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regelmatig onder haar leden verspreid. Het volgende 
nummer wordt na de Carnaval gemaakt en uitgegeven. 

NIEUWE DEADLINE: 15 september 2014



Voorwoord

Voorwoord 1
Inhoud 1
Agenda 2013 - 2014 2
Logboek van de dinsdag Welpen 3
Recept van Raksha: Wentelteefjes 4
De Welpen op de Jungledag 5
Ouder-kinddag 6
Installatie Welpen van de Estahorde 6
Comité BLIJ 7-8
Explorers 9
Stampij probeert het: 10
Varen met een bootje van karton en duct tape 10
Prijsvraag 11-13
Stampij is op kamp geweest! 14
Hot item: zomerkamptips 15
Arcadis-terrein wordt kindervakantiedorp! 16
Kleurplaat 18

Soms
Heel soms
Het gebeurt bijna nooit
Als het donker is in het bos
Kikkers kwaken in de plomp
Je hoort de takjes kraken
De maan van zilver glimt 
Schaduw van de bomen
Dan....spookt het.

Daar komt een groepje kinderen
Heel dicht bij elkaar
De dapperste voorop
De rest er achteraan
“Je mag ons niet laten schrikken,
laat horen waar je zit!”

Ik hou me stil achter een boom.
In mijn hand een lange stok 
Er zit een nephand bovenop
Vastgemaakt met stevige plakband
Als het groepje langskomt
Ritsel ik en beweegt de hand
Dan gillen ze keihard
En lachen ze daarna 

Verderop zit nog een spook
verstopt achter een boom
De bocht om waar het smal wordt
Je niet weet wat er komt
Hij laat een laken los
Als het groepje er bijna is
Dan gillen ze weer opnieuw
En lachen nog een keer

Zo hoor ik ze door het bos gaan
Langs allemaal enge plekken
Lichtjes in de verte
Geschuifel op het pad
Nog één keer heel erg schrikken
En ze zijn weer uit het bos

Van alle dieren in het bos 
zijn de spoken wel het zeldzaamste.
Je komt ze bijna nooit tegen. 
Maar als je ze weet te vinden
Kun je een hoop lol met ze hebben!

Veel plezier allemaal op kamp,
en doe de groetjes aan alle spoken!

Groetjes van
Bas Bos
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Agenda 2013 - 2014

Juli 2014
4-5-6 juli Beverkamp
5 juli  BBQ Stampij
13 t/m  18 juli Zomerkamp dinsdag Welpen
13 t/m 18 juli Zomerkamp woensdag Welpen
12 t/m 19 juli Zomerkamp Scouts
12 t/m 19 juli Zomerkamp Explorers

Hierboven is een agenda te lezen van alle bijzondere 
activiteiten van Scouting Lucas. De data die hierop staan, 
zijn onder voorbehoud. De exacte data krijgen jullie 
altijd van je eigen leiding te horen.

Augustus 2014
2 t/m 9 aug Zomerkamp Pivo’s

September 2014
7 sept  Opening scoutingseizoen 2014-2015
27 sept Open dag Scouting Lucas

December 2014
20 dec  Gezamenlijke kerstactiviteit
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Logboek van de dinsdag Welpen

WAT DE DINSDAG-WELPEN DE 
AFGELOPEN WEKEN DEDEN:
Ergens in februari:

We gingen openen en daarna gingen we kwartetten. 
Daarna gingen we zaklopen. Daarna gingen we van 
suikerklontjes torens maken. En daarna gingen we met 
twee kommen. In een kom zat water en in de andere 
kom zat meel en er zaten dropjes in die moesten we eruit 
happen. Daarna gingen we sluiten.
Het was een leuke avond.

Groetjes, Sam

11 februari:

Collecteren
We gingen naar de Welpen. Ik zat met Famke, Joost en 
Laura in de auto.
Ik keek naar buiten en dacht: waarom gaan we 
collecteren.
We gingen naar ons nest. Kaa opende en toen vertelde 
hij wat we gingen doen dus ik luisterde. Toen gingen we 
op pad. Er ware veel oude mensen. Dat was saai want ze 
deden niet open. Mijn schoenen waren nat. Toen sloten 
we en gingen naar huis.

Willemijn

Den Bosch, 25-2-14

We gingen openen. Toen moesten we (de mensen die 
er waren) een kunstwerkje maken van lucifers en een of 
meerdere blaadjes.
Toen gingen we sluiten.

Groetjes, Guus

Vorige week (wanneer zal dat geweest zijn …?)

We gingen openen. We liepen naar het park. We werden 
in twee groepen verdeeld. Toen gingen we slagbal 
spelen. Myla’s team had jammer genoeg gewonnen.
Toen gingen we sluiten.

Groetjes, Leah

Twee weken geleden (dat was vast één week vóór 
vorige week …)

We gingen openen en toen moesten we een petfles 
versieren. Toen we klaar waren met versieren moesten 
we hem afschieten en toen gingen we sluiten.

Ook van Leah

We gingen naar Scouting en toen moesten we met je 
nest een spel bedenken.
En toen moest je het gaan uitleggen aan de hele groep. 
Dan moest je gaan stemmen op welke je het leukst vond 
en de meesten vonden 10 tellen in de rimboe leuk en dus 
gingen we dat doen.
En ten slotte gingen we sluiten.
(Leuk stukje, helaas staat er geen naam onder …)

27 mei 2014

Op deze dinsdagavond kwam de oudste Bevers kijken. 
Lees hieronder wat Myla en Joy vertellen over het 
programma.

We gingen openen en daarna werden we in groepjes 
verdeeld. Ons groepje ging naar de kamer van de leiding 
en daar moesten we geluiden raden.
Daarna gingen we naar de zolder en gingen we Jenga 
spelen. Toen gingen we naar de andere zolder en gingen 
we raden wat de anderen uitbeeldden.
Daarna gingen we naar beneden en daar hebben we nog 
blaasvoetbal gespeeld en Mikado.
Met de spelletjes konden we punten verdienen en met 
die punten verdienden we een broodje, een hamburger 
en saus.
Ardi had voor ons heerlijke hamburgers gebakken en Kaa 
en Lowietje deden saus op onze broodjes, die we lekker 
hebben opgegeten.
Het was een lekkere leuke avond.

Joy en Myla
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Recept van Raksha: Wentelteefjes

WEETJE:
De Fransen noemen wentelteefjes pain perdu (verloren 
brood), Engelstaligen hebben het over French toast 
(Franse toast) en in België zijn wentelteefjes verloren 
brood of gewonnen brood (dat ligt eraan of ze van vers 
of van oud brood gemaakt zijn).

Voor 8 wentelteefjes heb je nodig:

• ¼ liter melk (250 ml)
• 1 ei
• een schaal, kom, of een groot diep bord
• garde
• 8 sneetjes (oud) casinobrood (wit)
• bakboter
• koekenpan
• brede spatel (pannenkoekmes)
• kaneelpoeder
• suiker
• jam

1. Doe de melk en het ei in de schaal en klop deze met 
de garde goed door elkaar.

2. Leg hier een sneetje brood in. Niet te lang, anders 
valt het uit elkaar.

3. Doe een klontje boter in de koekenpan en laat de 
boter bruin worden.

4. Bak dan het sneetje brood aan twee kanten tot het 
goudbruin is. Draai het een paar keer om met de 
spatel.

5. Als het brood gebakken is, is je wentelteefje klaar.
6. Je kunt het bestrooien met kaneel en suiker, je kunt 

er ook nog jam of honing op doen.

Smakelijk eten!
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Op een zonnige zaterdag is het bij onze blokhut een 
drukte van belang. Dit komt omdat er meer dan honderd 
Welpen uit heel regio de Meierij zich hebben verzameld 
voor de Jungledag. Ook doen er Welpen mee van onze 
eigen scouting Lucas. 
Als de Welpen zich hebben verzameld, komt er een 
piraat aan op zijn boot. De piraat is zijn schat kwijt. Die 
schat moeten wij die middag voor hem gaan zoeken. 
Dit kunnen we alleen doen met een kaart. De Welpen 
moeten daarom stukken van een schatkaart gaan 
verzamelen. Om de delen van de kaart te bemachtigen 
werden de Welpen in groepjes opgedeeld. Iedereen zat 
ook met Welpen van andere scoutinggroepen zodat je 
elkaar wat beter kan leren kennen. 
Toen de groepjes waren gemaakt vertrokken we naar 
het park voor een vossenjacht. Voor de vossenjacht 
zaten negen mensen verspreid over het park. We vonden 
allemaal al snel de negen personen. Elk van die personen 
gaf een stukje van de schatkaart. Na eventjes puzzelen 
bleek al snel dat de kaart nog verre van compleet was. Er moest dus ook nog op een andere manier stukken van 

de kaart worden verdiend. Dit gebeurde door allemaal 
verschillende spelletjes. Een spelletjes was bijvoorbeeld 
het zo snel mogelijk lopen van een parcours met 
hindernissen. Daarnaast was er ook nog een opdracht 
dat je een puzzel te zien kreeg, daarna moest je dan over 
een parcours en dan moest je de puzzel aan de andere 
kant van het parcours gaan maken. 
Naast deze leuke spelletjes stond er ook nog een groot 
springkussen en kreeg iedereen een overheerlijke 
suikerspin. Ook kon je nog geschminkt worden. Met al 
deze dingen verdienden de Welpen ook weer stukjes van 
de schatkaart. 
Nadat iedereen alle spelletjes met succes had afgerond 
kwam de piraat weer terug. De Welpen lieten de 
schatkaart zien en ze gingen op zoek naar de schat. Ze 
vonden hem in het materiaalhok achter de blokhut. De 
piraat was nu blij want hij had zijn schat terug en de 
Welpen konden met een goed gevoel richting huis. Het 
was een leuke, gezellige dus geslaagde Jungledag!

Groetjes,
de Welpen van de Estahorde
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Ouder-kinddag

Dit seizoen hebben we een hartstikke leuk gezamenlijk 
weekend gehad. Helaas, betekende dit wel dat ons 
ouder-kindweekend kwam te vervallen. Omdat dit 
weekend door velen als heel gezellig wordt ervaren, 
hebben we besloten om er een ouder- kinddag van te 
maken. Zaterdag 17 mei was het dan zover. Rond twee 
uur ’s-middag kwamen alle welpen samen met hun 
ouders naar de blokhut. Er was koffie, thee, limonade, 
wat lekkers en een heerlijk zonnetje. 
Daarna liepen we met zijn allen naar het park. Er 
moesten wat spullen meegenomen worden voor het 
spel. Zoals tafelbladen, deze waren best wel zwaar om 
mee te nemen. In het park werd het spel uitgelegd. We 
gingen het piramide spel spelen. Er waren drie groepen; 
groen, blauw en oranje. De eerste ronde had oranje 
dik gewonnen. De tweede ronde werden de regels wat 
aangescherpt, waardoor het moeilijker was om punten 
te verdienen. Om het nog moeilijker te maken werden er 
ook nog tikkers ingezet. Het was heel erg warm, maar 
iedereen rende als een gek van de ene piramide naar 
de andere piramide om zijn kaartje op een zo gunstig 
mogelijke plek neer te leggen. De laatste ronde werd 
gewonnen door blauw. Veel welpen vonden het leuk en 
soms ook raar om hun ouders zo te zien rennen en te 
zien hoe fanatiek ze kunnen zijn. 

Hierna liepen we terug naar blokhut waar we allemaal 
wat te drinken kregen. Zoë was jarig. Na gezongen voor 
haar te hebben, trakteerde ze ons op lekkere muisjes. 
Daarna was het alweer tijd om te gaan koken. Er moest 
hout klein gemaakt worden en er moest héél véél worden 
gesneden. We zetten de stookbakken op, net zoals ze die 
bij de scouts opzetten. Op vier paaltjes met blikken en 
spijlen. Na alle tomaten, uien, sla, komkommer, salami, 
spek en brood te hebben gesneden, was er ruimte om 
te spelen. Daarna konden we met z’n allen aan tafel, om 
te genieten van een heerlijk en zelfgemaakte maaltijd. 
Het lekker schijnende zonnetje maakte het helemaal af. 
Het eten was heel lekker! Maar na het eten komt altijd 
het mindere werk; pannenschuren en afwassen. Na dit 
te hebben gedaan, kon je nog als je lustte marshmallows 
roosteren. Hierna was het alweer tijd om te sluiten. Het 
was een geslaagde middag!

Groetjes,
de leiding Welpen van 
de Estahorde 

Installatie Welpen van de Estahorde

Deze woensdagavond gingen we iets doen met onze 
zintuigen. Aan iedere kant van de blokhut was er een 
activiteit waar je kon zien, voelen, proeven of horen. 
Bij horen werd er een geluid afgespeeld en moest je 
raden welk dier erbij hoorde. Zo hebben we Shere-
Khan, Bagheera en nog andere geluiden gehoord. Bij 
voelen moest je met je handen onder een doek en dan 
erachter komen wat je aan het voelen was. Er lag een 
heel grote badeend, een roos, een kaarsje, een slipper 
en een helm. Aan een andere kant van de blokhut was 
het zien. Hier moest je plaatjes aan elkaar linken. Als 
laatste was er nog het proeven. Dit vonden de meeste 
welpen het spannendst. Met de das voor de ogen moest 
er blind worden geproefd. Het eerste was speculoos en 
het tweede was jam, dit vonden de meesten nog lekker. 
Daarna kwam er kruidenkaas, dat was iets minder lekker. 
Maar het laatste vond bijna iedereen vies; een stukje 
augurk. Sommigen haalden het meteen uit de mond en 
anderen aten het heel stoer, maar met een heel vies 
gezicht erbij. Er waren er maar een paar die het lekker 
vonden. 

Daarna gingen we naar binnen om de laatste nog niet 
welpen te installeren. Als eerste installeerde we Chill. 
Chill komt onze staf versterken. Chill zit zelf al vanaf toen 
hij welp was bij scouting. Nu zit hij bij de pivo’s en is hij 
staf bij ons geworden. Wij zijn daar heel blij mee! Daarna 
werden Rosa en Aukje geïnstalleerd. Zij zijn nu ook echte 
welpen. En ze hebben allebei al besloten om ook op 
zomerkamp mee te gaan. Helemaal super! 

Groetjes,
de leiding Welpen van de Estahorde 



Comité BLIJ

Comité BLIJ bewondert en bedankt graag 
BijzondereLeiding voor hun Inzet, maar Comité BLIJ kan 
niet altijd overal zijn. Heb je dus een tip voor een Joepie? 
Mail dan naar joepie@scoutinglucas.nl

Comité Bijzondere Leiding + 

Inzet = Joepie, oftewel BLIJ

Op 22 maart was de actie NL Doet. Scouting 
Lucas had speciaal voor deze dag weer een actie 
ingestuurd. Helaas bleken er geen vrijwilligers om 
onze klus op zich te nemen. Maar, niet getreurd, we 
kregen materialen van Nl Doet om zelf de blokhut 
grondig aan te pakken en een aantal enthousiaste 
Lucassers gingen zelf aan de slag! Daarom wil Comité 
BLIJ via deze weg een Joepie met vlag én wimpel 
uitreiken aan het team van NL Doet 2014: Christien, 
Emiel, Fred, Gemma, Hans, Lucas, Manuel, Muriëlle 
& Martijn en kinderen, Nel én wijkbewoner Frans van 
Mensfoort van de Mozartsingel, die geholpen heeft 
om de tafels en banken te verstevigen. Jullie zijn 
kanjers! We zijn dolBLIJ dat jullie je hebben ingezet 
om onze actie toch te doen slagen.

NL Doet!

Heb je ze zien pronken in de garage? 
De nieuwe Scoutskisten? Een team van 
enthousiaste klussers heeft de handen 
ineen geslagen en mooie, stevige en 
vooral praktische kisten gemaakt voor 
onze Scoutsspeltak. Voor deze klus 
draaiden zijn hun hand niet om en het 
resultaat mag er wezen! Comité BLIJ 
steekt twee duimen in de lucht voor: 
Camiel, Eline, Fred, Hans, Gemma, 
Lucas, Manuel, Martijn, Nel en Pepijn. 
Een JOEPIE als dank voor het klaren van 
deze klus!

Nieuwe kisten!

Kwast nodig? Een rolletje plakband of een stukje 
touw? Of misschien heb je gewoon snel even een 
pen nodig. Het kan allemaal uit de gezamenlijke 
knutselkast gehaald worden. Maar de laatste tijd 
waren de dingen wel iets minder goed te vinden, 
want het was een beetje een rommeltje geworden. 
Daarnaast bleek er behoefte te zijn om ook boeken in 
de gezamenlijke kast te bewaren zodat we allemaal 
leuke spelideeën kunnen nazoeken. Christien en 
Wout gingen aan het opruimen in de kast en zorgden 
ervoor dat alles weer georganiseerd is. En Frans 
maakte een boekenplank en wat handige vakjes 
zodat opruimen kinderspel is geworden.

Knutselkast!

Comité BLIJ is de afgelopen 
maanden weer heel BLIJ 
geweest met de inzet, 
initiatieven en goede acties 
van de staf- en bestuursleden 
van Scouting Lucas. Wie krijgt 
er een joepie voor zijn of haar 
inzet? Dat lees je op deze 2 (!) 
pagina’s.

‘s Avonds, na het kampvuur op het groepsweekend, 
werden de Scouts en Explorers nog getrakteerd 
op een lekker stukje wandelen. En Johan en Ineke 
hadden ervoor gezorgd dat het een ander tochtje 
werd dan normaal. Zij hadden voor de leden een 
leuke GPS-tocht uitgezet! Sommigen raakten het 
spoor een beetje bijster, maar iedereen vond zijn weg 
weer terug naar de blokhut. Van dit soort initiatieven 
worden we BLIJ! Joepiejoepiejoepie!!!!

GPS-tocht!
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In de eerste plaats voor de organisatoren
 van de bewegingsbaan. Jullie project ademde 
‘SAMEN’ van begin tot eind. En ook toen de baan af 
en toe haperde, losten we het SAMEN op. Als dat niet 
een BIJZONDER initiatief te noemen is. Een Joepie 
voor jullie!

Samen!

Op 5 & 6 april gingen we SAMEN op groepsweekend. Het 
werd een prachtweekend!!! De afkorting SCOUTS begint 
niet voor niks met de S van Samen. Dat is wat Scouts 
bindt; we doen het samen. En zo ook dit weekend! 
We geven hierbij een PLUIM aan alle leiding, bestuur, 
Stampij, Pivo’s en natuurlijk alle jeugdleden, maar Comité 
BLIJ wil toch ook wat Joepies verdelen.

Tijdens de bewegingsbaan maakten de Bevers 
SAMEN een doorgeefsysteem van ballonnen en 
touwtjes. Een BIJZONDER precies werkje en 
iets wat veel geduld vereiste. Te midden van de 
kleintjes stond Rozemarijn (Elke), die met haar 
engelengeduld en super lieve bemoedigingen de 
Bevertjes gemotiveerd hield en SAMEN met de 
hele Bever groep zorgde ze voor een speciaal en 
BIJZONDER begin van de bewegingsbaan! Voor dit 
lieve Beverstaflid en heel speciale Joepie!

Rozemarijn en de Bevers!

SCOUTING
LUCAS

S
A
M
E
N

Groepsweekend 2014

We willen de Pivo’s bedanken met een Joepie omdat 
ze er SAMEN bij waren en dienst deden als Manusje 
van alles. Ze wasten af, schepten zand voor de 
luciferbaan, organiseerden de geSAMENlijke  lunch 
mee, begeleidden groepjes tijdens de spelen, deden 
dienst als klimrek en renden als een dolle rond met 
Bevers en Welpen. 

Pivo’s!

Tijdens het weekend zijn we BIJZONDER goed 
verwend! En dat komt natuurlijk door de kookstaf! 
Aukje en Muriëlle kookten twee heerlijke pasta’s en 
zorgden dat we niets tekort kwamen. Comité BLIJ 
SMULT van dit soort initiatieven, dus ook voor jullie 
een heerlijke Joepie! 

Kookstaf!

Natuurlijk willen we LINDA bedanken dat ze tijd kon 
vinden in haar drukke agenda om even een quiz 
te presenteren aan ons kampvuur. Aniek, Maartje, 
Marieke, Renke en Wout, jullie waren SAMEN een 
geweldige quizhost! Daar zeggen wij van comité BLIJ 
van: Joepiedepoepie!!!

LINDA!
Alle mooie momenten van het weekend werden 
vastgelegd op de gevoelige plaat (of SD kaart..) en 
daarna gedeeltelijk verwerkt tot een fotopresentatie. 
Overal waar wat te beleven was, was Kaa (Jan) met 
zijn fototoestel, zodat we SAMEN nog lang na kunnen 
genieten van het geweldige weekend! Joepie!

Kaa!

Maar een GI-GA-GANTISCHE JOEPIE gaat natuurlijk naar de organisatie van dit geweldige weekend! De BIJZONDERE 
mensen die met dit BIJZONDERE initiatief kwamen zijn: Christien, Marijn, Thijs en Wouter. Jullie hebben een 
fantastisch weekend neergezet en een mooie nieuwe traditie! Hopelijk gaan we nu jaarlijks SAMEN op kamp! We 
Yellen jullie met z’n allen toe: het weekend was B – IJ – Z- ONDERGOED, bijzonder, Bijzonder, BIJZONDER GOED!!!!!! 

GIGA-Joepie!

Comité BLIJ
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Explorers

Lipdub
En ja hoor we hebben weer iets leuks gedaan bij de 
explo’s want we gingen een lipdub maken.

En omdat we voortaan bij de explo’s met thema’s werken 
deden we ook de lipdub in thema. Dit keer was ons 
thema spoken dus ging onze lipdub over de ghostbusters. 

Dus had iedereen een rol in het spel. Drie personen 
waren natuurlijk de ghostbusters en de rest moest zich 
als een spook of monster verkleden.

Onze creatie zal binnenkort te zien zijn op youtube netflix 
en nog veel meer

“Who you’re gonna call??? Ghostbusters!!

Auteur: Max Segers

Spooktocht
Ook dit jaar werden wij weer gevraagd om te helpen bij 
de organisatie van de spooktocht voor groep 8 van de 
basisschool de Aquamarijn. Vol goede moed gingen we 
met een paar explorers op een mooie woensdagavond 
naar Sint Michielsgestel. 

Eenmaal daar aangekomen begonnen we met het 
opbouwen van de verschillende onderdelen van de 
spooktocht: ketting in stookbak, schietlaken, matrassen 
ingraven enz. We hadden Jeroen zover gekregen om aan 
een touw in een de boom te klimmen en op het moment 
dat er een groepje langs liep eruit te springen en daarbij 
te schreeuwen. 

Inmiddels begon langzaam al wat donkerder te worden 
en kon het beginnen. Helaas waren de eerste paar 
groepjes heel bang en mochten we ze daarom niet laten 
schrikken. Gelukkig kwamen er daarna genoeg andere 
groepjes die we wel bang mochten maken. Dat lukte best 
aardig, als je in het bos liep hoorde je van alle kanten 
kinderen schreeuwen. Vooral de act van Jeroen werkte 
goed, de meeste kinderen en ook de begeleiders die erbij 
liepen schrokken zich kapot. Dat kwam omdat hij zich 
perfect kon verstoppen best hoog in die boom. Waardoor 
hij onzichtbaar tot je daar langsliep.

Toen alle groepjes voorbij waren gingen we alles weer 
opruimen en daarna naar huis. Het was net als vorig jaar 
weer leuk om te doen.

Groetjes Stijn van Explorers

Brrr...griezelen in het bos

Monsters?!

Ghost Busters!
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Stampij probeert het:
Varen met een bootje van karton en duct tape

Op internet kom je wel eens een filmpje tegen waarbij je 
denkt: “kan dit, of is het gefaket?”.
Stampij houdt van onderzoeken en dus hebben we 
de proef op de som genomen en hebben ons  in een 
avontuur gestort om een vaartuig te creëren dat a) blijft 
drijven, b) lang genoeg blijft drijven om 300 meter te 
overbruggen en c) dat onder een van de bruggetjes in 
het Zuiderpark doorkan, inclusief minimaal 1 inzittende.

We kregen karton ter beschikking, een stukje dub plastic, 
ducktape, elektrabuis, sisaltouw en verder wat losse 
stukjes hout. Er waren twee ploegen die ieder op geheel 
eigenwijze eigen wijze een product hebben gemaakt dat 
er veelbelovend uitzag. Bijgaand enkele sfeerplaatjes 
maar je had er eigenlijk bij moeten zijn om echt te 
snappen hoe leuk en creatief we weer bezig zijn geweest.

Beste mensen van scouting Lucas. Ik denk dat we een keer een wedstrijd moeten houden waarbij iedere speltak een 
vaartuig aanlevert en laat bemensen door een leider of teamlid!
Ik kijk nu al uit naar de producten van bijvoorbeeld de bevers of de scouts. 
Het reglement waaraan je boot moet voldoen hangt op de wisseltrofee aan de muur in de zaal.

WIE DURFT HET TEGEN STAMPIJ OP TE NEMEN??????

Hans, mei 2014

Het vervoer van een kunststof 
annex kartonnen kano

De heer Roel van Geene in zijn element, bezig 
een eervolle tweede plaats te bemachtigen

Mevrouw Gemma Henselmans bezig zich naar 
een welverdiende eerste plaats te roei/kanoënDe makers van het winnend ontwerp!
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Prijsvraag voor Welpen, Scouts en 
Explo’s
Martin heeft één van de getallen 1, 2 of 3 in 
gedachten. Sophie mag één vraag aan Martin stellen 
om erachter te komen welk van deze drie getallen hij 
in gedachten heeft. Martin zal op deze vraag echter 
alleen antwoorden met “ja”, “nee”, of “ik weet het 
niet”. Welke vraag stelt Sophie?

Prijsvraag? Doe het lekker zelluf!
Kun jij de beer helpen om de weg naar de bananen te vinden?

Prijsvraag

Heb jij het antwoord op de prijsvraag 
gevonden? Stuur het dan op naar
lucaskompas@scoutinglucas.nl o.v.v. 
Prijsvraag, je naam en je speltak. 
Wie weet win je een leuke prijs!

Prijsvraag voor Bevers

Prijsvraag voor Explo’s, Pivo’s en 
StampijIn het vorige Lucas Kompas stonden enkele zeer 

lastige prijsvragen. Deze keer is er echter geen 
winnaar. Jullie zijn zeker allemaal druk bezig met het 
zomerkamp! 
Daarom in dit Lucas Kompas extra veel prijsvragen, 
zodat je tijdens de rustige momenten op het 
zomerkamp zeker iets te doen hebben.

Winnaar?! Doe je best!
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Prijsvraag

Prijsvraag? Doe het lekker zelluf!
Domme Autodief:
Een behoorlijk domme autodief had, zonder het te weten, de auto van de hoofdcommissaris van politie gestolen. De 
politie stelde meteen een onderzoek in en op basis van getuigenverklaringen werden vier verdachte personen, die 
rond de tijd van het misdrijf in de buurt van de auto waren gezien, gearresteerd. Omdat de hoofdcommissaris de 
zaak hoog opnam, besloot hij de vier verdachten persoonlijk te verhoren en de gloednieuwe leugendetector van het 
politiebureau in te zetten. Elke verdachte gaf bij het verhoor drie verklaringen, die hieronder staan:

Verdachte A:
1. Op de middelbare school heb ik bij verdachte C in de klas gezeten.
2. Verdachte B heeft geen rijbewijs.
3. De dief wist niet dat het de auto van de hoofdcommissaris was.
Verdachte B:
1. Verdachte C is de schuldige.
2. Verdachte A is onschuldig.
3. Ik heb nog nooit achter het stuur van een auto gezeten.
Verdachte C:
1. Ik heb verdachte A voor vandaag nog nooit ontmoet.
2. Verdachte B is onschuldig.
3. Verdachte D is de schuldige.
Verdachte D:
1. Verdachte C is onschuldig.
2. Ik heb het niet gedaan.
3. Verdachte A is de schuldige.

Met zoveel elkaar tegensprekende verklaringen wist de hoofdcommissaris het ook niet meer. Tot overmaat van ramp 
bleek ook dat de leugendetector nog niet helemaal werkte zoals het hoorde, want het apparaat gaf alleen aan dat er 
van de twaalf verklaringen precies vier waar waren, maar niet welke.

Wie is de autodief?

Prijsvraag voor Explo’s, Pivo’s en Stampij

Prijsvraag voor Bevers
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Prijsvraag

Prijsvraag voor Explo’s, Pivo’s en Stampij
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Stampij is op kamp geweest!

Van vrijdagavond 13 tot en met zondagmiddag 15 juni 
was het weer zover: Stampij mocht op kamp! En we 
hebben er weer iets moois van gemaakt. We hadden 
alle boodschappen al vooraf geregeld zodat we na 
het inladen van de aanhanger gezamenlijk naar ons 
kampadres konden. Dat was deze keer één van de velden 
op Scoutingterrein De Herrendal in Mook (bekend van 
de HIT). De dichtstbijzijnde kraan zat zo’n 200 meter 
verderop en daar waren ook enkele toiletten. Jammer, 
want dan wordt er geen eigen hudo gegraven. Omdat 
iedereen zijn eigen 1 à 2 persoonstent bij zich had, 
hoefden we geen grote scoutingtenten op te richten en 
we hadden slechts 1 dubbel keukenzeil nodig als dakje 
boven onze eettafels.

Op vrijdagavond hebben we lekker rond het kampvuur 
gezeten dat werd aangehouden door de altijd fanatieke 
fikkie stoker Martijn. De voetbalwedstrijd NL-Spanje is 
via de autoradio enigszins gevolgd. Op ons vuur zijn nog 
enkele hamburgers en frikadellen opgewarmd voor de 
broodnodige vetreserves.   

Vervolgens heeft Hans de aanwezigen in drie groepen 
gedeeld, grofweg de 40-minners, de 40-ers en de 
50-plussers in een team. En dan blijkt dat de oudsten 
toch wel enig voordeel hebben bij het beantwoorden van 
vragen over allerlei onderwerpen die betrekking hadden 
op 50, 40, 30, 20 en 10 jaar geleden. Goede tweede 
werden de jonkies en de 40-ers namen genoegen met 
een derde plek. Kortom, het was weer gezellig.

Zaterdags kregen we een uitgebreid ontbijt met 
gebakken eieren met ontbijtspek, grandioos gebakken 
door Theo. Daarna vertrokken we gehuld in onze 
paarse stampijpolo’s voor een fikse wandeling door de 
omgeving. Er waren hellingen bij van meer dan 20 % en 
we stegen en daalden hier en daar meer dan 70 meter. 

Halverwege de wandeling werd er bij een stromend 
beekje gepauzeerd en daar kwamen ook de fietsers 
terecht die een andere route deden (inderdaad, per 
fiets). Tijdens de picknick heeft de familie Groot Zevert- 
Van Geene nog even bootjes gebouwd en een wedstrijdje 
gedaan. Na de lunch ging het weer omhoog en omlaag. 
Na ruim 20 kilometer waren we terug op het beginpunt. 
We zijn het er over eens; Johan en Ineke hadden een 
fantastische tocht in elkaar gezet.

En dan de avondmaaltijd: Theo was de hoofdkok en 
verzorgde samen met zijn vrouwelijke keukenbrigade 
een gezonde smakelijke maaltijd met veel salade, verse 
gefruite groenten en een heerlijk stukje rundersausijs 
voor de een en een moot Tilapia-filet voor de ander. Er 
was meer dan genoeg en er werd veel en goed gegeten. 
Over de afwas achteraf hebben we het maar niet...

Zaterdagavond kregen we een groots spel 
voorgeschoteld, ontwikkeld en gepresenteerd door 
Femke en Mariëtte. Ondanks dat we ruim op tijd waren 
begonnen, eindigden we in het donker en het was die 
avond pas na 22.30 uur donker. Er waren zeer veel 
puzzels, vuur-, knutsel- en pionieropdrachten waardoor 
eenieder zijn of haar persoonlijke kracht optimaal kon 
inzetten. Dankjewel dames.

Na een rustige nacht (je wordt best wel moe en 
slaapt goed na zoveel lopen en spelen) stonden we 
zondagmorgens op om vervolgens door Theo te worden 
getrakteerd op ovenverse, die ochtend uit Duitsland 
ingevoerde, kaiserbrötchen en mini-meergranen 
broodjes. Er werd besloten geen ochtendspel meer te 
spelen maar gezellig rond het kampvuur te kletsen, 
te vergaderen over onze Stampij toekomst en het  
programmeren voor komend seizoen. We hebben er 
allemaal nog steeds veel zin in en volgend jaar komt er 
weer een (zomer)kamp.

Terug bij onze eigen blokhut was het opruimen zo 
gebeurd omdat we niet nat geregend waren en er dus 
geen tenten, zeilen, pio-touwen en zo behoefden te 
worden uitgehangen.    

Hans, Stampijlid

Botenrace?!

Hoogteverschillen in de tocht
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Hot item: zomerkamptips

Bagagelijst
Lees eerst de bagagelijst die je van de leiding krijgt! 
Daarna staan er misschien nog handige tips hieronder.

• Kleding (kijk zelf even naar het aantal dagen)
• Sokken
• Ondergoed
• Warme trui
• Pyjama
• Joggingbroek
• Goede (berg)schoenen
• Badslippers
• Slippers of sandalen
• Regenkleding
• Badkleding
• Jas
• Deodorant
• Zonnebrand
• Nagelvijl
• Tandenborstel en tandpasta
• Haarborstel
• Douchespullen
• Handdoeken en washandjes
• Muggenspul
• Slaapzak
• Kussen
• Luchtbed of slaapmatje
• Eventueel een pomp
• Plastic zakken
• Muziekcd’s
• Geld
• Portemonnee (niet de belangrijke pasjes)
• Fototoestel
• Tijdschriften en/of leesboek
• Knuffel

Zonnesteek
Een zonnesteek geeft klachten zoals: 
• gloeiende huid en/of zweten
• bleek zien
• werk of bezigheden niet meer volhouden
• hoofdpijn
• duizeligheid
• braken.
Iemand met een zonnesteek is te warm en te droog.

Wat te doen bij een zonnesteek:
• Een koele douche of een natte lap op je voorhoofd 

helpt. 
• Ga in een koele omgeving liggen. 
• Doe niets (geen lichamelijke inspanning).
• Drink water.
• En meld natuurlijk bij de leiding dat je je niet lekker 

voelt!

Beestjes!?
Er zijn talloze soorten ongedierte, plaagdieren en andere 
beestjes die een heuse plaag kunnen vormen in je tent. 
Hierbij valt te denken aan vliegen, vlooien, luizen, teken, 
mieren, houtwormen, motjes (in kleding) en kevertjes 
(in meelproducten). En als het er veel zijn, heb je een 
plaag. Negen van de tien keer is een nabijgelegen 
zoetwaterbron hiervan de oorzaak. Muggen leggen hun 
eitjes namelijk in zoet water en muggenlarven leven zelfs 
tijdelijk onderwater.

Als je een muggenplaag in je tent hebt, komt dat dan 
ook waarschijnlijk doordat je tent vlakbij een vijver, 
rivier, sloot, plas of wetering staat. Maar ook plassen 
regenwater die blijven staan door (extreem) hevige 
regenval trekken muggen aan, evenals volgelopen 
potten en pannen, waterpartijtjes en scheefgezakte 
tenten! Bij ideale (vochtige & warme) omstandigheden 
kan een muggenplaag zich binnen slechts enkele dagen 
ontwikkelen. In zo’n geval is het vooral belangrijk om je 
tent goed af te sluiten.

Het belangrijkste wat je kunt doen om een muggenplaag 
te voorkomen of bestrijden is ervoor zorgen dat water 
weg kan lopen. Dus lege bakken en potten in je kamp op 
z’n kop zetten, tenten schoonhouden en scheefgezakte 
tenten recht zetten.

Om te zorgen dat je zomerkamp geen waterpartij, 
bezoekje huisarts of jeukfeest wordt, staan op deze 
pagina’s een aantal nuttige tips!
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Arcadis-terrein wordt kindervakantiedorp Vlinderbroek!

Een aantal mensen uit de wijk zijn bezig met het lege Arcadisterrein , dit is waar het kantoor van Arcadis gesloopt is, 
naast De Roos.
Omdat het terrein voorlopig ongeveer 2 jaar zo blijft liggen, zijn ze aan het kijken of de wijk er dan ook iets mee en/of op 
kan doen. Misschien hebben jullie de nieuwe nieuwsbrief van de wijkraad gelezen, daar staat al een stukje hierover in.

Het plan is om in de laatste week van de schoolvakantie (20-21 augustus) een ‘kindervakantiedorp’ te organiseren. De 
doelgroep kinderen zijn Bevers en Welpen .

Dus: zijn jullie al terug van vakantie en hebben jullie in de laatste week nog zin in iets nieuws? Hou dan woensdag 
20 en donderdag 21 augustus vrij en kom dan gezellig met ons mee spelen en timmeren in ons ‘kindervakantiedorp’. 
Samen  met je papa en/of mama  en ook natuurlijk je oma en/of opa, want extra handjes om mee te helpen (ook van de 
stafleden) kunnen we altijd wel gebruiken.

Verdere info zoals flyers en inschrijfformulier volgen snel!
Heb je al vragen, bel dan naar Nel Kluijtmans, tel.nr. 073-6135017.

Hutten bouwen? Kindervakantiedorp

Het terrein van het voormalige Arcadis-gebouw
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