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Dit blad is een uitgave van Scouting Lucas en 

wordt regelmatig onder haar leden verspreid.

VoorwoordVoorwoord

ong time no see! Ten eerste mijn excuses voor 

het lange wachten op nieuw leesvoer, ten Ltweede mijn felicitaties met je nieuwe Lucas 

Kompas. Want wat is hij mooi geworden, de veran-

dering van ons gele eendje naar strakke schoonheid. 

Mijn dankbetuigingen voor Marieke en Martijn, die 

veel tijd en moeite in de makeover van ons groeps-

blad hebben gestoken. Want met spiksplinternieuwe 

illustraties en een geperfectioneerde lay-out is zelfs 

het Lucaskompas ontwikkeld tot een nóg (weten-

schappelijk is het haast onmogelijk) beter blad..

Verbetering en ontwikkeling zijn zaken waar ook 

scouting zich met regelmaat aan moet overgeven. 

Stel je voor dat we ons al die tijd aan de oorspron-

kelijke Baden Powell dress-code hadden gehouden, 

met de lange kousen en korte broeken. In dat geval 

was ons ledenaantal hoogstwaarschijnlijk op één 

hand te tellen geweest. Misschien hadden ook de 

koude rillingen over de rug van Baden Powell 

gelopen als hij had gehoord dat wij zowel meisjes 

als jongens bij de Welpen hebben zitten, en was hij 

niet al te euforisch geweest bij het idee dat de 

warme chocomel wordt ingeruild voor een koud 

biertje bij de Explorers. 

Maar ik citeer hem letterlijk (wel vertaald natuurlijk) 

bij de volgende zin 'laat de wereld een beetje beter 

achter dan dat je hem gevonden hebt'. Dus hij geeft 

zelf aan niet bang te zijn om af en toe een buiten-

gewone stap te maken, want hoe kun je nou iets 

verbeteren zonder het aan te passen? Zolang je het 

maar uit de juiste principes doet. Daarom is het dus 

dwaas om scouting te bekijken als oubollig. Ja, we 

houden ons aan de oorspronkelijke principes van 

scouting, van samenwerken en kamperen. Maar op 

alle gebieden die aan verandering toe waren zijn we 

ontwikkeld, en zullen we onszelf blijven verbeteren.

Probeer dus dat kampvuur nog alsjeblieft één keer 

met gewone lucifers aan te steken, voordat er 

benzine, deodorant en explosieven worden ingezet. 

Sam Peperkamp 

(Voorwoordschrijver bij uitstek!)
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Vreemd bezoek in HotsjietoniaVreemd bezoek in Hotsjietonia

ee Bevers", zegt Lange Doener in de kring na het zingen van het 

openingsliedje, "wie wil er wat vertellen?" Jan vertelt dat hij Hthuis al bijna een hond krijgt waar ze heel goed voor gaan 

zorgen. We horen gekke geluiden en dan steekt Elze haar vinger op. "Ik 

ruik vuur!" Ja, dat lijkt wel echt vuur…. Een brandoefening is het niet, die 

hebben we net vorige week gedaan. En we zien rook onder de deur van 

de garage uitkomen, je weet wel, die met de wachter erop. Wat is daar 

aan de hand? Lange Doener gaat voorzichtig eens kijken. Hij kan zijn 

ogen niet geloven. Er staat een Marsmannetje te hoesten en te kuchen 

midden tussen de troep. 

Wat is dat voor schroot? Het lijkt wel een 

ruimteschip! Of eigenlijk…er is niet zo veel meer 

van het ruimteschip over. We vragen het mannetje 

maken om de motor aan te zetten en de turbo en 

metertjes om op te kijken en zo. Gelukkig heeft 

Lange Doener nog een heleboel spulletjes om al 

die dingen te maken. Een groepje Bevers maakte 

de vleugels. Hippe pakte gekleurde vellen papier 

om de vleugels extra vrolijk te maken. Elze en 

Myla en Aniek en Sofie en Siegert plakken de 

vellen op karton. Het Marsmannetje legt aan de 

andere bevers uit hoe ze mee kunnen helpen om 

de apparatuur weer te laten werken. Lange Doener 

knoopt een nieuw snoer aan een oud snoer. Joost 

en Tobias proberen met de stekker of de lamp al 

werkt. Rutger knutselt samen met Guus van 

plakband en wc-rolletjes en een stuk PVC buis een 

nieuwe uitlaat. Wiebert helpt met Marleen en 

Laura mee met de nieuwe knopjes voor het 

dashboard. Zo wordt het ruimteschip weer als 

nieuw! 

Nu nog nieuwe benzine maken. Er moeten wel 

drie soorten dingen in, volgens het Marsmannetje. 

Ranja, olie en eigeel. Even schudden, en dan 

wachten tot het weer drie 

mooie laagjes worden. Nou ja, 

even wachten….dat duurt wel 

twee uur. Maar dan zijn de 

Bevers al lang naar huis! "Okee", 

zegt Hippe, "dan wachten wij 

hier in Hotsjietonia wel tot de 

benzine klaar is en maken we 

een foto van het Marsmannetje 

als hij gaat opstijgen". Zo 

gezegd, zo gedaan…

met het groene gezicht wat er precies is gebeurd. 

Hij vertelt dat hij hier op Aarde op zoek was 

geweest naar typische mensendingen. En hij was 

net weer op weg naar huis. Maar toen deed zijn 

ruimteschip het niet goed meer. In plaats van 

omhoog ging hij weer omlaag en kwam in onze 

garage terecht. Wiebert heeft een 

goed idee. 

We kunnen het Marsmannetje 

wel helpen om zijn ruimteschip 

te maken! Dan kan hij weer naar 

huis. Samen met Hippe tilt hij het 

kapotte ruimteschip de zaal in. Er 

moet veel aan gebeuren. De 

vleugels zijn stuk en de motor is 

kapot. We moeten 

ook nieuwe knopjes 



InhoudInhoud

Vreemd bezoek in Hotsjietonia 3

StamPij maken in Vught 4

Wat doen en willen de welpen 5

Ingezonden familiepost 7

Comité BLIJ 8

Hooggeachte lezers en Sjefke 9

Kleurplaat 11

Driemke neemt afscheid van de Esta’s 12

Installatieweekend Explorers 13

Prikbord met Prijsvraag   achterkant

ColofonColofon

Redactie: Explorers o.l.v. Marieke

Illustratie: Okko

Vormgeving: Martijn

Teksten: Aukje, Marieke, Jaap, Claudia, Pivo’s,

familie Kling, Raksha en Sam

Dit blad is een uitgave van Scouting Lucas en 

wordt regelmatig onder haar leden verspreid.

VoorwoordVoorwoord

ong time no see! Ten eerste mijn excuses voor 

het lange wachten op nieuw leesvoer, ten Ltweede mijn felicitaties met je nieuwe Lucas 

Kompas. Want wat is hij mooi geworden, de veran-

dering van ons gele eendje naar strakke schoonheid. 

Mijn dankbetuigingen voor Marieke en Martijn, die 

veel tijd en moeite in de makeover van ons groeps-

blad hebben gestoken. Want met spiksplinternieuwe 

illustraties en een geperfectioneerde lay-out is zelfs 

het Lucaskompas ontwikkeld tot een nóg (weten-

schappelijk is het haast onmogelijk) beter blad..

Verbetering en ontwikkeling zijn zaken waar ook 

scouting zich met regelmaat aan moet overgeven. 

Stel je voor dat we ons al die tijd aan de oorspron-

kelijke Baden Powell dress-code hadden gehouden, 

met de lange kousen en korte broeken. In dat geval 

was ons ledenaantal hoogstwaarschijnlijk op één 

hand te tellen geweest. Misschien hadden ook de 

koude rillingen over de rug van Baden Powell 

gelopen als hij had gehoord dat wij zowel meisjes 

als jongens bij de Welpen hebben zitten, en was hij 

niet al te euforisch geweest bij het idee dat de 

warme chocomel wordt ingeruild voor een koud 

biertje bij de Explorers. 

Maar ik citeer hem letterlijk (wel vertaald natuurlijk) 

bij de volgende zin 'laat de wereld een beetje beter 

achter dan dat je hem gevonden hebt'. Dus hij geeft 

zelf aan niet bang te zijn om af en toe een buiten-

gewone stap te maken, want hoe kun je nou iets 

verbeteren zonder het aan te passen? Zolang je het 

maar uit de juiste principes doet. Daarom is het dus 

dwaas om scouting te bekijken als oubollig. Ja, we 

houden ons aan de oorspronkelijke principes van 

scouting, van samenwerken en kamperen. Maar op 

alle gebieden die aan verandering toe waren zijn we 

ontwikkeld, en zullen we onszelf blijven verbeteren.

Probeer dus dat kampvuur nog alsjeblieft één keer 

met gewone lucifers aan te steken, voordat er 

benzine, deodorant en explosieven worden ingezet. 

Sam Peperkamp 

(Voorwoordschrijver bij uitstek!)

22 33

Vreemd bezoek in HotsjietoniaVreemd bezoek in Hotsjietonia

ee Bevers", zegt Lange Doener in de kring na het zingen van het 

openingsliedje, "wie wil er wat vertellen?" Jan vertelt dat hij Hthuis al bijna een hond krijgt waar ze heel goed voor gaan 

zorgen. We horen gekke geluiden en dan steekt Elze haar vinger op. "Ik 

ruik vuur!" Ja, dat lijkt wel echt vuur…. Een brandoefening is het niet, die 

hebben we net vorige week gedaan. En we zien rook onder de deur van 

de garage uitkomen, je weet wel, die met de wachter erop. Wat is daar 

aan de hand? Lange Doener gaat voorzichtig eens kijken. Hij kan zijn 

ogen niet geloven. Er staat een Marsmannetje te hoesten en te kuchen 

midden tussen de troep. 

Wat is dat voor schroot? Het lijkt wel een 

ruimteschip! Of eigenlijk…er is niet zo veel meer 

van het ruimteschip over. We vragen het mannetje 

maken om de motor aan te zetten en de turbo en 

metertjes om op te kijken en zo. Gelukkig heeft 

Lange Doener nog een heleboel spulletjes om al 

die dingen te maken. Een groepje Bevers maakte 

de vleugels. Hippe pakte gekleurde vellen papier 

om de vleugels extra vrolijk te maken. Elze en 

Myla en Aniek en Sofie en Siegert plakken de 

vellen op karton. Het Marsmannetje legt aan de 

andere bevers uit hoe ze mee kunnen helpen om 

de apparatuur weer te laten werken. Lange Doener 

knoopt een nieuw snoer aan een oud snoer. Joost 

en Tobias proberen met de stekker of de lamp al 

werkt. Rutger knutselt samen met Guus van 

plakband en wc-rolletjes en een stuk PVC buis een 

nieuwe uitlaat. Wiebert helpt met Marleen en 

Laura mee met de nieuwe knopjes voor het 

dashboard. Zo wordt het ruimteschip weer als 

nieuw! 

Nu nog nieuwe benzine maken. Er moeten wel 

drie soorten dingen in, volgens het Marsmannetje. 

Ranja, olie en eigeel. Even schudden, en dan 

wachten tot het weer drie 

mooie laagjes worden. Nou ja, 

even wachten….dat duurt wel 

twee uur. Maar dan zijn de 

Bevers al lang naar huis! "Okee", 

zegt Hippe, "dan wachten wij 

hier in Hotsjietonia wel tot de 

benzine klaar is en maken we 

een foto van het Marsmannetje 

als hij gaat opstijgen". Zo 

gezegd, zo gedaan…

met het groene gezicht wat er precies is gebeurd. 

Hij vertelt dat hij hier op Aarde op zoek was 

geweest naar typische mensendingen. En hij was 

net weer op weg naar huis. Maar toen deed zijn 

ruimteschip het niet goed meer. In plaats van 

omhoog ging hij weer omlaag en kwam in onze 

garage terecht. Wiebert heeft een 

goed idee. 

We kunnen het Marsmannetje 

wel helpen om zijn ruimteschip 

te maken! Dan kan hij weer naar 

huis. Samen met Hippe tilt hij het 

kapotte ruimteschip de zaal in. Er 

moet veel aan gebeuren. De 

vleugels zijn stuk en de motor is 

kapot. We moeten 

ook nieuwe knopjes 



StamPij maken in VughtStamPij maken in Vught

44

ie zich op zaterdagavond 10 januari in Vught 

bevond, was zijn leven niet zeker. Er werd Wgemanhunt door StamPij. Vanuit de auto werd 

gebeld en gesmst. Er werd gevlucht, gescholen in de bosjes, 

gefietst van hot naar her. Kortom een super programma 

waarbij veel StamPij werd gemaakt.

Behalve de vaste club mensen die één keer in de drie 

weken samenkomt, waren er dit keer veel gasten. StamPij 

stelt namelijk vier keer per jaar het programma open voor 

iedereen van boven de 18 die dat leuk vindt!

De uitleg van het spel aan een stuk of twintig volwassenen was geen makkelijke klus 

voor Marijn en Mariette. Zij bedachten een vossen- en jagersspel. Simpel gezegd: 

verstoppertje spelen voor volwassenen in Vught! Maar het maken van groepjes met 

zoveel kletsende, lachende en opgewonden deelnemers duurde natuurlijk van 

eeuwigheid tot amen. Toen de GPSen waren ingesteld, gingen we door de bittere kou 

op de fiets naar Vught.

Aldaar verdwenen de groepjes vossen al snel in het niets. De jagers kregen van de 

vossen telkens de coördinaten van hun verblijfplek van dat moment door gesmst. 

Vervolgens snelden de jagers per fiets of auto op die plek af. Om dan vervolgens de 

vossen te snappen, of misschien waren die dan juist net ontsnapt…Doel voor de 

vossen was om zes punten in Vught af te gaan, zonder ontdekt te worden.

Telkens wanneer de jagers de vossen spotten, verdienden zij punten, waarmee dan 

weer aanwijzingen gekocht konden worden. De hint: 'Aan de broer van Bob, groetjes 

Annie en Paul' leidde in de auto tot verwarring en consternatie, maar gelukkig 

hielden Wouter en Maan het hoofd koel, en hadden zij binnen no-time door dat 

locatie het Jan de Rooij eiland werd bedoeld. De jagers maakten een fuik, hielden zich schuil in de donkere 

bosjes en zo werden alle groepjes vossen gevangen.

Door de ijzige kou terug naar station Vught en dan naar 

de blokhut. Voor het opwarmen van de bevroren tenen 

en een welverdiende versnapering.

Ouder dan 18 en zin om ook een keertje met de 

PLUSscouts mee te doen? Dit seizoen kun je nog 

meedoen aan een groot StamPij programma op:

Zaterdag 16 mei: Koken en stoken

Zaterdag 18 juli: Trappersbaan

Meer weten of je alvast opgeven voor één van de 

programma's? Stuur een mailtje naar 

Groet, Auk.

murielle@scoutinglucas.nl

Wat doen én willen de Welpen?Wat doen én willen de Welpen?

inds het vorige Lucas Kompas is er bij de Welpen weer een aantal 

leuke programma's gedraaid. We hebben sneeuwbaltrefbal gedaan, Ser zijn appelflappen gebakken, er is een speurtocht geweest. En we 

mogen ook vooral het Grote Zoek-De-Spons-Spel niet vergeten, waar de 

Welpen maar geen genoeg van konden krijgen.

Afgelopen dinsdag deden we de Scouting Lucas Quiz. Dit was een quiz 

met 25 vragen, na iedere vijfde vraag was er een opdracht die uitgevoerd 

moest worden. De kokers met vragen en opdrachten moesten door de 

hele Blokhut gezocht worden. De meeste Welpen moesten beneden 

zoeken, alleen de gidsen en helpers mochten met Kaa en Lowietje naar 

boven. Want op de zolders lagen ook twee pakketjes verstopt. Dat was 

natuurlijk superspannend want de Welpen 

mogen anders nooit boven komen. 

Met de gewonnen punten kwam ieder nest steeds een stapje verder 

naar de vierde, derde, tweede of eerste rang voor de bioscoop. Want: 

volgende week is het filmavond!

Een van de opdrachten tussendoor was een mini-enquête, waarbij 

iedere Welp vijf vragen moest beantwoorden. De resultaten kun je 

hieronder lezen.

Vraag 1: Wat vind je leuk bij de Welpen?

Op deze vraag kwamen veel, maar vooral ook veel dezelfde 

antwoorden: fikkie stoken, nachtwacht, trefbal, buldog, 

kringworstelen, buiten voetballen, spellen doen en dan vooral 

het sponzenspel (nat én droog). Snoephappen. Koken en 

stoken (want dan kun je vreten en spelen). Een Welp vindt het 

fijn dat hij op de Welpen gewoon chagrijnig kan zijn. 

én: APENKOOIEN!

Eén Welp vindt het het leukste dat hij helper is, want dan kan 

hij iedereen regeren en de wereld overnemen. Wat hij graag 

nog een keer zou willen doen is de Blokhut kapot rammen. 

Nou, daar beginnen we voorlopig maar niet aan.

Vraag 2: En waarom vind je dat leuk?

Dit was een beetje een domme vraag, want de meeste Welpen antwoordden: "Omdat het gewoon LEUK IS!”

Vraag 3: Wat zou je ook nog een keer graag willen doen bij de Welpen?

Hierbij zaten bijzondere dingen, zoals diepzeeduiken, parachutespringen (op Texel nog wel!), naar McDonalds 

gaan. En: honkbal, trefbal en vlotten maken (omdat ik van water houd). Welpen willen ook naar de Efteling 

of naar een ander pretpark, naar het zwembad, en: gewoon met alle Welpen op vakantie. Ze 

willen ook nog graag een keer apenkooien in een echte gymzaal. Maar ook - met extra 

55
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vermelding - de apenkooi die de Explorers hadden gedaan! Een smokkelspel en levend Stratego stonden ook 

op een verlanglijstje.

Ook zouden heel veel Welpen (hebben ze soms bij elkaar afgekeken...?) het leuk vinden om een keer de 

leiding te mogen verkleden en te schminken. Eén Welp zou dan van alle leiding prinsessen willen maken. (We 

zien het al helemaal voor ons.)

Vraag 4: Noem vijf dingen op die je het liefste eet (óók gezonde dingen).

Of alle antwoorden nou even gezond waren, kun je je afvragen. De meest 

favoriete Welpengerechten zijn: pannenkoeken, friet en pizza. Verder kwamen 

nog aan bod: lasagne, pasta, tosti, macaroni met ei, kiwi, nasi, tomatensoep en 

hamburger. Ook de gewone Hollandse pot kwam voor: aardappelpuree, 

boontjes, brood (!), wortelstamp, kippensoep, spinazie, en boerenkoolstamp 

met rookworst. Ook een bijzondere combinatie: ijs en ei. Marshmallows en 

drop zijn ook lekker maar dat is geen eten natuurlijk.

En dit is wel een hele dure Welp: sliptongetjes met roomsaus en kreeft. Welpen 

houden zelfs van vegaburgers, bami, appels en mandarijnen, broccoli en van Chinees eten uit een restaurant 

en poffertjes. 

Vraag 5: Wat vind je de leukste (teken)film van dit moment?

Hier ook weer voldoende variatie: Kung Fu Panda, Tarzan 2, 

Madagaskar 2, Harry Potter 4, Night Rider, Mama Mia, Lord 

of The Rings, Fairie odd Parents, The A-Team, Oorlogswinter, 

Despereaux, de Dappere Muis, Finies en Furb (?), Spongebob, 

James Bond en The Godfather, Hell Boy, Alvin en de 

Chipmunks, Sjakie en de Chocoladefabriek.

De avond werd afgesloten met een aller-aller-laatste potje 

zoek de spons. De laatste ronde was extra moeilijk want de 

meeste Welpen vergaten in de nek van Chill te kijken...

Tot slot: de meeste stemmen waren voor de film Madagaskar 2. We 

zullen zien wat we kunnen doen. Het wordt in ieder geval gezellig, 

mét limonade én popcorn.

Tot de volgende keer.

Groeten van Raksha.

P.S. Ook nog een Welpen Wist-je-datje:

Wist je dat je...

Lowietje een hele avond stil kunt krijgen door hem een Nintendo DS in 

zijn handen te geven (liefst een witte). Het kost een paar centen maar 

dan heb je ook wat.
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ij zijn Fred en Christien, ouders van Lucas (Explo) en Youri (Scout). Onze kinderen zitten al vanaf 

de Bevers bij Scouting Lucas en ineens zitten wij ook bij de scouting en wel bij de Plusscouts, nu Wmet naam STAMPIJ!!!

Jaren hebben wij gezegd dat is leuk die scouting dat willen we ook wel, blijkt dat er nu, sinds dit seizoen, een 

groep is waar we bij kunnen. Een groep voor 23+, wel veel leiding en scouting- oudgedienden, maar we 

voelen ons zeer welkom. Sinds deze week hebben we ook een heus uniform, een paarse polo met knalgeel 

Stampij logo.

Wij hebben 2 avonden gehad bij Stampij, en het was top! De eerste keer was een gpstocht/vossenjacht, in het 

donkere, en die avond zeer koude, Vught Dat was een groot programma, wat 5x per jaar plaats vind en waar 

iedereen vanaf Pivo aan kan meedoen. We hebben veel gelopen of gefietst en gelachen. Vorige week werd er 

een moordspel gespeeld, compleet met dodelijk slachtoffer en dader, maar de vraag was natuurlijk, wie was 

wie. 

Wij zien zeker uit naar 

alle andere avonden 

en activiteiten, en wie 

weet met nog wat 

enthousiaste 

scoutingfans!

Fred en Christien Kling

at is het toch altijd weer leuk om zaterdagmiddag naar 

de scouts te gaan maar er is iets ernstigs aan de hand, Wmijn ouders hebben nu een paarse polo met een geel 

logo erop van de plusscouts en hoe moet dat nou bij gezamenlijke 

activiteiten, geef me tips. 
Met de scouts gaat het heel goed, ik ben nu APL en dat is toch heel 

wat anders dan eerste- of tweedejaars.

We hebben dit jaar al veel leuke dingen gedaan, ondanks het feit 

dat soms het weer niet mee zit weet de leiding toch altijd iets leuks 

te verzinnen, en binnenkort mag iedere patrouille een eigen 

programma bedenken en dat mogen we dan doen op zaterdag 7 

februari. We doen dat gezamenlijk met de hele patrouille samen 

met onze mentor (iemand van de leiding)

PS: met mijn ouders komt het wel goed.

Groetjes Youri Kling van de Scouts/de Bizons
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Lieve Anita en Claudia, Comité 

BLIJ wil jullie bedanken voor 

jullie jarenlange inzet voor 

respectievelijk Bevers en Esta's. 

Jullie zullen bij deze speltakken 

zeker worden gemist! Jullie 

verdienen absoluut een Joepie!

Comité BLIJ kan, net als alle andere 

volwassen blokhutbewoners niet 

zonder KOFFIE en THEE. Al 

jarenlang wordt de voorraad van 

dit fijne wondermiddel 

bijgehouden en gekocht door 

Marieke. Lieve Marieke: jij verdient 

dus dubbel en dwars een 

stuiterende, naar verse koffie 

ruikende JOEPIE!! Omdat we

van jou (en van je koffie 

natuurlijk) zo super 

BLIJ worden!

Comité BLIJ kan, net als alle andere 

volwassen blokhutbewoners niet 

zonder KOFFIE en THEE. Al 

jarenlang wordt de voorraad van 

dit fijne wondermiddel 

bijgehouden en gekocht door 

Marieke. Lieve Marieke: jij verdient 

dus dubbel en dwars een 

stuiterende, naar verse koffie 

ruikende JOEPIE!! Omdat we

van jou (en van je koffie 

natuurlijk) zo super 

BLIJ worden!
En dan nog iets waar ons comité lekker BLIJ van werd. Twee van onze leidsters trotseerden de kou en gingen op 28 en 29 december als enige staf van onze groep op Winterhike. Lyke en Femke, een stoere en BLIJE Joepie voor jullie!

Lieve 

Marijn en Frans, 

Comité BLIJ wil jullie nog 

een (laat) hart onder de riem 

steken door middel van een 

Joepie. Jullie hebben kordaat en 

goed gehandeld in een 

vervelende situatie. Een meer 

dan verdiende joepie 

voor jullie!

il je Comité BLIJ inspireren of ergens 

op reageren? Je kunt ons bereiken Wop comiteblij@hotmail.com

Joepie!

Hooggeachte lezers en SjefkeHooggeachte lezers en Sjefke
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ook and behold, komt dat zien, komt dat zien, consternatie 

alom en val niet van uw stoel: de Pivo's schrijven een stukje Lin het Lucas Kompas! Op veler verzoek (maar voornamelijk 

dat van Marieke) hebben wij eindelijk besloten dan toch maar 

gehoor te geven aan de vraag hieraan een schriftelijke bijdrage te 

leveren. Doorslaggevende factor heeft uiteindelijk ons eigen Sam 

mogen zijn, wiens dwingende doch vriendelijke mail voorzien van 

taalschizofrene aanhef ("Beste Freunden") tijdig reactie vond. Dat wil 

zeggen, de tijd van schrijven is de dag van de deadline, om vijf voor 

twaalf 's avonds. Je kunt ook niet alles hebben.

Het grootste obstakel bij het schrijven van een inhoudelijk stuk tekst is vaak precies 

dat: inhoud. Het is daarom dat ik mij geroepen voel de behoefte naar een 

onderwerp te vullen met iets simpels als onze opkomst van zaterdag 31 januari 

jongstleden, niet alleen omdat dit een bijzonder geslaagde avond was, maar ook 

omdat ik vergeten ben wat er op al die andere avonden daarvoor ook alweer 

gebeurd is. Zodoende:

De opkomst van de Pivo's Scouting Lucas op zaterdag 31 januari 2009 is op 

zijn minst onorthodox te noemen. Omdat wij van variatie houden, varieer-

den wij deze avond met een groot aantal elementen. Aangezien het een 

verspilling van ruimte zou zijn om al deze elementen (te weten: de manier 

van totstandkoming van het programmathema, het programma op zich, de 

locatie en de vruchten met chocoladesaus en slagroom) op te sommen, zal ik mij 

beperken tot het slechts vermelden van de enige constante factor in het geheel: lol.

De avond begon erg gezellig toen ik er terloops aan herinnerd werd de oorzaak te zijn van de verwarring 

omtrent de locatie van ons programma. Ik was van mening dat wij op dat gebied nu net niet gingen variëren, 

maar de Stampij dacht daar blijkbaar anders over. Noodgedwongen zijn de Pivo's daarop door de bittere kou 

naar de Rompert gefietst, alwaar Sander zijn woning en -- naar later bleek -- de volledige openbare ruimte in 

een straal van circa een kilometer vrijgevig aan ons ter beschikking stelde. De grootte van Sander's woning is 

ons goed van pas gekomen gedurende het programma en ik zou daarom graag aandragen in de groepsraad te 

besluiten voortaan alle opkomsten van alle speltakken in de woning van Sander te houden.

Op dit moment zitten de Pivo's in de aanloop van 

een experimentele opzet van programmeren. Waar 

wij gewend zijn op een lijst met data eentonige en 

eenduidige programma's in te vullen, besloten wij 

begin dit kalenderjaar e.e.a. eens wat anders aan te 

pakken. Men neemt een grote pan, deponeert 

daarin een groot aantal briefjes met originele 

themawoorden daarop en trekt per datum zo'n 

drie briefjes uit die pan. De selectie themawoorden 

die aldus ontstaat moet door de 

programmamakers op de een of 
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andere manier in het programma verwerkt worden. Ik kan u 

mededelen dat Sander en Manon met glans geslaagd zijn in het 

fabriceren van een programma met de kernwoorden: sport, 

zwemmen en erotiek. Helaas zijn door praktische beperkingen 

slechts twee van deze drie kernwoorden op de bewuste avond 

tot uiting gekomen.

Bij Sander's riant vertoeven aangekomen werd ons duidelijk dat 

de hele avond in het teken zou staan van een grote competitie, 

verdeeld over verschillende spelen en opdrachten. Bij elke 

opdracht werden punten toegekend aan de beste speler(s), die 

hiermee een niet nader te vermelden, obscure en uiterst 

dubieuze prijs konden winnen. De verliezer speelde hier 

overigens ook een rol in, maar ik laat het aan uzelf over na het 

lezen te concluderen wie er nu uiteindelijk verloren heeft en wat 

hiertegenover stond. Prominent vertegenwoordigd waren de 

onderdelen sport en erotiek. 

De avond ging van start met sportonderdelen, zoals jerrycan-heffen, 

touwtrekken en piopaalwerpen. Erotiek besloeg -- zoals het erotiek 

betaamt -- het latere deel van de avond, waarin de onderdelen 

sensueel dropveter eten en droge Kama Sutra improvisatie de 

boventoon voerden. Hoewel Sjefke vastberaden was 25 bonuspunten 

te verdienen door in de plomp te springen, bleek zelfs hard porren met 

een pio-paal niet voldoende om een wak in het ijs te creëren.

Ons programma op deze enerverende avond eindigde toen Koen 

Hondebrink een douche nam, teneinde zijn ontbloot bovenlichaam en 

onderbenen te ontdoen van gestolde chocoladesaus, slagroom, niet 

verorberde vruchtjes en wat speeksel. We hebben foto's.

Met vriendelijke groet,

De Pivo's

KleurplaatKleurplaat
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allo allemaal, Zoals de meeste van jullie wel weten ben 

ik na een aantal jaren leiding te zijn geweest bij de HKabouters/ Esta's overgestapt naar de Explorers. Op 

woensdag 29 januari was het dan na een aantal weken niet mee 

draaien met de Esta's tijd om afscheid te nemen als Esta-staf.

Toen ik aankwam op de bokhut was er al een lekker 

vuurtje. Thijs had dit alvast voor ons aangemaakt. 

Langzaam aan begonnen de kinderen binnen te 

druppelen. Een aantal bleven gezellig buiten bij het 

vuur zitten en anderen gingen naar binnen. Om zeven 

uur moesten we dan toch echt allemaal naar binnen 

om te gaan openen. 

Na de opening werden er tafel en krukken klaar gezet 

want we moesten iets lekkers klaarmaken voor bij het 

kampvuur.  Eerst moesten we kiezen wat we wilde 

hebben. We konden kiezen uit een appel of een 

banaan. De appel konden we natuurlijk vullen met 

suiker en kaneel en de banaan konden we vullen met 

chocolade.

Het was mijn taak om voor de laatste keer te helpen 

en te zorgen dat we een gezellig avondje hebben  bij 

het kamvuur. Dus nadat alle appels en bananen in de 

folie gewikkeld waren konden we naar buiten om 

daar gezellig met zijn allen om het vuur te gaan 

zitten. De appels en bananen werden in het vuur 

gelegd en we konden beginnen met zingen. Snel nog 

even de zangbundels gepakt en toen konden we echt 

aan de gang. Na een aantal liedjes gezongen te 

hebben deden de Esta's ook nog een toneelstukje per 

stel. Na een tijdje waren de appels en bananen goed 

en moesten die natuurlijk gegeten worden. Hup snel 

wat tafels buiten gezet om het gezellig met zijn allen 

op te eten.

Terwijl het uitgedeeld  werd en we moesten wachten 

totdat het niet meer te heet was kreeg ik wat 

cadeautjes van de Esta's.

Als eerste kreeg ik een mooi schilderij met daarop mini pio 

werkjes van alle Esta's en als tweede een vriendenboekje 

waarin alle Esta's lieve dingen hebben geschreven.

Na dit te hebben gekregen gingen we smullen en moesten we 

ook nog de verjaardag vieren van Moon en Fenne vieren. 

Deze meiden hadden natuurlijk ook wat lekkers meegebracht.

Toen de buikjes vol waren gingen we weer terug naar het vuur 

en konden we nog wat zingen en yellen en naar nog een 

toneelstukje kijken. De avond is omgevlogen.

Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de leuke tijd bij 

de Esta's. Maar de meeste zie ik nog wel elke week als ik Bob 

kom ophalen bij de Esta's .

Groetjes Driemke

(nu mogen jullie Claudia tegen me zeggen)
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et eerste weekend van de Explorers kwam 

er weer aan. Iedereen keek er vol spanning Hnaar uit. De nieuwste Explo's, ja een 

heleboel, zouden op dit weekend geïnstalleerd 

worden. Die vrijdag kwamen we aan bij de blokhut, 

uiteraard wat te laat maar dat hoort er bij. We 

kregen de opdracht om Floor in Rosmalen op te 

halen. Daarna moesten we naar een kapelletje in 

Nuland. Die reis verliep nogal traag omdat Feiko 

voorop reed. Onderweg deden we vooral ons 

spelletje. Je mocht niet over de middelste streep 

komen. Feiko verloor dit spelletje met afstand van 

mij. We kregen in Nuland koude chocomelk omdat 

de gasbrander het niet deed. Daarna vertrokken we 

weer op weg naar onze slaapplek in Oss. We reden 

flink om, maar waren nog steeds ruim op tijd. Die 

avond hebben we verder niks anders gedaan dan wat 

kletsen en gaan slapen. De volgende ochtend kwam 

alleen al redelijk snel. Die dag gingen we zwemmen 

in Oss. In dit zwembad zat echt een goeie glijbaan, 

waar we ook redelijk vaak vanaf zijn gegaan. Soms 

zelfs met zijn allen tegelijk. Toen het weer begon te 

golven wilden Joris en ik weer in het gewone 

zwembad. Omdat het aan het golven was mochten 

we er niet inspringen. Toen kwam Joris met het 

briljante idee om via het trappetje in het zwembad te 

klimmen. We hebben Joris naar het ziekenhuis 

kunnen brengen met een gebroken pols.  Na dit 

tragische ongeval konden we weer terug naar onze 

blokhut om spelletjes te doen. Na een overheerlijke 

maaltijd stond ons een gigantische afwas te wachten.  

Floor mocht afwassen, en ik, Feiko en Jasper gingen 

afdrogen. Zo'n afwas gaat vervelen dus bedachten 

we weer een spel waar Jasper deze keer wel erg goed 

in was. Na de afwas volgde een korte dropping, 

maar die was lang genoeg om al Feiko's zijn verhalen 

te horen, he bemoeials?! (sommige mensen zullen dit 

wel begrijpen). Daarna gingen we wat sinasappels op 

de weg leggen, en zelfs een pak chocomelk wist 

Jasper op onmogelijke wijze onder een auto te 

krijgen. Na deze dropping weer lekker slapen, voor 

zover je lekker kan slapen naast een verkeersregelaar.

De volgende dag was het moment daar: De 

installatie. We gingen met zijn allen verschillende 

spelletjes spelen, en de winnaars ervan werden 

geïnstalleerd. Een bijzonder moment in onze 

scoutingloopbaan. Vervolgens konden we in groepen 

van vier terug rijden naar de blokhut, waar we ons 

weekend zouden afsluiten. Onderweg nog een frietje, 

stukje peperkoek (hebben we tot vandaag de dag 

nog bewaard), een veel tegenwind, maar we 

kwamen er binnen de tijd. Dankjewel oude Explorers 

en begeleiding voor dit geniale weekend!

Groeten Jaap
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Wie z'n èige nie 

kietelt, laacht noit

 

(Wie zichzelf niet 

kietelt, lacht nooit)  

De Explorers hebben nog een 

aantal originele Scouting Lucasshirts 

in de aanbieding! Er zijn nog enkele 

shirts in de volgende maten: 128, 

140, S, M, L, XL, XXL. De T-shirts 

kosten €8,-. Stuur een mailtje naar 

explorers@scoutinglucas.nl maar 

wees er wel snel bij want OP=OP!

In 2010 bestaat Scouting Nederland 100 jaar. Wil je op de hoogte blijven van alle feestelijke activiteiten mail dan naar de feestambassadeurs van 
Scouting Lucas:

 
 óf 

 

Of kijk op de website 

aukje@scoutinglucas.nl
marieke@scoutinglucas.nl

www.100jaarscouting.nl

Antwoord raadsel: Om 12.59, één voor één

Raadsel: Eén voor één 

stappen er mensen de bus 

in. Bij de volgende halte 

komen er nog eens zes 

mensen bij. Bij de daarop 

volgende halte stappen er 

weer twee uit. Hoe laat is 

de bus vertrokken?

Prijsvraag: 

In het midden van de vijver in het zuiderpark 

groeit een waterlelie. Deze waterlelie groeit zó 

snel dat hij iedere dag verdubbeld in grootte. Na 

twintig dagen is de vijver helemaal vol met 

waterlelie. Weet je wanneer de waterlelie maar 

de helft van de vijver vult?

Stuur je antwoord naar: 

lucaskompas@scoutinglucas.nl en misschien win 

jij een mooi prijsje!

Vorige prijsvraag: De 
vorige prijsvraag was 

helaas verkeerd 
gepubliceerd, daarom 

was er geen enkel 
antwoord mogelijk. We 
hebben dus helaas geen 

prijswinnaar.

Wat vind je van de nieuwe 

look van het Lucas Kompas?

Graag hoor ik wat je er van 

vind; stuur een e-mail naar:

martijn@scoutinglucas.nl


