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Van de redactie
De vorige editie van 't Puiske was een waar 
succes! Nog nooit was de redactie bedolven 
onder zo veel complimentjes van ouders, 
kinderen en stafleden! We hopen dat jullie 
weer net zo veel plezier beleven bij deze editie!

We zijn bijna aan het einde van het seizoen, en 
wat wás het een seizoen! In deze editie blikken 
we terug op het afgelopen jaar en kijken we 
alvast vooruit. 

We begonnen het jaar goed met het 
gezamenlijk winterweekend. Dit was, na een 
jaar uitstel door corona, een groot succes. 
Met 105 kinderen en 30 stafleden zijn we naar 
de Heikop in Brunssum gegaan. Hier hebben 
we onder andere een vossenjacht gedaan, 
een speurtocht gelopen en heel veel leuke 
spelletjes gespeeld.

Ook hebben er de afgelopen twee maanden 
meerdere OKI (ouder-kind) weekenden 
plaatsgevonden van de Bevers, Welpen en 
Scouts. In deze editie lezen jullie hier meer 
over.

Verder zijn de stafleden op ‘cursusweekend’ 
geweest. Teambuilding stond hier centraal. Het 
was een erg geslaagd en leerzaam weekend en 
volgens de stafleden die mee zijn gegaan is het 
zeker voor herhaling vatbaar!

Nu zijn de zomerkampen in aantocht: waar gaat 
de reis heen? Dit houden we nog even geheim... 
Wel kunnen we alvast een tip van de sluier 
geven: leuk gaat het in ieder geval worden!

In deze uitgave kunnen jullie verder nog 
lezen over ons 75-jarig bestaan en de 
Wereldscoutjamboree 2023. Ook hebben alle 
groepen weer verschillende avonturen beleefd. 
Dit keer is hier zelfs een nieuwe groep bij: 
de pivo's! Luc vertelt jullie kort wat zij tijdens 
hun eerste clubavond meegemaakt hebben. 
Daarnaast stelt weer een nieuw staflid zich 
voor, hebben we weer een puzzel (en de uitslag 
van de vorige puzzel) en nog veel meer!

De redactie wenst jullie veel leesplezier en 
alvast een fijne zomervakantie! Heb je vragen, 
opmerkingen, suggesties of iets anders, laat 
het dan aan ons weten via het emailadres:
puiske@scoutingbunde.com. Lijkt het je leuk 
om zelf mee te werken aan 't Puiske, laat het 
dan ook vooral weten.

Groet,

De redactie van ‘t Puiske
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Van het bestuur
Bij de naam stafweekend komt bij veel oud- 
stafleden al een glimlach op het gezicht. Maar 
veel anderen vragen zich af wat dit is. Roel van 
het bestuur vertelt jullie daarom kort wat over 
ons laatste stafweekend.

Eens per jaar gaat het bijna gehele (sommigen 
zijn hier te oud voor, ik noem geen namen) 
staf- en bestuurs-team van de vereniging 
gezamenlijk een weekend weg. Het doel van 
dit weekend is teambuilding, het opdoen 
van nieuwe energie, het opdoen van nieuwe 
inspiratie en het bedanken van iedereen voor 
zijn/haar inzet. Dit laatste heeft misschien nog 
wat extra uitleg nodig; Niemand binnen onze 
vereniging krijgt een vergoeding voor zijn of 
haar taken, zelfs geen vrijwilligersvergoeding. 
Maar waarom doen al die mensen het dan, 
vraag je je af?

1. Iedereen op Scouting houdt van scouting 
en van kinderen

2. Bij scouting Bunde hebben we een hele 
leuke groep staf en bestuur

Als vereniging organiseren we graag af en toe 
iets zodat iedereen zich gewaardeerd voelt en 
de goede sfeer behouden blijft. 

Na 2 jaar geen stafweekend door maatregelen 
i.v.m. ‘hij die niet genoemd mag worden’, 
was het eindelijk zover, we mochten weer.
Hierbij een beknopte samenvatting van het 
weekend in een politiek correcte en ‘woke’ 
gecensureerde versie. 

Vrijdagavond
Op vrijdagavond ging het weekend van start, 
zoals gebruikelijk wisten de niet organiserende 
stafleden helemaal niks, behalve bagagelijst 
en het tijdstip van vertrek. Na een kort welkom 
van de organisatie, Jelca, Bram en Roel, vertrok 
de groep wandelend naar het Agnesplein in
Bunde. Bagage moest in de aanhanger 
en proviand voor onderweg moest mee. 
Aangekomen op het Agnesplein vroegen de 
terrasgasten van Café “bie Stephan” zich 
al af waarom de padvinders van de berg af 
waren gekomen. Snel kwam het antwoord 
om de hoek gereden. Een traktor met huifkar 
en muziek, oftewel gegarandeerd succes! De 
groep stapte in en de tocht richting Brakkeberg 
in Houthem begon. Conclusie: Programma 
onderdeel huifkar? Geschikt bevonden voor de 
leden!
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Op stap in Valkenburg
Vanaf hier ging een korte wandeltocht door 
het mooie Geuldal naar het centrum van 
Valkenburg om hier in een lokale kroeg even de 
sfeer te proeven. Nou, dat is gelukt!
Conclusie: Programma onderdeel nachtleven 
Valkenburg? Ongeschikt bevonden voor de 
leden!

Wandelend ging de weg door naar de 
kamplocatie in Vilt; Scouts Hill. Onderweg 
kwamen we een zeer gevaarlijke situatie tegen, 
waarbij de stoep volledig open lag en zoals 
een goede scout betaamt hebben we dit even 
dichtgelegd; gevaar geweken. 10 Lord-Baden-
Powell-punten in the Pocket. Na een korte 
‘ruzie’ om de beste slaapplekken was iedereen 
gesetteld en zijn we braaf allemaal voor 24 uur 
naar ons bedje gegaan.

Zaterdagochtend
Na het ontbijt zijn we een ochtendwandeling 
gaan maken, waarbij een van de stafleden 
meerdere malen tegen een boom is gelopen, 
we noemen geen namen (tip: K.v.n ).
Conclusie: Programma-onderdeel wandelen? 
Zeer geschikt voor leden, met uitzondering van 
het tegen een boom aan lopen.

Na de ochtendwandeling zijn we begonnen 
met het eerste spel van de zaterdag; Eat it! 
Een tafel vol ‘lekkernijen’ waarbij de leden van 
twee teams elkaar om en om ingrediënten 
voorschotelen om deze vervolgens op te eten, 
met name de combinatie knakworst-sap met 
slagroom en marmite is een aanrader.
Conclusie: Programma-onderdeel Eat it? 
Zeer geschikt voor oudere leden! (Nu volgen 
waarschijnlijk direct een aantal afmeldingen, 
maar dat kunnen we hebben)

Zwemmiddag
Vreemd genoeg hebben we na dit programma 
even geluncht, waarna we met de auto’s naar
Mosaqua zijn gegaan om te zwemmen. 
Hoewel we dit al vaker met de jeugdleden 
gedaan hebben was dit de eerste keer met 
de staf als volledige groep. Dit resulteerde in 
25 volwassenen die rondrenden alsof ze met 
een kinderfeestje op stap waren, inclusief 
zakje snoep (Dank Stephanie C). Eén van 
de hoogtepunten was het bubbelbad voor 8 
personen, waar we met 18 man makkelijk in
pasten inclusief een paar coupletten hoofd, 
schouders, knie en teen (maakt niet uit welke 
knie of teen). Conclusie: Programma onderdeel 
zwemmen in Mosaqua? Zeer geschikt voor 
leden en staf!
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Rodelen
Na het zwemmen zijn we op de terugweg even 
gestopt in Valkenburg om ook nog even te 
rodelen. Zeer opmerkelijk was dat er niemand 
uit de baan is gevlogen, wat mij eigenlijk een 
beetje tegenvalt, vroeger toen ik nog jong was 
toen……. Conclusie: Programma-onderdeel 
Rodelen? Zeer geschikt voor leden en staf!

Avondprogramma
Na het avondeten kreeg de groep uitleg 
van nieuw aangeschaft spelmateriaal 
(lasergamen). Als je iets wil uitleggen aan de 
leden zal je het eerst zelf moeten snappen, 
dus eerst even uitleg en dan een potje 
oefenen. (Hint: uitleg altijd doen zonder dat de 
luisteraars pistooltjes in de handen hebben)
Conclusie: Programma-onderdeel lasergamen? 
Zeer geschikt voor leden en staf!

Het avondprogramma was ook nog een 
inhaalactiviteit, namelijk de ‘Alternatieve 
sinterklaasavond’; een thema feestavond i.p.v. 
surprisegeknutsel en gedoe waar niemand 
op zit te wachten rond Sinterklaastijd. Deze 
activiteit moest ook nog ingehaald worden 
door maatregelen i.v.m. ‘hij die niet genoemd 
mag worden’. We hebben deze avond een 
wereldreis gemaakt langs diverse landen 
en de gebruiken/activiteiten van alle landen 
uitgeprobeerd, aangevuld met eten en 
drinken uit de betreffende landen. Een leuk 
avondvullend programma.

De volgende ochtend zijn we na het ontbijt en 
het opruimen weer richting Bunde vertrokken 
om hier alle meegesleepte zooi op te ruimen 
en thuis uit te slapen en bij te komen. We 
weten zeker dat iedereen al uitkijkt naar het 
volgende stafweekend!
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75 jaar
scouting bunde

Herinneringen gezocht!
Misschien wisten jullie het nog niet, maar volgend jaar bestaat 

Scouting Bunde 75 jaar! Gaaf hé? Natuurlijk staat er volgend jaar heel 
wat te gebeuren. 

"Wat dan?" vraag jij je natuurlijk af. Dat blijft nog een verrassing... maar 
natuurlijk laten wij van Scouting Bunde dat niet zomaar voorbij gaan. 

Bereid je in ieder geval voor op een feestelijk jaar!

Jullie kunnen ons alvast helpen door te vragen aan papa, mama, 
oma’s, opa’s, ooms, tantes, familie, vrienden, buren of hij/zij misschien 

bij Scouting Bunde heeft gezeten. Misschien hebben zij wel hele 
mooie, leuke, of fantastische verhalen en foto’s uit hun onvergetelijke 

tijd bij Scouting Bunde. 

Als we teruggaan in de tijd dan zien we zelfs dat onze scouting niet 
altijd Scouting Bunde heeft geheten, maar ook Maria Gorretti en Sint 
Joris. Misschien heeft zelfs nog één van je familieleden bij de Sint 

Paulusgroep gezeten, de eerste scoutinggroep in Bunde!

Kortom: Ben of ken jij iemand met mooie verhalen en leuke foto’s van 
vroeger van onze scoutinggroep, mail ze dan naar:

puiske@scoutingbunde.com

Heb jij een foto of een verhaal ingestuurd naar 't Puiske? Wie weet win 
jij dan wel een hele mooie prijs!
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WSJ 2023
Volgend jaar is het zo ver: de Wereldjamboree 
zal weer plaatsvinden! Dit is een evenement 
dat eens in de 4 jaar wordt gehouden ergens 
op de wereld. In augustus 2023 wordt de 
Wereldjamboree gehouden in SaeManGeum in 
Zuid-Korea. Lees snel verder om te zien wat er 
op zo'n jamboree allemaal te doen is!

Zoals eerder genoemd is in 2023 de 
Wereldjamboree in Zuid-Korea. Op die plek 
komen dan meer dan 50.000 Scouts van 
over de hele wereld bij elkaar, van wel 152 
verschillende landen. Het heeft dan ook de 
grootte van een dorp! Niet alleen qua inwoners, 
maar ook omdat je er een supermarkt, bank, 
postkantoor, politiepost en ziekenhuis kan 
vinden. 

Het thema van de komende editie is “Draw 
your Dream!” oftewel ‘Teken je Droom!’. Scouts 
die meegaan zullen leren over andere culturen, 
wereldburgerschap en duurzame ontwikkeling. 
Ook zullen ze vrienden voor het leven maken! 
Zo zijn er van onze stafleden ook een paar 
al eens naar zo'n jamboree geweest, die 
aangeven dat ze nog steeds contact hebben 
met hun oude troepenleden!

Als je enthousiast bent geworden en ook 
mee wilt doen, check dan vooral de volgende 
Wereldjamboree in 2027 in Polen! Je moet 
tussen de 14 en 18 jaar oud zijn om deel te 
nemen (en een scout zijn).

Wist je dat..

..de eerste Wereldjamboree werd opgericht 
door Lord Robert Baden-Powell en werd 
gehouden in 1920 in Londen? Hier waren 
8000 Scouts uit 34 landen aanwezig.

..Nederland al twee keer een 
Wereldjamboree heeft georganiseerd? De 
eerste keer was in 1937 en de laatste keer 
was in 1995.

..de kosten per jeugdlid per land verschillen? 
Vaak betalen "rijke" landen iets meer per 
deelnemer, zodat "arme" landen minder 
hoeven te betalen. Zo heeft iedereen een 
gelijkwaardige kans om mee te kunnen!

..het woord ‘Jamboree’ uit Amerika komt en 
‘luidruchtige viering’ en ‘snelle, onduidelijke 
praat’ betekent?

..de laatste jamboree in 2019 was? Deze 
jamboree werd georganiseerd in de 
Verenigde Staten.

..je tussen de 14 en 18 jaar moet zijn om 
als jeugdlid mee te kunnen doen aan een 
Wereldjamboree?
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Na 2 jaar was het eindelijk zo ver: het Ouder-
Kind-weekend (OKI-weekend) van de Bevers 
mocht weer plaatsvinden! Voor veel ouders en 
Bevers was dit een nieuw concept. Ook voor 
een deel van de Beverstaf was het spannend, 
want het was voor Floor, Ilse, Kevin, Emma 
en Yves het eerste OKI-weekend als staflid. 
Alleen Natasja had ervaring met een OKI-
weekend als staflid! Ondanks dat was het een 
erg geslaagd weekend. 

Bulldog!
Op vrijdagavond zijn we naar het bos gegaan. 
Hier hebben we spelletjes gedaan zoals 
vlaggen verstoppertje en Bulldog. Vooral 
Bulldog viel erg in de smaak bij de ouders. Dit 
is een spelletje waarbij je naar de overkant 

van het veld moet rennen als het woord 
‘Bulldog’ geroepen wordt, zonder opgetild te 
worden door de persoon in het midden. Dit 
is de ‘Bulldog’. Als je opgetild wordt, moet je 
meehelpen met anderen optillen.

Na de spellen in het bos zijn we terug naar 
het gebouw gegaan, waar de Bevers hebben 
genoten van het vuur en lekkere marshmallows 
die ze met hulp van papa of mama hebben 
geroosterd (al waren er enkele Bevers die stoer 
genoeg waren om dit helemaal zelf te doen).

Welterusten..?
Na het avondprogramma zijn de Bevers naar 
bed gegaan (voor zover dat kon, want de 
explorers hadden alle luchtbedden 
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leeggelaten…) en zijn de ouders begonnen met 
het avondprogramma. Deze bestond uit een 
pubquiz in het thema ‘Après-Ski’ met drankjes 
en hapjes. De pubquiz werd gewonnen door 
Yves, als fervente apres-ski ganger, met Jules 
en Ilse op de tweede en derde plek. Hierna 
hebben we bij de kampvuurkuil genoten van 
het vuur en een drankje. 

Crazy 88
De volgende ochtend begon al vroeg: de 
Bevers waren al wakker om half 7 terwijl de 
laatste ouders rond 4 uur zijn gaan slapen… 

Nadat iedereen was opgestaan hebben we 
genoten van tosti’s van de barbecue (met een 
lekker krokant randje) en zijn we begonnen met 
een Crazy 88. Hierbij zijn er 88 opdrachten (of 
in ons geval, ongeveer 50) die voltooid moeten 
worden. Het team dat de meeste opdrachten 
heeft voltooid, wint. Het winnende team was 
dat van Floor, met Mila, David, Seppe, Annelore 
en Jayden!

Heel Scouting Bunde Bakt
Hierna hebben we lekker geluncht met soep 
en boterhammen en hebben we onze eigen 
editie gehad van ‘Heel Holland Bakt’, namelijk 
‘Heel Scouting Bunde Bakt’. Om in het après-
ski thema te blijven was het de opdracht om 
een apfelstrudel te maken. Om het extra lastig 
te maken, waren er dingen weggelaten in 
het recept waardoor je moest improviseren. 
Gelukkig is het alle teams gelukt om een 
eetbare apfelstrudel te maken, waardoor we 
ervan konden genieten na het avondeten.

Gestoorde wetenschappers!
Nu was het tijd voor het échte 
middagprogramma: Mad Science! Er kwam een 
echte professor langs met coole gadgets. Dit 
was een hele leerzame en vette ervaring. We 
hebben geleerd over luchtdruk door te schieten 
met een vortexkanon en geleerd over statische 
elektriciteit die de haren van meerdere Bevers 
en stafleden rechtop zette. Ook hebben we 
onze eigen sleutelhanger 
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gemaakt die van kleur verandert als er zonlicht 
op schijnt, waardoor we gelijk weten dat we 
ons goed moeten insmeren tegen de zon als 
deze paars wordt. Als kers op de taart hebben 
we regenboog-reageerbuisjes gemaakt.

Nadat Mad Science weg was gegaan, hebben 
we Indonesische kip op het vuur gemaakt met 
Dutch Ovens. We hadden allemaal heel veel 

honger van de drukke middag, dus deze kip 
à la huize Muijters viel goed in de smaak. Na 
het toetje zijn de Bevers een voor een naar bed 
gegaan, want het was een erg vermoeiende 
dag geweest. Toen alle Bevers sliepen, zijn de 
ouders en staf begonnen aan een Zwarte Piste 
tocht. Deze bestond uit meerdere spelletjes 
met een drankje in het thema après-ski, zoals 
Spijkerslaan, Flunkybal en kaartspelletjes.

Nieuwe stafleden
De volgende ochtend was het tijd voor de 
installatie. Hier werden de nieuwe Bevers en 
nieuwe stafleden (Kevin en Floor) officieel 
lid van scouting. Ook het bestuur was 
gekomen. Hierna was het snel opruimen en 
schoonmaken, zodat we allemaal zo snel 
mogelijk naar huis konden om de gemiste 
slaap in te halen. 

De Beverstaf heeft genoten en vond het een 
zeer geslaagd OKI-weekend! Op naar de 
volgende!
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Net als de Bevers en de Scouts hadden 
ook de Welpen in de afgelopen periode hun 
ouder-kind-weekend (OKI-weekend). Van 
boottochten op de Maas tot ruzies met de 
pastoor, voor iedere welp was het weer een te 
gek kamp!

Installatie
Voordat het kamp vrijdag van start ging, was er 
eerst nog een andere bijzondere gelegenheid: 
de installatie van de nieuwe leden! Hierbij 
werden de nieuwe Welpen en stafleden 
geïnstalleerd, waarna ze vanaf dat moment 
zich écht lid van scouting mogen noemen. Ze 
mogen dan ook de insignes op hun bloezen 
hebben en de das dragen, maar hiervoor 
moesten ze wel eerst iets doen. Iedere nieuwe 
welp moest langs een aantal bestuursleden 
om hun insignes en das op te halen, terwijl 
het bestuur zich verstopt had over het terrein. 
Voor de nieuwe stafleden werd het nog eens 
extra moeilijk gemaakt; zij werden ieder aan 

hun been twee-aan-twee vastgebonden en 
moesten onderweg ook nog de verschillende 
stoeipartijen van andere stafleden (en elkaar!) 
ontwijken. Na dit spel was het nog tijd voor het 
officiële gedeelte, waarbij de nieuwe leden zich 
na het opzeggen van de Welpenwet nu écht 
welp mochten noemen.
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Op kamp!
Na de installatie ging een deel van de groep 
naar huis, maar bleef een ander deel achter 
voor het OKI-weekend. Hoewel veel Welpen 
en ouders al enthousiast hun slaapzakken 
begonnen uit te rollen, was het eerst nog 
tijd voor het avondprogramma. Dit werd 
een tocht, waarbij de Welpen onderweg 
werden uitgedaagd met verschillende 
spellen. Dit waren bijvoorbeeld mijnenveld 
of reuzentwister. Onderweg werd ook nog 
gekeken of de Welpen nog steeds enkele 
scoutingtechnieken beheerden, zoals het 
werken met een kompas. Na de tocht was 
het tijd voor een kampvuur met frikandellen, 
waarna het voor de Welpen alweer tijd was 
om naar bed te gaan. Voor de ouders begon 
nu echter het avondprogramma met een leuke 
en leerzame pubquiz. Zo weten heel veel 
ouders nu dat een “airfryer” soms meerdere 
betekenissen kan hebben…

Vossenjacht
De volgende dag werd aan iedereen de 
instructie gegeven om alvast een lunchpakket 
klaar te maken voor het programma van die 
dag. Alle Welpen vertrokken met de trein 
richting Maastricht om daar mee te doen aan 
een vossenjacht. Dit hield in dat de stafleden 
zich als koppel ergens in de stad hadden 
verstopt en dat de Welpen hen moesten 
vinden. Als ze een staflid gevonden hadden, 
kregen ze een raadsel waar het volgende 
koppel zich bevond. Zo stonden bijvoorbeeld 
Jos en Noël als echte chefs bij Beluga en 
stonden Rachèl en Stèphanie als piraten 
bij de stadsmuur. Luc en Joël stonden als 
non en pater verkleed bij de Onze-Lieve-
Vrouwebasiliek, maar hier was de pastoor toch 
iets minder blij mee. Toen even later ook nog 
twee echte nonnen langskwamen besloten Luc 
en Joël zich toch maar weer om te kleden...
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Boottocht over de Maas
Na een flinke zoektocht waren alle stafleden 
gevonden en hebben we lekker geluncht bij de 
stadsmuur. Als afsluiter van de lunch hebben 
we trefbal gedaan en kregen de Welpen ook 
nog een lekker ijsje. De Welpen waren al een 
uur lang aan het raden wat we die middag 
zouden gaan doen (wat ons veel programma-
ideeën heeft bezorgd), maar niemand had het 
tot dat moment geraden. We gingen namelijk 
een boottocht maken over de Maas! Voor 
iedereen was dit even een moment om tot 
rust te komen en voor sommigen om zelfs 
een beetje bij te slapen. Na de boottocht 
zijn de Welpen weer teruggegaan naar het 
scoutinggebouw, waar ze een leuke verrassing 
te wachten stond: een springkussen! 

Springend de avond in
Al dat springen zorgde na een tijdje natuurlijk 
voor flink wat honger! Gelukkig stond de staf 
al klaar met hun zelfgemaakte pizza’s. Zou er 
dan een vleugje Italië tussen de Welpenstaf 
zitten? Na de pizza’s kreeg iedereen nog een 

lekker roomijsje van Stèphanie en zijn we 
daarna nog naar de kloostertuin geweest voor 
wat avondspellen. De meeste Welpen waren 
inmiddels al flink moe, maar gelukkig lukte het 
hen nog wel om wat marshmallows te eten. 

Muziekbingo
Na weer een korte nacht was het nog tijd 
voor een klassiek scoutingontbijt: spek met 
ei. Daarna was er door enkele stafleden een 
muziekbingo georganiseerd. Uiteindelijk heeft 
iedereen deze bingo ook met een mooie prijs 
weten af te sluiten. Hierna was het alweer 
tijd om op te ruimen. Zoals altijd bleven bij 
de Welpen nog wat spullen achter die van 
niemand schenen te zijn, maar gelukkig 
werden veel van deze spullen alsnog herkend 
door de ouders.

Wij van de Welpenstaf vonden dit wederom 
een erg geslaagd kamp en hopen iedereen 
weer terug te zien bij het zomerkamp!
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De Scouts zijn net als de Bevers en Welpen op 
OKI-weekend geweest. Over dit kamp hebben 
twee ouders, Dennis en Jolanthe, beide een 
leuk verhaal geschreven die wij hier in 't Puiske 
gecombineerd hebben. Sommige dingen zijn 
echter uit dit verhaal weggelaten! Volgens 
Dennis is dit maar goed ook: What happens in 
Oudsbergen, stays in Oudsbergen!

Ontgroening
Ik kijk terug op een bomvol, super 
georganiseerd, maar vooral een gezellig 
Ouder-Kind-weekend. Het begon allemaal op 
vrijdagavond in het Belgische Oudsbergen. 
Omdat wij, als ouders, natuurlijk nog geen 
echte Scouts waren, was het de hoogste tijd 
voor een ontgroening en installatie. Zo konden 
ook de ouders ook als échte Scout het kamp 
beleven De meesten onder ons ouders hebben 
de studententijd al een poosje achter ons 
gelaten, maar, al snel wisten wij weer hoe het 
voelde. We werden door onze geblinddoekte 

kinderen ingesmeerd met scheerschuim en 
met een blinddoek om gevoerd met pudding.

Het bos in
Het avondspel zorgde ervoor dat het kind weer 
in ons naar bovenkwam. Als ware strijders 
trokken we het bos in voor een lasergevecht 
tegen onze kinderen. De Scouts dachten 
hierbij makkelijk van de ouders te kunnen 
winnen, maar niets was minder waar! De 
ouders klommen in bomen en kropen door 
het gras om hun vlag te verdedigen. Ondanks 
hevig verzet hebben zij daarna dan ook de 
overwinning gevierd.

What happens in Oudsbergen...
Op de terugweg naar het kampterrein werd nog 
wat hout verzameld voor het kampvuur. Na 
een avondspel (Weerwolven van Wakkerdam) 
hebben de ouders nog de nodige opdrachten 
gekregen. De staf was benieuwd wie van 
de ouders de alleskunner zou zijn. Na heel 
wat spelletjes bleven er twee ouders over 
uit hetzelfde gezin. Verdere details van deze 
avond blijven echter geheim: What happens in 
Oudsbergen, stays in Oudsbergen.
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Dagvullend programma
Zaterdagochtend hebben we spek met ei en 
tosti’s gebakken op het kampvuur. Het kostte 
echter wel wat moeite om iedereen uit bed 
te krijgen. Eenmaal ontbeten, hebben we ons 
klaargemaakt voor een tocht met de nodige 
opdrachten. 

De laatste opdracht was een ‘offroadtrack’ 
terug naar het kampterrein met behulp van 
een gps. We werden daarbij getrakteerd op 

voorbij rennende wilde zwijnen en herten. In 
de middag hebben de ouders zich moeten 
bewijzen en werd er een competitie gehouden 
tegen de kinderen. Door slim en tactisch 
overleg tussen de ouders slaagden deze er 
maar net in te winnen van de kinderen.
Het avondeten werd verzorgd door de staf met 
hulp van enkele ter zake kundige ouders.

Scouts after dark
In de avond werd onderzocht hoe goed de 
kinderen de ouders kennen en andersom 
en konden er punten verdiend worden met 
opdrachten. Voordat we het wisten liepen 
we met watjes op onze neus en vingen we 
pingpongballen op met vliegenvangstrips. De 
avond werd voor de ouders afgesloten met een 
spelletje Flunky Ball. Waarbij sommige ouders 
al daarna vroeg naar bed gingen, zagen andere 
ouders juist de zon opkomen. In de ochtend 
werd er nog gezamelijk opgeruimd en werd het 
kamp afgesloten.

Kom mee met de Scouts!
Natuurlijk was er nog veel meer te beleven, 
maar om dat zelf te ervaren, moet je er voor 
zorgen dat je er volgend jaar samen met je 
vader of moeder zelf bij bent. 
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Ook al is het een extra klusje voor de kas van 
het zomerkamp, de Explo's weten er altijd een 
gezellige dag van te maken! Ook hebben ze de 
afgelopen weken weer veel lekkers gekookt en 
zijn ze zelfs een stuk gaan varen! Lees maar 
snel verder...

Amstel Gold Race
Misschien wist je het al of weet je het van 
je oudere broer of zus; wij van de Explorers 
gaan elke zomer naar een ander land op 
zomerkamp om fantastische avonturen te 
beleven. Hiervoor doen we acties waarmee we 
geld verdienen zodat we hele leuke activiteiten 
kunnen doen tijdens ons zomerkamp. 

Op 10 april was het zover, We gingen namelijk 
bij de Amstel Gold race helpen.  Daarvoor 
moesten we al heel vroeg beginnen. Misschien 
ben je gaan kijken of heb je het op tv gezien, 
en heb je de dranghekken met reclame gezien. 
Wij mochten deze reclamespanddoeken in de 

ochtend aan de dranghekken vastmaken. Na 
de Amstel Gold race hebben we nog geholpen 
met het opruimen van de hekken.

Hierdoor hebben we weer een leuke bijdrage 
verdiend voor ons zomerkamp waar we 
allemaal heel erg naar uitkijken. We weten 
alleen nog niet waar we heengaan, dat houdt 
onze staf nog even geheim.

Gourmet avond
De vrijdagavond voor Pasen zijn we gaan 
gourmetten, eerst hebben we natuurlijk alles 
klaargezet. Er komt toch heel wat bij kijken. 
Tafels en stoelen vanuit het Scoutslokaal, 
gourmetstellen klaarzetten, borden en bestek 
bij elkaar zoeken, brood snijden enzovoorts. 
Toen dit allemaal gebeurd was konden we 
eindelijk aanvallen. Normaal zijn Explorers, net 
als jullie (van de andere speltakken), best wel 
luidruchtig, maar onder het eten was het wel 
heel erg rustig. Iedereen zal te smikkelen en te 
smullen van alle lekkere dingen die er op tafel 
stonden.
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Na het eten was het weer tijd om op te 
ruimen, dit ging zeer vlot. Vele handen maken 
natuurlijk licht werk.

Dutch oven
Vanavond stond koken in de Dutch oven op 
het programma. Danique had een tof menu 
samengesteld dat uit drie verschillende gangen 
bestond: nacho-chili, pizza en cinnamon-rolls.
Na drie groepen gemaakt te hebben die elk 
een recept voor hun rekening namen, zijn we 
begonnen met het voorbereiden van het menu.
Nou, ik kan je vertellen dat alle drie de groepjes 
hun uiterste best hebben gedaan en dat alles 
echt heerlijk was; een top-kok kan er nog 
wat van leren. Alles was dan ook op, tot de 

laatste kruimel, en het was een fantastische 
clubavond om niet te vergeten.

Vlotvaren
Wat we deze vrijdagavond gingen doen was 
voor ons een grote verrassing. We moesten 
kleding aandoen waarin we nat mochten 
worden. Dus dat werd spannend...

Bij het scoutinggebouw aangekomen kregen 
we te horen dat we gingen vlotvaren, dat 
is echt tof!!! Eerst natuurlijk alles inladen, 
en daarna op naar de Maas. Bij de Maas 
aangekomen zijn we met sjorpalen, sjortouwen 
en tonnen een vlot gaan bouwen.

Omdat wij heel goed zijn in sjorren, was dit 
natuurlijk een peulenschil. Nadat we het vlot 
te water hadden gelaten sprong Jelca meteen 
op het vlot dat al een beetje wegdreef, en hij 
had niet eens een peddel! Gelukkig was dit 
gauw opgelost en konden we de wijde wereld 
verkennen met ons supervlot.
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Ja, u hoort het goed; er komt een nieuwe 
speltak bij onze vereniging, namelijk de Pivo’s. 
We zullen als Pivo’s nog officieel moeten 
starten, maar zijn inmiddels wel al een keer 
samengekomen voor een eerste verkennende 
activiteit. We hebben namelijk mee mogen 
kijken bij de Pivo’s van Scouting Don Bosco uit 
Ulestraten. Luc van de Pivo's vertelt jullie hier 
meer over.

Op naar Ulestraten!
Om 7 uur zijn we begonnen en hebben we 
verzameld bij de kerk van Ulestraten. Daar 
werd uitleg gegeven over wat we gingen doen 
met z’n allen; dat werd een greppeltocht! 
Met auto’s werden we gedropt op de markt in 
Beek. Vanuit hier gingen we in groepen van 3 

personen per groep proberen ongezien terug te 
lopen naar de kerk van Ulestraten. 

Gepakt
Uiteraard waren er ook consequenties als je 
gepakt werd. Dit hield in dat je een drankje 
moest nuttigen. Hoe lekker/vies dit drankje 
was verschilde per auto die je kon vinden, dus 
je kon geluk of pech hebben met je drankje! 
Alle groepjes, op het groepje van Emma (staflid 
Bevers) na, is wel een keer gevonden. 

Een late afsluiting
Om 11 uur werden we allemaal opgehaald 
en hebben we weer verzameld bij de kerk 
van Ulestraten om af te sluiten. Voor de 
deelnemers die graag een afsluiter wilden was 
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dat uiteraard mogelijk. Eén van de leden van 
de Pivo’s van Ulestraten had zijn huis versierd 
om daar nog gezellig een drankje te kunnen 
drinken en ideeën uit te wisselen. Uiteindelijk 
werd het een (late) gezellige avond. We kunnen 
dan ook met plezier en veel goeie moed voor 

de speltak terugkijken op een geslaagde avond 
en misschien wel een leuke samenwerking in 
onze regio!! 
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Een lesje geschiedenis 2
Ongetwijfeld weten jullie allemaal wie de 
stichter van scouting is geweest: Lord Baden-
Powell. Tussen 22 februari 1857 en 7 januari 
1941 ligt een heel mensenleven van de man 
die een idee had dat uitgroeide tot een spel dat 
wij ook nu nog spelen.

Dit tweede deel beschrijft weer een nieuw stuk 
uit het leven van Lord Baden-Powell (BP). Ben 
je benieuwd naar deel 1? Lees dit dan terug in 
de vorige editie van 't Puiske.

Het boek van BP
Na het verschijnen van zijn boek ”Verkennen 
voor Jongens” in mei 1908 brak voor BP een 
zeer drukke tijd aan. Hij was nog steeds in het 
leger waar hij inspecteur-generaal was, maar 
ook moest hij op reis door Engeland om overal 
te vertellen over zijn nieuwe boek. Dit boek, 
waarin BP een groot aantal tips en ideeën 
geeft aan leiders en jongens om gelukkig te 
worden door behulpzaam te zijn en andere 
gelukkig te maken, werd een enorm succes. De 
eerste uitgave was meteen al uitverkocht en 
het boek zou later een van de meest vertaalde 
en verkochte boeken worden. BP dacht nog 
steeds niet aan een eigen vereniging, maar 
hoopte dat bestaande verenigingen zijn 
idee zouden overnemen. Dit liep allemaal 
uiteindelijk toch anders. 

Het tweede zomerkamp
In de zomer van 1908 hield BP een tweede 
zomerkamp, nu met in totaal 30 jongens die 
uitgekozen waren uit de ruim 1.500 verkenners 
die er op dat moment waren. Een jaar later 

waren er al meer dan 120.000 leden. Vanaf dat 
moment gaat alles heel snel. De vereniging 
groeit ook over de grenzen van Engeland: 
In Canada, Nieuw-Zeeland, Australië, de 
Verenigde Staten en Nederland starten jongens 
al snel met het spel van verkennen. 

Verkennen voor Meisjes
Ook voor de meisjes begon nu het spel van 
verkennen. In 1908, tijdens een bijeenkomst 
van verkenners in Londen waar ongeveer 1.500 
verkenners bij aanwezig waren, was er ook 
een patrouille meisjes. Toen BP hen zag ging 
hij naar hen toe en vroeg: “Wie zijn jullie?”. Het 
antwoord was duidelijk: “Girl Scouts” oftewel 
meisjes-verkenners. Dit was het begin van de 
padvindsters en gidsen. In 1909 kreeg BP een
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uitnodiging van de Engelse koning, waar hij 
tot zijn verbazing tot ridder geslagen werd. 
Voortaan zou hij zich dus Sir Robert Baden 
Powell mogen noemen.

Scouting in Nederland
In Nederland ontstonden in 1910 de eerste 
verkennersgroepen in Den Haag. Daarna, 
in 1911, volgde Amsterdam en na een jaar 
telde het spel van verkennen in Nederland 
al 4.000 leden. In 1912 ontmoette BP Olave 
St. Clair Soames, een ontmoeting die zou 
leiden tot zijn huwelijk. Lady BP ging zich 
bezighouden met de meisjesbeweging terwijl 
BP zich, na zijn pensionering uit het leger, 
geheel ging bezighouden met de padvinders. 
Kort daarna brak de Eerste Wereldoorlog uit 
en moesten vele leiders van de verkenners 
in het leger. Toch ging de vereniging door: de 
patrouilleleiders namen de taken van de leiders 
over en hielden de vereniging overeind. Sterker 
nog: ze gingen helpen als boodschappers, 
bewaakten bruggen of hielpen mee op de 
verbandposten voor gewonden. De vereniging 
kwam sterker uit de oorlog tevoorschijn dan 
ooit tevoren.

De eerste Welpen
In de tussentijd ontstonden er in Engeland 
groepjes van junior-Scouts; jongens die te jong 
waren voor de verkenners. BP zag dit en hij 
kreeg het idee om deze jongens te laten spelen 
in de jungleverhalen van Rudyard Kipling. De 
jongens werden Welpen en hun leiding kreeg 
de namen van de dieren die in deze verhalen 
voorkwamen. BP schreef de ideeen voor dit 
spel op in het “Welpenhandboek”. Al snel 
zetten vele duizenden jongens de eerste stap 
in deze groeiende wereldvereniging en werden 
ze lid van de Welpen. 

De eerste RoverScouts
Ook voor oudere jongens, die te oud waren 
voor de verkenners, wilde men een nieuwe 
groep: een groep met als taak dienstbaar 
zijn voor anderen en die, als ze eenmaal te 
oud zouden zijn voor deze groep, leiding zou 
kunnen worden. BP schreef speciaal voor 
deze groep het boek “Rovering to success” 
(Zwerven naar succes). Dit boek werd één van 
zijn beste boeken. BP noemde deze jongens 
"RoverScouts", een naam die door vele landen 
werd overgenomen voor de leeftijd van 16 
jaar en ouder. In Nederland werden dit de 
voortrekkers en later de Rowans/Sherpa’s of 
Explorers en Pivo’s.

Zo groeide de vereniging wereldwijd meer 
en meer. Tegenwoordig kunnen meer dan 30 
miljoen jongens en meisjes hier wekelijks 
hun plezier beleven. Toch moest er nog veel 
gebeuren voor het de vereniging werd die wij 
nu kennen...

Wordt vervolgd...
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Even voorstellen
Alle stafleden bij Scouting Bunde zijn 
vrijwilligers die iedere week weer ervoor 
zorgen dat de jeugdleden het weekend goed 
beginnen. Iedere uitgave van 't Puiske zetten 
we daarom één van de stafleden in het 
zonnetje. In deze uitgave: Jos Janssen.

Wie ben je?
Mijn naam is Jos Janssen. Ik ben 34 jaar en ik 
woon in Bunde.

Wat is je taak binnen scouting?
Ik ben zelf Welpenstaflid en ben van plan om 
dit ook nog voor een lange tijd te blijven. Ik 
heb heel lang gewisseld als staflid tussen 
de Welpen of Scouts, maar ik vind het bij de 
Welpen toch net iets leuker.

Wat doe je buiten scouting?
Ik ben zelf onderwijsondersteuner bij groep 3 
en 4. Ik begeleid hierbij vaak kleine groepen die 
wat extra aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld 
bij rekenen of lezen. Ook sta ik soms voor de 
klas als de leerkracht even niet aanwezig is. In 
mijn klassen zie ik ook sommige Welpen terug. 
Ik had verwacht dat dit een lastige combinatie 
zou zijn, maar dit bleek mee te vallen. Het 
nadeel is wel dat ze mij soms "meester" 
noemen op scouting...

Hoe ben je bij Scouting Bunde terechtgekomen?
Niet vrijwillig in ieder geval! Mijn ouders waren 
allebei staflid, dus ik stond al vanaf mijn 
geboorte ingeschreven. Ik heb dan ook iedere 
speltak als jeugdlid doorlopen. Daarna ben ik 
op mijn 16e als Welpenstaf begonnen.

Wat vind je het leukste aan scouting?
Ik vind het leuk om de kinderen 
scoutingtechnieken aan te leren. Zo hadden we 
laatst bijvoorbeeld insignewerk met het insigne 
"Knopen". Je ziet dat de kinderen op het einde 
van de clubavond dan ook echt wat geleerd 
hebben. Ook vind ik de kampen erg leuk. 
Normaal zie je de kinderen maar twee uur per 
week, maar tijdens een kamp heb je de kans 
om soms even gewoon met ze te kletsen en ze 
beter te leren kennen.

Wat is je favoriete scoutingherinnering?
Ik kan maar moeilijk één ding opnoemen, maar 
ik vond de Scout-Ins met de stafleden altijd 
heel leuk. Officieel is het een cursusweekend, 
maar het gaat daar niet alleen om de cursus. 
Er zijn altijd leuke feesten en je leert de staf 
zo ook beter kennen. Het is eigenlijk meer een 
teambuildingsweekend.

Wat wil je nog een keer met scouting doen?
Ik zou graag ooit nog naar een jamboree willen 
gaan. Van anderen hoorde ik dat het een mooie 
ervaring voor hen was. Ik ben wel al een paar 
keer als gast op een jamboree geweest, zoals 
bijvoorbeeld in Engeland. Ik vind het sjiek om 
dan te zien hoe dat er met al die nationaliteiten 
aan toe gaat.

Wat wil je nog aan de lezers meegeven?
Hoe lang je er ook al bij bent, scouting 
blijft altijd relevant, leuk en uitdagend 
voor je leeftijd. Het maakt je wijzer in de 
wereld en helpt je om je plek te vinden in de 
maatschappij.
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Roddelpraat
In de wandelgangen gaan soms de wildste 
verhalen te ronde. Iedere uitgave van 't Puiske 
verzamelt de leukste roddels om deze met 
jullie te kunnen delen. Weet je zelf ook nog iets 
leuks? Stuur ze dan op naar de redactie door 
middel van de QR-code!

  

Wist je dat... 

...er iemand bij de Explorers 

liefdesverdriet heeft? Hij en zijn ex-

vriendin zouden te veel verschillen op 

het gebied van kleding...

  

Wist je dat... 

......er twee stafleden tijdens een 

Vossenjacht verkleed als non en pater 

voor de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek 

stonden? De pastoor kon hier helaas 

niet mee lachen, dus hebben ze 

snel maar weer hun normale kleren 

aangedaan...

  

Wist je dat... 
...Luc, Liam, Joël en Noël als Welpenstaflid zijn geïnstalleerd?

  

Wist je dat... 
...iemand na het stafweekend wel hele flinke hoofdpijn had? Dit kwam echter niet door een paar biertjes, maar door een stoeipartij met een hersenschudding als gevolg!

  

Wist je dat... 
...er tijdens OKI-weekenden meestal gedoe is over welke kinderen wel/niet naast elkaar willen liggen, maar dat in plaats hiervan het dit keer sommige ouders waren?

  

Wist je dat... 
...er tussen verschillende stafleden al liefde is opgebloeid? Bij wie? Dat houden we voor onszelf...
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Wist je dat... 

...er iemand van de stafleden laatst 

haar voet heeft gebroken. Gelukkig is 

dit niet op scouting gebeurd!

  

Wist je dat... 

...Scouting Bunde laatst een oude bus 

heeft gekocht? Deze bus gaat dienst 

doen als extra lokaal voor spelletjes, 

filmavonden en nog veel meer!

  

Wist je dat... 

...Kevin en Floor als Beverstaflid zijn 

geïnstalleerd?

  

Wist je dat... 

...er heel even paniek was tijdens het 

OKI-weekend van de Welpen? Eén 

van de motoren van het springkussen 

was te heet geworden en vloog in 

brand! Gelukkig kon de heldhaftige 

Welpenstaf snel het vuur bedwingen.

  

Wist je dat... 
...een staflid van de Bevers sinds kort een nieuwe tattoo heeft?

  

Wist je dat... 
...sommige Welpen geen knuffels, maar zakken chips in hun slaapzak hebben om mee te slapen?

  

Wist je dat... 
...diezelfde bus als een kapot raam heeft gekregen? Dit zou een kind met een steen kapot hebben gegooid, maar gelukkig zat dit kind niet bij Scouting Bunde!

Deel hier je roddels
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Gipssporen maken
Zie jij wel eens sporen van wilde dieren als je 
buiten loopt? Het is erg leuk om samen met de 
andere Welpen/Scouts de verschillende sporen 
te verzamelen en mee naar het clubgebouw te 
nemen. Dit kan je doen door een gipsafdruk te 
maken. Een foto kan natuurlijk ook, maar met 
gips heb je een echte gave 3D-afbeelding!

Voorbereiding
Om een gipsspoor te maken moet je natuurlijk 
wel eerst een spoor vinden. Ga naar een bos bij 
jou in de buurt en kijk wat je op de grond ziet. 
Geen zin om naar het bos te gaan? Wellicht kan 
je geliefde huisdier je een handje (of pootje) 
helpen! Heb je een spoor gevonden? Dan kun je 
aan de slag!

Benodigdheden
1. Sneldrogend gips
2. Materiaal voor een afzetrand (stokjes, 

stenen of zand)
3. Mengbakje
4. Roerstokje (of een takje)
5. Water 

Rondom het spoor
Heb je alle materialen? Maak dan eerst 
de omgeving rond de pootafdruk schoon. 
Verwijder hiervoor voorzichtig de takjes, 
blaadjes, steentjes... eigenlijk alles wat in de 
pootafdruk ligt. Maak vervolgens met stokjes, 
stenen of zand een afzetrand om de afdruk.

Gips aanmaken
De volgende stap is om het gips aan te maken 
met water. Of je dikke of juist dunne gips 
maakt hangt af van de ondergrond. Bij los zand 
maak je het wat dunner, omdat de dikke gips 
het losse zand wegduwt en zo de pootafdruk 
verandert. Bij een kleiige ondergrond mag 
het gips wat dikker zijn. Meng het water 
voorzichtig met het gips, beetje bij beetje. 
Als je alles in een keer bij elkaar gooit, heb je 
misschien teveel water gebruikt en moet je 
vervolgens zoveel gips toevoegen dat je teveel 
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aanmaakt. Zorg dat je zoveel aanmaakt dat 
je een laag van 1 centimeter kunt gieten. Giet 
het gipsmengsel voorzichtig op het gevonden 
spoor. Blijf hierbij binnen de afzetrand die je 
van tevoren hebt gemaakt.

Wachten maar
Nu moet je minimaal 20 minuten wachten 
totdat het gips al wat is uitgehard. Daarna 
til je de mal voorzichtig op en verwijder je 
met een stokje of kwastje wat zand van de 
gipsafdruk. De afdruk hoeft nog niet helemaal 
schoon te zijn. Daarvoor is het gips nu nog 
te zacht. Wikkel de gipsafdruk in een doek of 
plastic zakje en neem hem voorzichtig meer 
naar huis of naar het clubgebouw. Daar moet 
je de afdruk een dag laten staan zodat hij kan 
uitharden. Daarna kun je hem schoonmaken 
met een borstel en eventueel water.

Nu heb je je eigen gipsspoor gemaakt. Dit 
gipsspoor kun je gebruiken om op internet of in 
boeken te kijken welk dier er is langsgelopen. 
Wij kwamen er dankzij ons gipsspoor al snel 
achter dat dit Winnie was: de kat van Edwin!
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Touwtechnieken 1
Misschien hebben jullie het wel eens gezien 
of al eens zelf gemaakt, die mooie objecten 
van hout en touw. Zo heb je bijvoorbeeld 
een schommel, een eettafel of zelfs een 
draaimolen. In dit deel van technieken nemen 
Jill en Stefanie van de Scouts jullie dan ook 
mee in de wereld van hout en touw en wat je er 
allemaal mee kunt maken.

De timmersteek
De timmersteek kan worden gebruikt om een 
stuk touw vast te maken aan een stuk hout 
om het vervolgens aan het touw op te kunnen 
tillen. Het is een zeer stevige knoop omdat 
de zwaartekracht in dit geval zijn werk doet. 
De timmersteek kan ook worden gebruikt 
als begin van de diagonaalsjorring. Volg de 
stappen en foto's hieronder om te zien hoe je 
zo'n timmersteek maakt.

Stap 1
Maak een omgekeerde "U" van het touw.

Stap 2
Draai de U rond totdat deze strak zit, of wikkel 
één van de uiteindes om het andere uiteinde
van het touw.

Stap 3
Pak nu de paal waar je de timmersteek om 
heen wilt doen. Haal de lus die je hebt gemaakt 
om de paal heen.
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Stap 4
Haal nu ook de rest van het touw door het oog 
van de U.

Stap 5
Trek het touw aan en je knoop is klaar! 

De constrictorknoop
Deze knoop wordt gebruikt om een touw aan 
iets anders, zoals een paal, vast te maken. Het 
is een knoop die zichzelf beknijpt en daarom 
zeer stevig is. De constructorknoop lijkt veel 
op een mastworp, maar is steviger en lastiger 
los te krijgen.

Stap 1
Pak een touw en een object (paal) waar je de  
knoop omheen wil leggen. Leg het touw over 
de paal en draai onder de paal door.

Stap 2
Als het touw onder de paal doorgekomen is, 
leg je het in een X over het andere deel van het  
touw heen.

37



Stap 3
Draai het touw nogmaals om het object heen.

Stap 4
Als uiteinde van het touw aan de andere kant  
weer naar boven komt, trek je het onder het  
bovenste én onderste gedeelte van de X door.

Stap 5
Trek aan beide uiteinden van de knoop aan.  Je 
hebt nu een X rondom de paal.

Stap 6
Je constrictorknoop is nu klaar!
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Kleurplaat
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Moppentrommel

  

Ken je de mop van de mummie al?

Ingewikkeld hè?

  

Wat is de overeenkomst tussen je 

billen en de woestijn?

Kaktussen!

  

Wat kun je zien en aanraken, maar toch niet inhalen?

Je eigen schaduw

  

Hoe maakt een skelet een deur open?

Met zijn sleutelbeen
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Wat is rood, maar net niet helemaal?
Een aardbijna

  

Wat is oranje, groot en je kunt het 

drinken?

Olifanta

  

Welke soort spin is om op te eten?

Een suikerspin

  

Wat is blauw en het weegt niet veel?

Lichtblauw

  

Wat is groen en heeft een gewei?

Een dophertje

  

Wat is groen en steelt al je spullen?

Een auschurk
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Rebussen
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