het vuur. Snijd de chorizoworst in 
plakjes en bak deze in de wok. Snipper de ui en hak de 
knoflook fijn. Voeg toe aan de worst en bak even mee tot de 
ui glazig is. Voeg de bonen (zonder vocht) toe en bak even 
mee. 
Bestrooi de kip royaal met het gerookte-paprikapoeder, 
peper en zout. Vul de kip met het bonenmengsel. Sluiten de 
kip af door de citroen als een soort ‘kurk’ te gebruiken. Pak ‘m 
vervolgens helemaal in met koolbladeren, zodat je geen 
stukje vlees meer ziet. Gebruik het keukentouw om de 
bladeren vast te binden.
Zoek een vlakke, schone plek om de klei op uit te rollen. Rol 
de klei met de deegroller uit tot een grote plak van minstens 1 
cm dik. Leg de ingepakte kip op de lap klei en vouw de klei 
dicht. Werk de naden netjes af en maak van de kleiresten klei 
een leuke versiering.

Leg de kip aan de zijkant van het vuur, in een bedje met 
gloeiende kolen. Houd het vuur goed in de gaten. De klei 
wordt hard en werkt als een oven. Na ongeveer 2 uur is je kip 
gaar (keer ‘m halverwege een keertje) en kun je ‘m uit zijn 
kleiomhulsel pellen. Of – spectaculairder: sla met een stuk 
hout de klei kapot.
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Een kamp wordt een echt avontuur als het 
een totaal ander kamp wordt dan je 
gewend bent. Een kamp naar het onbeken-
de, naar het buitenland. Hier begint jouw 
avontuur, zeker als je nog nooit op kamp in 
het buitenland bent geweest en dat dus 
ook nog nooit zelf hebt georganiseerd. Het 
is dan begrijpelijk dat je geen idee hebt 
wat je wilt, wat er mogelijk is en waarom 
het eigenlijk zo gaaf is.

Een	goede	voorbereiding	voor	een	kamp	in	
het	buitenland	begint	bij	het	opstellen	van	
een	plan:	wat	moet	er	allemaal	geregeld	en	
uitgezocht	worden?	Wanneer	moeten	
beslissingen	zijn	genomen	en	actiepunten	
zijn	afgerond?	Wie	doet	wat?	Roverscouts	
zijn	goed	in	staat	om	een	plan	op	te	stellen	
voor	de	organisatie	van	een	kamp	in	het	
buitenland.	

Workshop op kamp in het buitenland
Op	scouting.nl/internationaal	vind	je	een	
workshop	die	je	helpt	om	alle	belangrijke	

beslismomenten	en	acties	op	elkaar	af	te	
stemmen,	waarbij	alle	belangrijke	zaken	aan	
bod	komen.	Zo	wordt	het	organiseren	van	
een	kamp	naar	het	buitenland	voor	jouw	
stam	een	eitje!	Aan	het	eind	van	de	work-
shop	ligt	er	een	direct	stappenplan	dat	
verder	in	detail	uitgewerkt	kan	worden.

Kamp in het buitenland
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Hoe werkt de workshop?
Een	stappenplan	geeft	structuur	aan	het	
organiseren	van	een	kamp	in	het	buitenland.	
Er	niet	één	stappenplan	dat	het	beste	is.	
Iedere	stam	zal	andere	redenen	en	afwegin-
gen	maken	bij	de	volgorde	van	de	stappen	
en	wat	er	in	die	stap	moet	gebeuren.	Daar-
om	is	het	goed	om	binnen	de	stam	sub-
groepjes	te	maken	die	ieder	een	eigen	
stappenplan	opstellen.	Door	deze	verschil-
lende	stappenplan	naast	elkaar	te	leggen	en	
samen	te	voegen,	ontstaat	een	gezamenlijk,	
weloverwogen	stappenplan.

Deel	de	stam	op	in	subgroepjes	van	drie	of	
vier	personen.	Ieder	subgroepje	gaat	een	
eigen	stappenplan	opstellen:
•	 Maak	een	set	losse	kaartjes,	een	voor-
beeld	kan	je	vinden	via	deze	QR-code.	Er	zijn	
kaartjes	met	daarop	de	stappen	en	er	zijn	
kaartjes	met	daarop	wat	een	stap	inhoudt.	Je	
krijgt	dus	twee	sets	kaartjes	(zie	QR-code)
•	 Maak	een	tijdlijn	met	daarop	de	dag	van	
vandaag	als	startpunt	en	de	maand	van	
terugkeer	van	het	kamp	als	eindpunt.	Maak	
op	de	tijdlijn	een	verdeling	van	de	maanden	
tussen	het	startpunt	en	het	eindpunt.
•	 Leg	vervolgens	de	kaartjes	langs	deze	

tijdlijn,	op	de	maanden	waarvan	je	denkt	
dat	die	dan	aan	de	orde	moeten	komen.	Per	
maand	zijn	meer	kaartjes	mogelijk.	Bij	ieder	
kaartje	met	daarop	een	stap,	hoort	een	
kaartje	met	wat	de	stap	inhoudt.	Bespreek	
met	je	subgroepje	waarom	deze	bij	een	
bepaalde	maand	worden	gelegd.	Je	kunt	
extra	opmerkingen	op	de	kaartjes	plaatsen.
•	 Als	iedereen	de	tijdlijn	helemaal	heeft	
ingevuld,	leg	je	ze	naast	elkaar	om	te	
vergelijken.	Op	de	punten	waar	het	stap-
penplan	afwijkt,	bespreek	je	met	elkaar	wat	
het	beste	is.	

Als	er	een	stappenplan	is	waar	je	het	met	
elkaar	over	eens	bent,	kun	je	het	plan	nader	
uitwerken:
•	 Schrijf	het	stappenplan	uit	in	een	docu-
ment,	zodat	het	vastligt.
•	 Werk	iedere	stap	uit	in	actiepunten	en	
aandachtspunten.
•	 Verdeel	de	taken	in	het	stappenplan.
•	 Maak	afspraken	wanneer	de	voortgang	
wordt	besproken.

Zo	is	de	voorbereiding	voor	jouw	buiten-
landkamp	goed	geregeld!	Heel	veel	plezier	
met	jullie	avonturen	in	het	buitenland!	
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100 jaar Leger des Heils  
Scouting in Nederland

Scouting	en	het	Leger	des	Heils	hebben	samen	al	
een	rijke	geschiedenis.	Al	sinds	1922	bieden	deze	
twee	organisaties	in	Nederland	kinderen,	
jongeren	én	volwassenen	een	plezierige	vrije-
tijdsbesteding.	Dit	jaar	bestaat	Leger	des	Heils	
Scouting	in	Nederland	dus	100	jaar.	In	deze	jaren	
heeft	het	Leger	des	Heils	(LdH)	samen	met	
Scouting	kinderen,	jongeren	en	volwassenen	uit	
alle	lagen	van	de	bevolking	in	de	gelegenheid	
gesteld	om	scout	te	zijn.	Tijd	voor	een	terugblik!
De	twintiger	jaren	van	de	vorige	eeuw	waren	
nog	maar	net	begonnen	toen	de	leiders	van	het	
Leger	des	Heils	in	Nederland	brigadier	J.	
Bulterman	aanstelden	als	‘Territoriaal	Jonge	
Lieden	Secretaris’,	verantwoordelijk	voor	al	het	
LdH	jeugdwerk	in	Nederland.	Hij	kreeg	daarbij	
de	bijzondere	opdracht	om	te	kijken	naar	de	
nieuwe	padvinderij	die	was	opgestart	in	Enge-
land	en	ervoor	te	zorgen	dat	er	in	Nederland	
ook	snel	troepen	konden	starten.	Dat	was	niet	
tegen	dovemansoren	gezegd!	De	brigadier	ging	
op	training	in	Engeland	en	uiteindelijk	kon	op	7	
december	1922	de	troep	“Amsterdam	I”	ingeze-
gend	worden.	
De	eerste	troep	was	er	en	al	snel	volgden	heel	
veel	steden	het	Amsterdamse	voorbeeld	met	
vele	jongens-	en	meisjestroepen.	Dit	ging	door	

tot	ongeveer	1937	toen,	mede	door	de	World	
Scout	Jamboree	in	Vogelenzang,	het	besef	en	
ook	de	behoefte	groeide	dat	de	Leger	des	Heils	
bonden	zich	beter	konden	aansluiten	bij	de	al	
bestaande	Scoutingverenigingen.	Het	duurde,	
door	de	Tweede	Wereldoorlog,	nog	tot	1948	
voordat	Leger	des	Heils	Scouting	zich	aansloot	
bij	de	bestaande	Scoutingverenigingen.	
De	padvind(st)ers	van	het	Leger	des	Heils	gingen	
echter	op	volle	kracht	door.	Vanaf	1973	zijn	de	
LdH	groepen	lid	van	Scouting	Nederland.	Het	
Leger	des	Heils	en	Scouting	Nederland	hebben	
met	elkaar	afspraken	gemaakt	waarin	de	
identiteit	van	de	LdH	Scoutinggroepen	gewaar-
borgd	is.	Vandaag	de	dag	zijn	er	ruim	tweehon-
derd	jeugdleden	en	vrijwilligers	actief	bij	de	LdH	
Scoutinggroepen	en	spelen	vanuit	onze	Christe-
lijke	levensovertuiging	elke	week	weer	het	
Scoutingspel.	Daarnaast	hebben	de	LdH	Scou-
tinggroepen	een	eigen	terrein	in	Ede:	Scouting	
Kampeerterrein	Belmont.	In	de	bossen	die	
grenzen	aan	het	Wekeromse	Zand	en	op	een	
steenworp	afstand	van	De	Hoge	Veluwe	is	het	
een	prachtige	kampeerplek	voor	scouts.

Teamwork makes 
Sustainable 

Dreams Work!

Samen	met	vijf	groepsgenoten,	die	allemaal	een	
Gilwell-training	hebben	afgerond,	ging	Esmeé	aan	
de	slag	om	een	programma	te	ontwikkelen	dat	
gericht	is	op	‘Sustainable	Development	Goal	15’:	
Leven	op	het	land’.		“Bij	het	organiseren	van	een	
tof	programma	is	teamwerk	erg	belangrijk.	Wij	
zijn	allemaal	verschillend	en	juist	daarom	vullen	
we	elkaar	zo	goed	aan.	De	rollen	werden	van	
nature	opgepakt	en	zo	kon	ieder	zijn	kwaliteiten	
goed	inzetten”,	zo	vertelt	Esmée.	'Hiermee	
grepen	we	zelf	terug	op	de	teamrollen	die	we	
ontdekten	tijdens	onze	eigen	Gilwell-training.

In	het	voorjaar	van	2022	draaien	er	2	pilots	bij	2	
verschillende	Scoutinggroepen	in	het	land.	“We	
gaan	duurzame	vogelhuisjes	maken.	Er	komt	een	
programma	voor	welpen,	scouts	en	explorers,	
waarbij	het	programma	is	afgestemd	op	de	
leeftijd.	Zo	is	er	voor	scouts	een	spel	bedacht	
waarbij	punten	worden	verdiend	waarmee	het	
materiaal	van	de	vogelhuisjes	kan	worden	
gekocht.	We	hebben	draaiboeken	gemaakt,	
waarbij	we	nauw	samenwerken	met	de	leiding-
teams	van	de	verschillende	groepen.	Uiteindelijk	
belanden	de	programma’s	kant	en	klaar	in	de	

activiteitenbank	van	Scouting	Nederland,	zodat	
jij	er	ook	mee	aan	de	slag	kan.”

Heeft	Esmée	uit	het	Teamwell-traject	gehaald	
waar	ze	voor	zichzelf	op	hoopte?	“Ik	had	geen	
idee	waar	ik	aan	begon	toen	ik	mij	aanmeldde	
voor	Teamwell.	Doordat	de	focus	(bij	onze	
opdracht)	ligt	op	elkaar	feedback	geven,	begrijp	
ik	steeds	beter	hoe	ik	mijn	rol	in	het	team	kan	
invullen	en	waarin	ik	mijzelf	nog	verder	kan	
ontwikkelen.”	

Ben	jij	benieuwd	naar	jouw	rol	in	een	team	of	
wil	je	beter	begrijpen	waarom	je	doet	wat	je	
doet?	Kijk	eens	op	gilwell.scouting.nl.	
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Esmée ging mee met Teamwell 2020 en 
ontwikkelde met haar team een gaaf 

programma dat ook jij kan gaan gebruiken!
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JOBO Promotions
+31(0)418 511 972
info@jobopromotions.nl

ON DEMAND
De Scoutfi t is na jaren al niet meer weg te denken uit het 
Scoutingstraatbeeld. Afgelopen jaren kon je je Scoutfi t compleet maken 
met het blauwe Scoutfi t-vest en het Scoutfi t-shirt. Sinds dit seizoen 
is Jobo Promotions de offi  ciële partner van Scouting Nederland voor 
scoutfi tondemand.nl. 

Scoutfi tondemand.nl is de opvolger van het blauwe Scoutfi t-vest en het Scoutfi t-
shirt. Deze zijn nog verkrijgbaar bij ScoutShop zolang de voorraad strekt. 
De welbekende Scoutfi t-blouse blijft uiteraard ook gewoon bestaan en bestel je bij 
ScoutShop. 

Op scoutfi tondemand.nl vind je een selectie aan kleding, standaard voorzien 
van het Scouting Nederland-logo op de rechtermouw. Deze kleding behoort tot de 
offi  ciële Scoutfi t en de opvolger van het Scoutfi t-vest en Scoutfi t-shirt. 

Daarnaast ben je bij Scoutfi t on Demand ook aan het juiste adres voor een 
eigen kledinglijn van jouw Scoutinggroep, -speltak of -regio. De offi  ciële Scoutfi t 
kan je aanvullen met een eigen ontwerp op de linkermouw, voorkant, achterkant 
en borst. Dit biedt meer ruimte aan de zichtbaarheid en diversiteit van jouw 
Scoutinggroep, -speltak of -regio zónder de uniformiteit van de Scoutfi t te 
verliezen. 

Vele groepen hebben dit jaar al gebruik gemaakt van Scoutfi t on Demand en 
dragen met trots hun eigen groepskleding die aansluit op de nieuwe Scoutfi t. 

Bestellen van Scoutfi t-kleding kan per stuk en heb je binnen vijf werkdagen in huis. 
Wil je de Scoutfi t uitbreiden met een eigen ontwerp? Neem dan, onder vermelding 
van Scoutfi t, vrijblijvend contact op met Jobo Promotions voor de mogelijkheden 
en prijzen. Ben je als groep van plan meer dan vijf keer per jaar te bestellen? 
Overleg dan met Jobo promotions of een eigen bestelportal voor jouw groep 
mogelijk is! 

SCOUTINGKLEDING VOOR JE 
SPELTAK, GROEP OF REGIO!

BESTELLEN
Bestellen doe je gemakkelijk 
via scoutfi tondemand.nl, na 
bestellen worden je producten 
binnen 5 dagen geleverd!

WWW.SCOUTFITONDEMAND.NL
Scoutfi t on demand / Jobo promotions is offi  ciële partner van Scouting Nederland en ScoutShop.

NIEUW



EXTRA GELD VOOR JOUW SCOUTINGGROEP?
DOE MEE MET DE GROTE CLUBACTIE!

Meer weten? Ga naar clubactie.nl/scouting

In 30 minuten informeren we je 
over de Grote Clubactie, hoe het 
werkt en wat het jouw Scouting-
groep kan opleveren.

Schrijf je in voor het 
Scoutingwebinar op 

22 maart 2022.

Meld je aan via clubactie.nl/scouting

Vanaf 2022 is Scouting Nederland een
samenwerking aangegaan met de Grote Clubactie

Hiermee krijgen Scoutinggroepen de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij 
de Grote Clubactie en zo geld in te zamelen voor de clubkas. De Grote Clubactie 

biedt diverse mogelijkheden voor lotenverkoop, van fysiek tot online, waardoor het 
bereik van je verkopers groter is en je met relatief weinig moeite veel geld kunt 

inzamelen voor je Scoutinggroep.

80% gaat direct naar de clubkas

Deelname is gratis

Landelijke bekendheid, al 50 jaar

Een eigen online omgeving

Gratis promotematerialen
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Hoe duurzaam stookt Scouting? 
Wat	zou	Scouting	zijn	zonder	een	kampvuur?	
Koken	op	vuur,	rituelen,	de	gezelligheid	en	goede	
gesprekken:	het	is	niet	weg	te	denken.	Vuur	
stoken	is	echter	een	veelbesproken	onderwerp	
geworden	in	de	samenleving	vanwege	de	
belasting	voor	het	klimaat	en	de	gezondheid.	Dit	
gaat	uiteraard	ook	Scouting	aan,	want	wij	willen	
ook	over	30	jaar	vooral	buiten	in	de	natuur	actief	
zijn.	Daarom	komt	er	meer	aandacht	voor	
duurzaam	stoken.	Want	naast	alle	andere	dingen	
die	we	kunnen	doen	om	zorgzaam	met	het	klimaat	
om	te	gaan,	is	duurzaam	stoken	er	een	van.	

Om	te	beginnen	is	er	onderzoek	gedaan	onder	
Scoutinggroepen:	hoe	duurzaam	stoken	we	op	
dit	moment?	60%	van	de	respondenten	geeft	aan	
enkele	keren	per	maand	buiten	vuur	te	stoken	
met	de	groep.	Vooral	om	te	koken,	voor	de	sfeer	
maar	ook	om	jeugdleden	te	leren	verstandig	vuur	

te	stoken.	95%	geeft	daarbij	aan	in	ieder	geval	
regelmatig	schoon,	droog	hout	te	stoken,	dit	is	
het	minst	vervuilend	voor	het	milieu.	Daarnaast	
wordt	er	ook	nog	wel	eens	iets	anders	op	het	
vuur	gegooid,	er	is	dus	ook	nog	wel	wat	te	
verbeteren.	

De	helft	van	alle	groepen	die	meededen	aan	het	
onderzoek	wil	graag	meer	aandacht	binnen	de	
groep	voor	duurzaam	stoken.	Het	begint	bij	
bewustwording:	hoe	dan?

We	hebben	alle	tips	voor	duurzaam	stoken	voor	
je	verzameld	op	scouting.nl/duurzaamstoken.	
Daar	vind	je	ook	een	infoblad	over	duurzaam	
stoken.	Heb	je	nog	andere	duurzame	stooktips	
voor	Scoutinggroepen?	Deel	ze	dan	op	social	
media	met	de	hashtag	#scoutingstooktduur-
zaam!		
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WWW.SCOUTSHOP.NL

PETROMAX

Je steunt Scouting in Nederland met je aankoop 11 échte winkels Producten speciaal getest door en voor scouts

PETROMAX 
DRIEPOOT
€ 74,95

PETROMAX  
DUTCH OVENS
Alle maten zijn verkrijgbaar mét 
en zonder pootjes 
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

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

€ 94,95

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

€ 24,95

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.

PETROMAX
POFFERTJESPAN
€ 36,95

 PETROMAX 
VUURKETEL FK2 
€ 79,95

PETROMAX 
ROCKET HOUT 
STOVE FR33 
€ 139,95

ACTIE!
Besteed voor minimaal € 100,00 aan 
Petromax artikelen bij ScoutShop 
in de maanden januari, februari of 
maart 2022 maak je kans op Petromax 
waterketel t.w.v. € 59,95. Meedoen is 
eenvoudig: stuur je orderbevestiging 
door naar petromax@scoutshop.nl of 
laat je gegevens achter bij aankoop in 
één van onze winkels.

Het maakt niet uit of jullie nog steeds samen 
zijn of dat het ging om een kalverliefde, zolang 
je een lief, bijzonder of mooi verhaal te 
vertellen hebt, nemen we graag contact met  
je op! 
Of misschien heb je wel een goed verhaal te 
vertellen over je grootouders die elkaar 
(indirect) door Scouting leerden kennen! Als 
het maar met liefde en Scouting te maken 

heeft, pas je helemaal in onze rubriek.
Lijkt het je leuk om geïnterviewd te worden, 
stuur dan een mailtje naar: communicatie@
scouting.nl

En wie weet sta jij in 
onze volgende editie
met je eigen 
liefdesverhaal!

	

Heb jij je grote liefde leren kennen 
bij Scouting? Dan zouden we je 

graag interviewen voor de rubriek 
Love is in the Air! 

scouts info |  57

L ve



scouts info |  59

ALS HET GOED GAAT MET DE VOGELS, 
GAAT HET GOED MET JOU!

Arjan Dwarshuis is professioneel vogelgids en ambassadeur van IUCN Nederland, een natuur-
beschermingsorganisatie. Hij is wereldrecordhouder vogelspotten en sinds maart 2021 neemt 

hij zijn goede vriend (en vogel-nitwit) Gisbert mee op vogelsafari in De Vogelspotcast. 
Aflevering na aflevering leer je in deze podcast alles over de Nederlandse natuur in het 

algemeen en vogels in het bijzonder. 

Vogelen is de officiële benaming voor het 
bekijken en determineren van vogels.		
Sinds	de	coronacrisis	neemt	deze	bezigheid	alleen	
maar	toe,	merkt	Arjan.	
‘Het	is	een	soort	van	ontploft,	lijkt	het	wel.	De	
eerste	lockdown	in	maart	2020,	viel	synchroon	
met	het	voorjaar.	Er	waaide	toen	een	oostenwind	
en	het	was	schitterend	weer,	waardoor	het	echt	
heerlijk	was	om	buiten	te	zijn.	Het	was	ook	nog	
eens	midden	tijdens	de	vogeltrek	waardoor	je	heel	
veel	vogels	kon	zien.	Er	was	natuurlijk	veel	minder	
(vlieg)verkeer	en	dus	viel	het	gezang	goed	op.	
Alles	bij	elkaar	was	het	dus	een	mooi	startsein	
voor	veel	mensen	om	te	gaan	vogelen.	Ook	omdat	
wandelen	een	van	de	weinige	activiteiten	was	die	
je	nog	kon	doen	en	dat	wordt	een	stuk	leuker	als	
je	iets	te	zoeken	hebt.	Vogelen	is	een	soort	
Pokémon	GO	voor	gevorderden.‘

Is dat alleen maar leuk, of heeft het ook 
nadelen dat er meer mensen aan het vogelen 
zijn?
‘Het	is	natuurlijk	hartstikke	leuk	dat	mijn	obscure	
hobby	ineens	volkssport	nummer	1	lijkt	te	zijn.	Dat	
juich	ik	alleen	maar	toe	en	daardoor	gaat De 
Vogelspotcast	ook	als	een	raket.	Het	nadeel	is	dat	
het	af	en	toe	best	wel	druk	wordt	in	de	natuur,	dus	
we	moeten	wel	ook	goed	op	blijven	letten;	op	de	
paden	blijven,	geen	rotzooi	achterlaten	en	je	hond	
aangelijnd	houden,	dat	soort	dingen.	Maar	hoe	
meer	mensen	zich	interesseren	in	de	natuur,	hoe	
beter	het	is,	want	de	natuur	heeft	onze	liefde	
momenteel	hard	nodig.	Door	de	hele	coronacrisis	
zijn	we	met	z’n	alleen	ook	in	gaan	zien	dat	we	
zuinig	moeten	zijn	op	de	natuur.‘

Welke voordelen zitten er nog meer aan 
vogelen, buiten de liefde voor de natuur?	
‘Het	zorgt	voor	een	geluksgevoel.	Vogels	zijn	het	
meest	zichtbare	onderdeel	van	het	dierenrijk	en	
dat	is	waarom	mensen	vogels	zo	leuk	vinden.	Ze	
brengen	met	hun	zang	de	natuur	tot	leven	en	de	
vogelmigratie	is	de	meest	massale	beweging	van	
dieren	op	aarde.	Daarmee	symboliseren	ze	een	
beetje	de	vrijheid	die	we	nu	soms	moeten	missen	
door	de	lockdowns.	En	het	is	natuurlijk	gezond:	je	
gaat	er	’s	ochtends	al	vroeg	op	uit	en	je	bent	al	
uren	buiten	geweest	als	de	rest	van	Nederland	
wakker	wordt.	Daarbij	ben	je	heel	geconcentreerd	
bezig.	Je	traint	je	zintuigen,	want	je	kijkt	niet	
alleen,	je	moet	ook	heel	goed	luisteren.	Als	je	dat	
goed	doet,	dan	sluit	je	je	af	voor	alle	andere	
dingen	en	ben	je	even	niet	met	je	werk	bezig	of	
met	dingen	die	je	stress	geven.	Je	zit	helemaal	‘in	
het	moment.’

En wat kunnen we van vogels zelf leren?
‘Vogels	zijn	de	graadmeters	van	de	natuur.	Ze	zijn	
de	best	bestudeerde	diergroep	op	aarde	en	
worden	van	alle	diergroepen	al	het	langst	bestu-
deerd.	Daardoor	en	doordat	vogels	zo	zichtbaar	
en	hoorbaar	zijn,	kunnen	we	populatie-ontwikke-
lingen	goed	volgen.	En	dus	ook	of	ze	in	aantallen	
toenemen	of	afnemen.	Als	ze	afnemen,	dan	gaat	
ons	hele	ecosysteem	achteruit	en	ook	de	voedsel-
keten.	Vogels	vertellen	ons	meer	dan	welke	
andere	dierenfamilie	ook	hoe	een	ecosysteem	
ervoor	staat.	Dat	zijn	belangrijke	lessen.’	

Geldt alleen voor vogels in een natuurgebied, 
of kun je dat ook toepassen in een woonwijk? 
‘Ja	juist	ook	in	de	stad!	Sinds	1990	is	het	aantal	
vogels	in	de	steden	bijna	gehalveerd.	
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Dat	leert	ons	dat	we	op	een	verkeerde	manier	
bezig	zijn	in	de	stedelijke	omgevingen.	We	
gebruiken	te	veel	chemische	bestrijdingsmidde-
len,	tegen	de	buxus-mot	bijvoorbeeld,	en	steeds	
meer	mensen	hebben	de	neiging	om	alles	
helemaal	dicht	te	tegelen	in	plaats	van	kruiden	te	
planten.	Door	te	kijken	naar	de	vogelpopulatie	in	
de	stad,	leren	we	dat	we	onze	stedelijke	omge-
ving	anders	moeten	inrichten.’

Wat zegt de vogelpopulatie over ons huidige 
klimaat? 
‘Zo’n	40	%	van	alle	vogelsoorten	die	in	Nederland	
voorkomen,	trekt	naar	Afrika.	Je	ziet	nu	dat	die	
vogels	steeds	eerder	terugkomen	en	later	
vertrekken,	dus	daaraan	kun	je	zien	dat	het	
klimaat	verandert.	Daarnaast	kun	je	via	vogels	
veel	te	weten	komen	over	de	biodiversiteit,	die	
wil	je	als	je	mens	zijnde	zo	divers	mogelijk	
hebben.	Want	dat	betekent	dat	de	natuur	gezond	

is	en	uiteindelijk	zijn	wij	afhankelijk	van	diezelfde	
natuur.	Als	het	goed	gaat	met	de	vogels,	gaat	het	
goed	met	de	mens.	Er	is	een	studie	die	laat	zien	dat	
hoe	meer	soorten	vogels	je	om	je	heen	hebt,	hoe	
gelukkiger	je	bent.	Want	als	de	natuur	gezond	is	en	
je	veel	vogels	hoort	zingen	en	bijtjes	hoort	zoemen,	
dan	maakt	dat	je,	onbewust,	gelukkig.’

Heb je tot slot nog tips hoe we bij kunnen dragen 
aan de diversiteit van vogels?
‘Zorg	voor	veel	groen	in	je	tuin	of	op	je	balkon,	leg	
geen	tegels	en	geen	beton.	Koop	biologische	
inheemse	planten	en	geen	exotische	rotzooi	die	
met	gif	is	bespoten.	Gebruik	geen	gif	als	je	last	heb	
van	bijvoorbeeld	mieren	of	mos,	dat	is	echt	funest	
voor	de	hele	biodiversiteit.	Houd	je	kat	wat	vaker	
binnen	en	laat	de	vallende	blaadjes	liggen	in	de	tuin,	
die	zijn	goed	voor	de	vogels	en	de	alle	andere	
dieren!’	
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Corona maakte het in 2021 niet een-
voudig voor de Scoutingregio’s om 

activiteiten te organiseren. De Scout 
it out organisatie van Regio Hollands 
Midden had het geluk dat na 1,5 jaar 

voorbereiding het evenement op 
pretpart Duinrell binnen de corona-

richtlijnen kon doorgaan

ten	over	het	milieu	van	het	Wereld	Natuur	
Fonds	en	Waterschap	Rijnland	en	natuurlijk	
ontbrak	de	ScoutShop	er	niet.		
Tijd	voor	Avontuur!
Omdat	deze	dag	ook	een	Tijd	voor	Avontuur	
evenement	was,	kreeg	de	WNF-panda	aan	het	
eind	van	de	dag	van	de	voorzitster	van	de	regio	
een	cheque	voor	bomen	overhandigd.
Zonsverduistering
De	dag	werd	afgesloten	met	een		spectaculaire	
strijd	tussen	de	vuurnatie	en	de	Avatar	Aang.	De	
welpen	hadden	met	de	gevonden	aanwijzingen	
gelukkig	uitgevonden	dat	de	vuurnatie	haar	
kracht	verliest	tijdens	een	zonsverduistering	en	
laat	zo’n	verduistering	nou	net	op	dat	moment	
gebeuren!	Dankzij	die	hulp	wist	Aang	na	een	
spannend	vuurgevecht	de	vuurnatie	te	verdrij-
ven	en	werd	de	natuur	hersteld!
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In Regio Hollands Midden is de Scout it out een 
terugkerend feest voor alle scouts in de regio. 
Iedere vier jaar komt iedereen van de regio 
samen om elkaar weer te ontmoeten en met 
een mooie herinnering aan deze speciale dag 
naar huis te gaan. Afgelopen oktober heeft 
Regio Hollands Midden een geweldige dag 
georganiseerd voor welpen in Duinrell. 

Op	zaterdag	9	oktober	vertrokken	de	welpen	
(maar	ook	de	bevers,	scouts	en	explorers)	van	
Regio	Hollands	Midden	naar	Scout	it	out’21	op	
pretpark	Duinrell	in	Wassenaar.	De	Avatar	nam	de	
ruim	2300	scouts	mee	in	een	spannend	avontuur	
over	Aang,	Katara	en	Toph	om	samen	te	strijden	
tegen	de	vuurnatie	die	het	leven	op	het	land,	
water	en	in	de	lucht	onmogelijk	had	gemaakt.	
Vuur,	water,	aarde	en	lucht...	Lang	geleden	
leefden	de	vier	naties	in	vrede	samen.	Maar	dat	
alles	veranderde	toen	de	vuurnatie	aanviel!	
Tijdens	de	opening	van	de	Scout	it	out’21	vroeg	
Aang	alle	welpen	om	te	zoeken	naar	aanwijzingen	
die	konden	helpen	om	de	vuurnatie	te	verdrijven	
en	zo	de	natuur	te	herstellen.	Met	deze	opdracht	
verspreidden	de	groepjes	welpen	en	hun	leiding	
zich	door	het	park.	Zij	zochten	aanwijzingen	in	de	
leuke	attracties	van	het	pretpark	en	speelden	
tijdens	het	wachten	het	wachtrijenspel.	
Ook	waren	er	voor	de	welpen	echte	Scoutingac-
tiviteiten,	zoals	bamboepionieren,	boogschieten,	
geocachen,	marshmallows	roosteren	en	nog	veel	
meer.	In	het	pretpark	waren	8	Avatar-vlaggen	
verstopt.	Als	de	welpen	een	vlag	vonden,	
mochten	ze	hun	groepsnaam	erop	schrijven.	De	
welpen	die	de	meeste	vlaggen	wisten	de	spotten,	
kreeg	een	vlag	mee	naar	huis.
Scoutingmarkt

Na	een	aantal	uren	gingen	de	meeste	groepjes	
even	uitrusten	en	een	frietje	of	een	lekker	ijsje	
halen	op	het	centrale	Scout	it	out-terrein.	Daar	
waren	ook	kraampjes	met	onder	andere	activitei-

Scout it out ’21 Avatar
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Bibi Werter (46) en Marcel de Jong (49) 
sleepten als duo de derde prijs in de wacht 
bij het tweede seizoen van het tv-program-
ma LEGO Masters. Als Scoutingmaatjes 
pasten ze natuurlijk ook Scoutingskills toe 
tijdens de opnames. “Die creatieve bubbel 
was fantastisch, maar ook hartstikke 
spannend!”

Waarom ben je op Scouting gegaan?
Bibi: “Mijn nicht was leiding van de kabouters 
bij Scouting Boerhaavegroep Voorhout en 
nam mij als klein meisje mee. Vanaf het 
allereerste moment vond ik Scouting ontzet-
tend leuk. Ik heb alle speltakken doorlopen en 
ben jarenlang leiding geweest. Nog steeds ben 
ik bij Scouting betrokken: mijn zoons van 13 
en 15 jaar zijn lid bij dezelfde Scoutinggroep 
als ik destijds. Ook mijn man Wietse heb ik 
via Scouting ontmoet.” 
Marcel: “Ik kwam pas in aanraking met 
Scouting in mijn studententijd. Een studiege-
noot nodigde me uit om een keer mee te gaan 
naar zijn Scoutinggroep Scojesa in Sassen-
heim. Ik was meteen verkocht. Zes jaar lang 

ben ik leiding bij de bevers geweest. Ook heb ik 
bij Scouting Graaf van Lynden in Lisse jarenlang 
een groepje te gekke explorers begeleid. In mijn 
huidige woonplaats Dongen ben ik lid van de  
St. Jozef Groep. Net als de rest van mijn gezin.”

Wat vind je leuk aan Scouting?
Marcel: “Ik ben heel erg creatief en vind het leuk 
om oplossingsgericht bezig te zijn. Bij Scouting 
kon ik heel goed mijn ei kwijt. Ik vond het 
fantastisch om elke week een nieuw activiteiten-
programma te bedenken voor de bevers.”
Bibi: “De diversiteit van mensen. 
De mogelijkheid om je eigen talenten te ontdek-
ken en te ontwikkelen. Voor iedereen is bij 
Scouting een taak weggelegd. Veel van mijn 
vrienden – en zelfs mijn man – ken ik via 
Scouting. Ook buiten Scouting gingen wij altijd 
veel met elkaar om. Je deelt hetzelfde DNA. We 
organiseerden zelf hikes en deden met elkaar 
mee aan carnavalsoptochten. Nog steeds gaan we 
met onze Scoutingvrienden en gezinnen jaarlijks 
een lang weekend kamperen. Dan roosteren we 
marshmallows op het vuur en kletsen we tot diep 
in de nacht.” 

‘Scouting heeft, net als 
LEGO Masters, ons leven 
veranderd’

tot
LEGO master

VAN SCOUT 
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Jullie zaten als twintigers niet bij dezelfde 
Scoutingvereniging. Hoe hebben jullie elkaar 
leren kennen?
Marcel: “Onze vriendengroepen – van de 
Boerhaavegroep en Scojesa - zijn verwerven 
geraakt. Bibi’s man Wietse woonde bij mij in het 
studentenhuis. Zodoende kwam Bibi regelmatig 
bij ons over de vloer. Inmiddels kennen wij 
elkaar alweer meer dan twintig jaar.”
Bibi: “Wij zijn - denk ik - het meest creatief van 
onze vriendengroep. Ook al zijn we verder heel 
verschillend, creëren is onze verbindende 
kracht. We houden er allebei van om van niets 
iets te maken. Als zelfstandig grimeur maak ik 
op gezichten, lijven, buiken én muren diverse 
schilderingen. Marcel heeft industrieel ontwer-
pen gestudeerd en is nu digitaal strateeg.”

Hoe kwamen jullie erbij om samen mee te 
doen aan LEGO Masters?
Bibi: “Samen met mijn gezin had ik seizoen 1 
van LEGO Masters gekeken. Het leek me 
ontzettend gaaf om met al die bakken vol 
verschillende soorten LEGO-steentjes iets 
fantastisch te creëren. Terwijl ik met legoën 
helemaal niet veel ervaring had. Tijdens een 
barbecue kwam deelnemen aan LEGO Masters 
ter sprake toen ik bij Marcel thuis een ruimte-
vaartschip van LEGO zag staan dat hij samen 
met zijn zoon had gebouwd.”
Marcel: “Ik ben ook geen rasechte legoër. Wél 
houden we er allebei ontzettend van om creatief 
bezig te zijn, nieuwe creaties te scheppen en 
onszelf te blijven uitdagen. Dus besloten we ons 
als duo op te geven. Niet geschoten, is altijd mis 
niet waar? Dat we de finale gehaald hebben is 
echt fan-tas-tisch!”

Kwamen jullie Scoutingskills tijdens de 
opnames van pas?
Bibi: “Absoluut! Net als bij Scouting is het 
belangrijk dat je creatief bent, fantasie hebt en 
out-of-the-box kunt denken. We hebben 
creaties gemaakt waarvan ik van tevoren niet 

wist dat we dat zouden kunnen. Maar ook het 
sociale aspect speelt een grote rol: omgaan met 
de andere kandidaten, de opnamecrew en de 
presentatoren. Ook dat leer je bij Scouting. En 
samenwerken natuurlijk!” 
Marcel: “Ik vond het heerlijk om me volledig 
onder te dompelen in LEGO Masters. Ik was, 
net zoals vroeger bij Scouting, ontzettend 
gefocust op waar ik mee bezig was. Ik kan er zo 
ontzettend van genieten om samen iets beden-
ken en daar compleet in op te gaan.”

Wat heeft meedoen aan LEGO Masters jullie 
persoonlijk gebracht?
Bibi: “Ontzettend veel. Ik ben ontzettend 
gegroeid door LEGO Masters. Van tevoren heb 
je eigenlijk geen idee in welke rollercoaster je 
stapt. Het hele traject – van aanmelden tot 
selectie, van opnames tot uitzendingen - is best 
pittig. Constant gefilmd worden in de weten-
schap dat miljoenen kijkers jou straks zien, dat 
is wel even wennen. Dat deed iets met me. Het 
rakelde onzekerheden uit het verleden op. Als 
kind was ik al enorm creatief, terwijl ik op 
school beoordeeld werd op lezen, taal en 
rekenen – niet mijn sterkste vak. Dat maakte 
me onzeker en zorgde ervoor dat ik me minder 
voelde: ik ben goed in knutselen, maar wat heb 
ik daaraan? Door LEGO Masters realiseerde ik 
me nog eens extra hoe waardevol mijn creativi-
teit is. En hoe belangrijk het is dat kinderen de 
kans krijgen hun creativiteit te ontdekken en te 
ontplooien.”
Marcel: “Dan kom je eigenlijk weer terug bij 
Scouting. Daar leer je toch de Pipi Lang-
kous-mentaliteit: ik heb het nog nooit gedaan, 
maar ik denk dat ik het wel kan. En als het niet 
lukt, is het ook prima. 

Wij ervaren telkens weer dat ons leven zoveel 
leuker, spannender en rijker wordt als we van 
de bank af komen en dingen doen die we nog 
nooit hebben gedaan. Of toffe dingen nog eens 
doen!”



Amy	Koks	(26),	leiding	Scouting	Jan	de	Rooij	
–	Sprang	Capelle:	“Ik	zag	via	Facebook	een	
oproep	voor	groepen	om	mee	te	doen	aan	dit	
programma	en	ik	heb	er	meteen	op	gereageerd.	
Ik	vind	het	belangrijk	dat	onze	meiden	ervaren	
hoe	het	is	om	iets	voor	een	ander	te	doen.	We	
doen	vaker	mee	aan	programma’s	van	de	
gemeente	of	de	wijk,	maar	in	dit	programma	zat	
een	mooie	opbouw.	Voor	de	scoutsleeftijd	is	
het	best	spannend	om	je	talenten	te	benoemen	

“Ontdek je talent en kom in actie voor wat jij 
belangrijk vindt.” Onder dit motto deden 10 
Scoutinggroepen mee aan een pilot onder 
begeleiding van Young Impact. Young Impact 
is een jongerenorganisatie die jongeren helpt 
de wereld te verbeteren op een manier die bij 
hen past. 

In	het	programma	leer	je	als	scout	jouw	sterke	
punten	te	benoemen.	Vervolgens	wordt	er	samen	
gebrainstormd	welke	challenge	jouw	groep	aan	
wil	gaan.	Zo	zijn	er	heel	diverse	activiteiten	op	
poten	gezet.	Er	is	veel	voor	ouderen	gedaan,	zo	
zijn	er	leuke	uitjes	en	spelletjesmiddagen	
georganiseerd	voor	eenzame	ouderen,	er	zijn	
tekeningen	gemaakt	en	brieven	geschreven.	Er	
zijn	happy	stones	gemaakt	en	neergelegd	om	
anderen	op	te	vrolijken.	Ook	wilden	een	aantal	
groepen	iets	betekenen	voor	de	natuur:	er	is	een	
bijenkast	gemaakt	en	er	is	veel	afval	opgeruimd,	
ook	samen	met	de	boswachter.		

Ontdek je talent en 
verbeter de wereld
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en	elkaar	complimenten	te	geven.	Onze	meiden	
waren	ook	eerst	afwachtend.	Maar	naarmate	we	
langer	met	elkaar	bezig	waren	onder	begeleiding	
van	de	Young	Impact-trainers,	kwamen	ze	steeds	
meer	los.	Het	draagt	echt	bij	aan	de	groeps-	
vorming.”	
	
Door	corona	werd	helaas	het	ene	na	het	andere	
idee	van	tafel	geveegd.	Amy:	”Ook	het	doorzet-
tingsvermogen	en	de	creativiteit	van	de	groep	
werd	daardoor	aangesproken.	Uiteindelijk	zijn	er	
drie	mooie	acties	uit	gekomen	die	zijn	uitge-
voerd:	er	zijn	kaarten	verstuurd	aan	eenzame	
mensen,	er	zijn	koekjes	gebakken	en	kadootjes	
(gesponsord!)	gegeven	voor	een	verzorgingste-
huis	en	een	ander	groepje	heeft	een	middag	de	

dierenverzorgers	geholpen	in	het	park	en	daar	
ook	rotzooi	opgeruimd.”		

De	evaluatie	was	alleen	maar	positief.	“Het	past	
heel	goed	bij	Scouting	en	ook	bij	de	meiden	van	
die	leeftijd	om	zelfstandigheid,	creativiteit	en	
samenwerking	te	stimuleren.	Ze	hebben	ontdekt	
hoe	het	is	om	zelfstandig	een	actie	te	organise-
ren.	Het	was	leuk	om	te	zien	hoe	de	taken	
werden	verdeeld:	de	een	neemt	gemakkelijk	het	
voortouw,	de	ander	kan	goed	stukjes	schrijven,	
bellen	of	is	goed	in	het	regelen	van	praktische	
zaken.	Ik	raad	dit	programma	aan	bij	andere	
groepen,	het	is	wel	belangrijk	dat	er	een	stabiele,	
veilige	groep	is	want	je	moet	jezelf	wel	een	
beetje	blootgeven.”
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Nu eens niet een vakantiehuisje in een 
bungalowpark, of glamping met alle luxe die 
je maar kunt bedenken. Maar echt terug naar 
de natuur, zorgen voor jezelf en kijken wat je 
nu echt minimaal nodig hebt? Dan zijn er 
verschillende Scoutinglabelterreinen waar je 
deze uitdaging kunt aangaan. 

Geen	stromend	water	uit	de	kraan	maar	het	
zelf	moeten	oppompen	met	een	ouderwetse	
pomp.	Geen	luxe	toilet	en	glanzend	sanitair	
maar	bij	aandrang	gebruik	maken	van	een	
latrine.	Geen	elektriciteit	en	geen	gebruik	
kunnen	maken	van	een	groepskeuken,	maar	
koken	op	houtvuur.	

Geen	glad	gemaaid	grasveld	maar	je	staat	
gewoon	met	je	tent	midden	in	een	bosperceel.	
Een	natuurterrein	waar	je	kuilen	en	heuvels	
hebt	en	waarbij	je	even	moet	nadenken	waar	
je	je	tent	opzet.	Want	je	wilt	er	natuurlijk	niet	
op	de	harde	manier	achter	komen	dat	je	jouw	
tent	net	hebt	opgezet	op	die	ene	plek	waar	al	
het	water	naartoe	stroomt	na	een	regenbui.	
Als	je	al	je	litertjes	water	zelf	moet	halen	en	
niet	direct	die	kraan	bij	de	hand	hebt	die	je	
maar	opendraait,	dan	merk	je	ook	dat	je	
vanzelf	zuiniger	omspringt	met	water.	En	als	
opladen	van	je	telefoon	wat	lastiger	is,	dan	
vind	je	het	gedachteloos	puppiefilmpjes	
streamen	ineens	niet	het	belangrijkste	meer	
en	spaar	je	liever	je	batterijlading	voor	
belangrijker	zaken.	Om	er	dan	achter	te	komen	
dat	je	jezelf	prima	kunt	redden	zonder	al	die	
luxe.	En	als	je	thuiskomt	valt	het	je	op	hoe	je	

Primitief kamperen…
 doe je op een labelterrein!

alles	wat	je	daarvoor	als	vanzelfsprekend	had	
beschouwd	ineens	weer	veel	meer	waardeert.	
Zijn	dat	de	primitieve	omstandigheden	die	je	
zoekt	als	je	met	je	groep	op	kamp	wilt	gaan?	
Dan	zijn	labelterreinen	the	place	to	be.	
Labelterrein	‘De	Vrijenberg’	in	Loenen	is	
bijvoorbeeld	zo’n	terrein.	Elk	van	de	velden	is	
voorzien	van	een	pomp	voor	de	drinkwater-
voorziening,	een	kampvuurkuil,	latrine	en	een	
vlaggemast,	dus	het	hoogst	noodzakelijke	is	
aanwezig.	Zoals	ze	zelf	zeggen	op	hun	website	
zijn	ze	al	wel	iets	luxer	geworden:	“Bij	
aankomst	en	vertrek	in	het	zomerseizoen	
vervoeren	we	uw	kampmateriaal	per	trekker	
over	het	terrein”.	Maar	als	je	echt	voor	
zelfredzaamheid	gaat	mag	je	natuurlijk	vast	
nog	je	eigen	materiaal	zelf	meesjouwen	of	
met	een	handkar	naar	je	kampeerplek	
brengen.	

Natuurlijk	zijn	er	ook	labelterreinen	waar	wel	
douches	en	toiletten	en	mogelijkheden	voor	
opladen	van	je	telefoon	aanwezig	zijn.	Maar	
verder	sta	je	gewoon	op	een	natuurterrein	of	
in	een	bosperceel.	De	Labelterreinen	in	
Austerlitz	en	Dwingeloo	zijn	daar	voorbeelden	
van.	Ook	voor	waterscouts	zijn	mogelijkheden,	
zoals	het	kampeereiland	Jisp,	vlak	boven	
Amsterdam.	Ben	je	benieuwd	welke	labelter-
reinen	er	allemaal	zijn	en	over	welke	facilitei-
ten	ze	wel	(of	juist	niet!)	beschikken?	Kijk	dan	
op	labelterreinen.scouting.nl.	Daar	vind	je	een	
overzicht	van	alle	25	labelterreinen	in	
Nederland	en	hun	voorzieningen.	Er	is	er	altijd	
eentje	bij	je	in	de	buurt.	
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