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Van de redactie
Na vele jaren van afwezigheid is hij er eindelijk 
weer! Ons eigen clubblad van Scouting Bunde. 
Het is inmiddels al zo lang geleden dat er 
nog maar weinig leden zijn die ’t Puiske nog 
kunnen herinneren. Toen was ‘t Puiske nog 
van papier, maar ook wij gaan met de tijd 
mee en inmiddels heeft ’t Puise een ware 
gedaantewisseling ondergaan.

Misschien vragen jullie je af waar komt die 
naam toch vandaan: ’t Puiske. Nou, het is 
niet vernoemd naar wat je soms weleens 
in je gezicht hebt... maar zoals je ziet op de 
oude Puiskes betekent het “boomstronk“ in 
het Limburgs. Tenminste, dat hebben wij uit 
welingelichte bronnen vernomen.

Natuurlijk wordt ’t Puiske vóór, maar ook dóór 
jullie gemaakt. We hopen van jullie heel veel 
verhalen, roddels en eigenlijk alles wat jullie 
graag in ’t Puiske willen hebben te krijgen. Wil je  
een nog grotere bijdrage leveren aan ‘t Puiske? 
Dan kun je ook aan de slag als redacteur! 
Verzamel jij de leukste verhalen? Als het je leuk 
lijkt om mee te helpen, meld je dan bij één van 
de redacteurs.

Misschien wisten jullie het nog niet, maar 
volgend jaar in 2023 hebben we bij Scouting 
Bunde een jubileumjaar. In dat jaar bestaat 
Scouting Bunde namelijk al 75 jaar. Wat er 
allemaal gaat gebeuren is nog een verrassing, 
maarwe zijn hiervoor wel al op zoek naar oude 
foto’s, verhalen en oud-scoutingleden. Dus 
als je vader, moeder, oom, tante, oma, opa bij 
scouting heeft gezeten, vraag ze dan naar hun 

spannende verhalen en hun leuke foto’s. Stuur 
ze ook vooral door om ze in een volgende 
uitgave van ‘t Puiske terug te zien!

In deze uitgave kunnen jullie lezen hoe de 
bevers binnenkort op kamp gaan. Bij dit 
speciale kamp mogen zelfs de ouders mee!
Daarnaast zijn de welpen de laatste tijd 
bezig geweest met insignewerk. Wat ze 
hiervoor hebben moeten doen kun je verderop 
teruglezen. Wel kunnen we al verklappen dat 
iedere welp zijn/haar insigne heeft behaald.

De scouts hebben natuurlijk ook weer van alles 
beleefd. Hiervoor hebben ze verschillende 
foto's en uitspraken verzameld die ze graag 
met jullie delen. Als laatste zijn daar natuurlijk 
de explorers! Lasergamen is maar één van de 
vette dingen die zij hebben gedaan. Lees snel 
verder om te zien wat zij nog meer hebben 
uitgespookt.

We hopen dat je heel veel plezier hebt om na 
zo’n lange tijd weer ‘t Puiske te lezen. Heb je 
vragen, opmerkingen, suggesties of iets anders, 
laat het dan aan ons weten via het emailadres:
puiske@scoutingbunde.com.

Groet,

De redactie van ‘t Puiske
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Bij de bevers is er altijd plezier en avontuur; 
van marshmallows roosteren boven een 
vuurtje, tot een indianendiploma halen en een 
speurtocht lopen in het donker! We draaien op 
vrijdagavond van 7 tot half 9, dus kom zeker 
een keertje kijken!

PS: Vergeet je niet voor 1 april aan te melden 
voor ons super vette OKI (ouder-kind) 
weekend op 8, 9 en 10 april!
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De welpen zijn de afgelopen tijd bezig geweest 
met insignewerk. Hierbij konden ze kiezen uit 
de insignes “Primitief koken”, “Pionieren” of 
“Spoorzoeken”. De eerste clubavond stond 
nog in het teken van leren, maar bij de tweede 
clubavond moesten ze bewijzen dat ze het 
insigne mochten verdienen!

Spoorzoeken
Eén van de insignes die de welpen konden 
behalen was het insigne “Spoorzoeken”. 
Dit insigne stond in het teken van het leren 
gebruiken van verschillende tochttechnieken. 
De uiteindelijke opdracht was om zelf, 
met behulp van de geleerde technieken, 
een tocht te lopen om zo enkele missende 
ingrediënten te vinden. Deze ingrediënten 
konden vervolgens weer gebruikt worden bij de 
eindopracht van de groep “Primitief koken”!

Eerst werd de groep geleerd hoe ze met een 
kaart moesten omgaan. Om te oefenen hebben 
Martijn en Noël hiervoor enkele kaarten van 
Bunde erbij gepakt. Met deze kaarten is de 
welpen uitgelegd wat coördinaten zijn en 
hoe je deze coördinaten op een kaart kan 
vinden. Dit kan namelijk door middel van een 
kaarthoekmeter. Door deze kaarthoekmeter op 
het papier te leggen, kan er precies gemeten 
worden waar bepaalde coördinaten liggen. 
Na de uitleg hebben de welpen ieder een paar 
coördinaten gekregen om mee te oefenen. 
Uiteindelijk is het ze allemaal gelukt om de 
juiste coördinaten terug te vinden.

Daarna zijn de welpen aan de slag gegaan 
met Morsecode. Hiervoor stond er nog op 
scouting een authentiek Morse-apparaat! Met 
deze primitieve vorm van WhatsApp hebben 
de welpen enkele raadsels moeten oplossen, 
waarbij Noël vanuit een andere kamer via het 
apparaat de juiste codes doorgaf.

Als laatste onderdeel stond kompasschieten 
op het programma. Leren werken met 
een kompas is één van de belangrijkste 
tochttechnieken, dus is het verstandig om hier 
al vroeg mee te beginnen. Met het kompas 
kunnen de welpen nu het precieze aantal 
graden uitmeten, om zo tot het juiste eindpunt 
te komen. Samen met het kompas hebben 
we een korte tocht gelopen, waarna de avond 
alweer voorbij was.

Tijdens de tweede avond kwamen alle 
technieken weer terug, maar moesten de 
welpen dit keer zonder hulp van de staf de 
juiste oplossingen vinden! De welpen hadden 
gelukkig de week daarvoor goed opgelet, dus 
het is ze gelukt om de eindopdracht succesvol 
af te ronden. Welke missende ingrediënten ze 
hebben gevonden? Bussen slagroom! Deze 
zijn daarna gedeeld met de rest van de welpen 
en zo konden iedereen (en dus ook de staf!) 
genieten van een lekkere afsluiter. Met trots 
mogen we jullie vertellen dat alle welpen hun 
insigne hebben behaald en op hun blouse 
mogen naaien! Of zullen de ouders dit maar 
voor ze doen?
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De staf van de scouts kan wel een lang verhaal 
vertellen hoe leuk het is, maar veel liever doen 
ze dit door wat leuke anekdotes en foto's. 
Zelf vinden ze zich "...de leukste groep van 
Scouting Bunde", maar of de andere groepen 
het hier mee eens zijn is niet bekend. Wat denk 
jij? Oordeel zelf!

Staf:  "Wie kan goed koken?"
Scout:  "Jow, ik kook wel!"
Even later...
Scout:  "Danny? Sebas? Stephanie? 
Remco? Is dit gaar?"
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Scout:  "Jonges, iech höb unne vuusj, 
effe aaie! Wat un lief vuusjke!"

Scout:  "Kijk wat ik uit mijn broek 
haal! Het insigne van vorige week!
Danny:  "Maar heb je die broek dan nu 
al een week aan dan?"
Scout:  "Euhhh, ja!"

Staf:  "We kunnen wat extra geld 
verdienen. Wie komt er meehelpen op 
post staan?"
Scout:  "Jow, we zijn er!"
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Als je het in de frituurpan stopt, wordt het dan 
lekkerder of juist niet? Dit is maar één van de 
vraagstukken waarmee de explorers zich de 
afgelopen weken mee bezig hebben gehouden. 
Lees snel verder om te zien wat zij nog meer 
hebben meegemaakt.

Lasergamen in de grotten 
Wist je dat scouting een hoop laserpistolen 
heeft aangeschaft? Nou, vandaag is het dan 
eindelijk zover en mochten wij als Explorers ze 
gaan uitproberen. Echt vet natuurlijk!

Na een flinke klim kwamen we bij de ingang 
van de grot aan, waar we gauw door naar 
binnen gingen. Vervolgens nog een wandeling 
door hoge gewelven en een kleine klauterpartij, 
maar we komen uiteindelijk aan in het deel 
waar we de nieuwe laserpistolen gaan 
uitproberen. Eerst moeten een paar van ons 
nog even aan het touw slingeren wat er hangt, 
waarbij het niet veel scheelde of de wand werd 
geraakt. Jelca zou zo mee kunnen doen in een 

nieuwe film over Tarzan. Nu we dit hilarisch 
hoogtepuntje achter de rug hadden, was het 
eindelijk zover. Roel stond al klaar om de 
werking aan ons uit te leggen en twee partijen 
te maken. Na wat opstartproblemen konden 
we eindelijk aan de gang. Het ging er heet aan 
toe en gelukkig was er wat licht zodat we niet 
tegen de wanden aanliepen. Na diverse spellen 
en wisselen van kant was het helaas weer tijd 
om terug te gaan naar het scoutinggebouw.

Culinair hoogstandje 
Vandaag stond koken op het programma, maar 
dan wel een alternatieve variant. Dan vraag 
je je natuurlijk af wat er daar bij die Explorers 
nou weer ging gebeuren... De bedoeling was 
dat de drie groepjes naar de winkel gingen en 
gewoon dingen te kopen wat ze denken nodig 
te hebben en lekker vinden.  

Terug in lokaal werd alles op een tafel 
gelegd, waar ook een frituurpan op stond. 
Daar moesten we dus alles in gaan bakken. 
Je begrijpt dus wel dat er best wel culinaire 
hoogstandjes bij zaten en dat er ook dingen bij 
zaten die toch verrassend lekker smaakten. Je 
moet dan denken aan onder andere macaroni, 
bapao, spekjes, vis in blik en nog een hele 
hoop “lekkere” dingen.

Er werd van alles uitgeprobeerd, met zelfs 
combi’s van het een en ander waardoor het 
frietenvet behoorlijk begon te schuimen. 
Iedereen heeft heeft ook van alles geproefd, 
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soms eerst met enige aarzeling. De macaroni 
smaakte een beetje naar chips, de bapao was 
wonder boven wonder nog lekker ook en de 
spekkies leken ook snel verdwenen. Het enige 
minpuntje was de haring uit blik, die ook door 
niemand werd aangeraden. Het was een zeer 
geslaagde avond! Wel moesten wel achteraf 
het lokaal flink luchten, want het stonk er nu 
wel een beetje.

Shoppen bij Ikea
Na weken was het eindelijk zover! We gingen 
naar de Ikea om verstoppertje te spelen. Edwin 
dacht eerst dat de staf hem voor de grap hield, 
maar dit was toch echt het programma voor 
vanavond. Alle Explorers gingen met de auto 
naar de Ikea in Heerlen, maar eerst kregen ze 
nog bezoek van Gus, de zoon van Jelca. De 
Explorers hadden een kraamcadeau gekocht 
voor Gus en dit wilden ze dan natuurlijk ook 
aan hem geven.

Na het afscheid met Gus vertrokken ze dan 
toch echt. Bij de ingang aangekomen zijn eerst 
een paar zich gaan verstoppen en de rest 
moest ze vervolgens gaan zoeken. Best een 
opgave, want er zijn natuurlijk genoeg plaatsen 

waar dat kan zijn. Dan wil je natuurlijk weten: 
waar hadden ze zich verstopt? Nou, de eerste 
keer was dat achter een gordijn waarachter het 
net leek alsof je naar buiten kon kijken. Dit was 
best een goed verstopplaats en het duurde dan 
ook wel even voordat ze gevonden waren.

De tweede verstopplaats werd een grote 
speelbak in het restaurant, en ook hier duurde 
het wel even voordat iedereen het gevonden 
had. Het was wel hilarisch omdat we werden 
ontdekt door een medewerker die vroeg wat 
we aan het doen waren. Als laatste kwamen we 
bij het magazijn, waar één van de staf zich ging 
verstoppen. Hier waren de medewerkers wel 
héél erg oplettend! We werden al gauw betrapt 
waardoor we maar zijn gegaan, maar wél via 
de McDonald in Geleen. Hier heeft Jelca ons 
nog op een ijsje getrakteerd. Hierna zijn we 
terug naar het clubgebouw gereden.
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Een lesje geschiedenis
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.

Het spel van verkennen
Ik zal proberen wat meer te vertellen over het 
leven van Baden-Powell en de geschiedenis 
van onze wereldwijde vereniging. BP (zo wordt 
zijn naam vaak afgekort) werd op 22 februari 
1857 in Londen geboren en kreeg de namen 
Robert Spethenson Smyth. Zijn achternaam 
was toen nog kortweg Powell. Toen Robert drie 
jaar was stierf zijn vader. Zijn moeder besloot 
om zijn vader te eren door zijn voornaam 
(Baden) toe te voegen aan de familienaam, die 
nu Baden-Powell werd. 

Robert groeide op als ieder ander kind en 
thuis noemde iedereen hen Stephe of Ste. Op 
acht jarige leeftijd deed hij iets wat hij later 
zou gebruiken bij de verkenners: hij stelde 
voor zichzelf een plan op die hij zelf noemde: 
“Wetten voor mij als ik groot ben”. Als hij 13 
jaar is gaat hij naar de middelbare school waar 
hij zijn tijd naast studeren nog doorbracht met 
toneelspelen, het imiteren van leraren, sluipen, 
bespieden en veel in de natuur zijn. 

BP in het leger
Op school had Baden-Powell veel plezier, 
maar ook aan zijn schooltijd komt een eind. 
Robert moest uiteindelijk gaan kiezen wat 
hij wilde worden. Hij schrijft zich in voor de 

Universiteit van Oxford, maar hij zakt voor het 
toelatingsexamen. Daarna schrijft hij in voor 
een examen in het leger. Hiervoor slaagde hij, 
en hij werd er zelfs de op één na beste.

Na zijn militaire opleiding gaat hij als 
luitenant naar India waar hij een aantal 
jaren blijft, waarna hij wordt overgeplaatst 
naar Zuid-Afrika. Hier wordt hij beroemd 
door de verdediging van Mafeking; een 
stad die ondanks een belegering van 217 
dagen  (waarbij men geen voedsel en kleren 
meer kon krijgen) weet te overleven. Dit kan 
allemaal gebeuren door de leiding en het 
organisatietalent van Baden-Powell. 

Het eerste kamp
In hetzelfde jaar van Mafeking (1899) schrijft 
BP een boek: Aids to Scouting (Wenken voor 
verkennen). Dit boekje is eigenlijk bestemd 
voor de verkenners van het leger, maar BP 
ontdekt bij zijn terugkomst in Engeland dat 
veel jongens het boek gebruiken om ermee te 
spelen. BP ziet dit succes en dat brengt hem 
op een idee. Hij begint zijn idee uit te werken 
en organiseert daarom met een paar vrienden 
een proefkamp op Brownsea Island. Dit kamp 
begon op 21 juli 1907. Aan dit kamp namen 21 
jongens deel. 

Je moet je dit kamp niet voorstellen als onze 
kampen tegenwoordig, maar veel eenvoudiger.
Uniformen waren er destijds nog niet en het 
koken van eten gebeurde op een houtvuur (wat 
onze scouts ook nog steeds doen). Hiervoor 
moesten de jongens zelf zorgen. BP zelf leidde 

14



elke avond het kampvuur en vertelde dan 
spannende verhalen die hij allemaal zelf had 
meegemaakt.

Baden’s boek 
Het kamp was een succes geworden en duurde 
tot 10 augustus. BP kreeg het nu erg druk want 
hij wilde zijn boek: “Verkennen voor jongens” 
gaan schrijven. Dat boek was een groot 
succes geworden waarvan over de hele 
wereld miljoenen exemplaren zijn 
verkocht. Hoewel erg veel tijd 
nodig was voor het schrijven 
van het boek was hij 
nog steeds Inspecteur-
Generaal in het Engelse 
leger. Uiteindelijk kwam 
zijn boek uit in 1908 en dit 
was het begin van een nieuwe 
vereniging. Een vereniging 
die ontstond doordat 
een man een goed 
idee had en 

waaraan tot op deze dag meer dan 30.000.000 
jongens en meisjes nog steeds wekelijks hun 
plezier beleven.

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: Roel Blom.

Wie ben je?
Mijn naam is Roel Blom. Ik ben 39 jaar en woon 
samen met mijn vrouw en kind in Bunde.

Wat is je taak binnen scouting?
Ik ben op dit moment Algemeen Bestuurslid. 
Dat houdt in dat ik niet bij een speltak zit, 
maar een soort manusje-van-alles ben. Zo 
ben ik veel met de werkgroepen bezig, maar 
organiseer ik ook veel losse dingen.

Wat doe je buiten scouting?
Ik werk veel en onderneem ook veel met mijn 
vrouw en kind. Zelf hou ik erg van met hen op 
vakantie gaan, maar je zult ons nooit in een all- 
inclusive resort terugvinden. Veel liever gaan 
we naar de Belgische Ardennen, Duitsland of 
Frankrijk om daar een ruige outdoor-vakantie 
te hebben. Buiten stilzitten voor een tent is dus 
ook niks voor mij! Het liefst ben ik lekker bezig.

Hoe ben je bij Scouting Bunde terechtgekomen?
Ik ben jaren geleden jeugdlid geweest bij de 
Bevers en later bij de Welpen. Ik heb daarna 
een korte pauze genomen, maar ben daarna 
weer bij de Explorers gestart. Hier ben ik in 
mijn laatste jaar staflid geworden. In totaal ben 
ik achttien jaar staflid geweest, waarbij ik bij 
iedere groep heb meegedraaid.

Wat vind je het leukste aan scouting?
Ik vind het leuk hoe Scouting Bunde minder 
traditioneel is dan andere scoutinggroepen. 
Wij zijn moderner en laten tradities meer los. 
Hierdoor is er ook meer mogelijk. Ik zou mij 
minder thuis zou voelen bij andere scoutings.

Wat is je favoriete scoutingherinnering?
Dat zijn er heel veel! Soms vraag ik mij wel 
nog eens af waarom ik er nog steeds bij ben, 
maar dan denk ik weer aan alle kampen. Je 
blijft ze met elkaar vergelijken, maar ieder 
kamp is weer anders en je kunt altijd wat 
nieuws verzinnen. Eén van de leukste kampen 
vond ik mijn eerste welpenkamp als staf. 
Hier hadden we de avond van tevoren buiten 
een jacuzzi gemaakt en zijn we ook buiten 
in slaap gevallen. In de ochtend werden we 
wakker gemaakt door ouders die hun kinderen 
kwamen brengen voor het kamp, oeps...

Wat wil je nog een keer met scouting doen?
Ik kijk heel erg uit naar het aankomend 
jubileum. Hier gaan we iets heel vets van 
maken. Daarnaast blijf ik nog altijd bezig met 
het verzinnen van nieuwe activiteiten voor de 
kinderen. Binnenkort hebben we iets heel ruigs 
op scouting, maar hier mag ik nog niet teveel 
over verklappen...

Wat wil je nog aan de lezers meegeven?
Je moet scouting zelf ervaren om te weten hoe 
leuk het is. Kom gerust een keer kennis maken! 
Scouting is iets voor iedereen.
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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... 

...iemand van de welpenstaf 

binnenkort plastische chirurgie 

ondergaat?

  

Wist je dat... 
...het hondje van Nina, Sjengske, niet meer naar scouting mag komen?

  

Wist je dat... 
...'t Puiske op dit moment maar drie redacteurs heeft?

  

Wist je dat... 

...Scouting Bunde volgend jaar 75 jaar 

bestaat?

  

Wist je dat... 
...de stafleden binnenkort op stafweekend gaan?

  

Wist je dat... 
...er miscommunicatie was over de stookvergunning en dat er daardoor handhaving op de stoep stond?

18



  

Wist je dat... 
...er recent een fiets van een staflid is gestolen?

  

Wist je dat... 

... Liv Gilissen van de welpen het 

clubrecord "Aantal loten verkopen 

tijdens de Grote Clubactie" heeft 

verbroken? Het oude record was van 

Pieter Dupont uit 1999 met 54 loten, 

maar Liv verkocht er 84!

  

Wist je dat... 

...Floor van de beverstaf wel een héél 

speciaal verjaardagscadeau heeft 

gekregen?

  

Wist je dat... 

...het brandalarm meerdere keren 

afgaat wanneer Danny pannenkoeken 

gaat bakken?

  

Wist je dat... 
...Danny gewoon doorgaat met pannenkoeken bakken, ook al gaat het brandalarm af?

  

Wist je dat... 

...Luna, Edwin, Roel en Noël allevier 

wandelende takken zouden hebben, 

maar niemand ze tot nu toe uitgelaten 

heeft zien worden?

Deel hier je roddels
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Kampvaardigheden deel 1
Zin om zelf ook een keer erop uit te gaan? In 
deze rubriek geven we je tips over hoe je je 
kampvaardigheden op peil kunt houden. Ook 
niet onbelangrijk voor de staf, overigens! In dit 
eerste deel lees je alles over tenten.

Terreinindeling
Daar sta je dan met je berg bagage, tent- en 
fouragekisten midden op het kampterrein.
Hoe nu verder? Bekijk eerst de mogelijkheden 
van je kampterrein. Hou je aan de 
kampgrenzen bepaal waar de hudo komt. De 
leiding kan je hierbij ook helpen. 

Wat de tent betreft: Zet hem op een daarvoor 
geschikte plaats. Hou rekening met de 
grond en eventuele boomwortels, kuilen, 
looppaden, etc. Zo breek je 's nachts geen 
been als je bijvoorbeeld naar de hudo moet. 
Hou daarnaast bij het plaatsen van tafelvuren 
rekening met de bomen en de windrichting. Het 
is natuurlijk niet de bedoeling dat de hele boel 
in brand vliegt!

De tent zelf
Bij de tereinindeling hebben we het al even 
over de plaats van de tent gehad. Denk bij het 
opzetten van de tent aan de gehele indeling en 
natuurlijk aan de windrichting. Plaats de tent 
met de opening van de wind af. Als er steeds 
wind doorwaait staat je tent namelijk bol en 
kan het gebeuren dat de tent opwaait.

Als je een geschikte plaats gevonden hebt, 
maak deze dan eerst vrij van takjes en stenen. 
Op hobbels slapen is niet zo fijn en nu kun je er 
nog wat aan doen. Als het grondzeil van vastzit 
en de tent staat, dan kun je er niet meer bij. 
Ook voorkom je hiermee scheuren of gaten in 
het grondzeil. 

Kies voor de tent een hogere plaats. Dit 
voorkomt een natte slaapplek bij overstroming. 
Mocht dit toch voorkomen, ga dan niet graven. 
Dit blijft nog jaren zichtbaar en zorgt er ook 
nog voor dat de tent vreselijk modderig wordt. 
Mocht je er toch iets aan willen doen, steek 
dan een spade in de bodem en wrik deze een 
aantal keren heen en weer. Als er voldoende 
ruimte is, plaats de tent dan ook niet onder een 
boom.

Het opzetten
1. Zet eerst de hoeken van de tent vast. 
2. Plaats de tentstokken in de tent, met 

daaronder de gronddoppen. 
3. Maak de hoofdscheerlijnen vast.
4. Zet de scheerlijnen allemaal twee aan 

twee tegenover elkaar vast. Begin met de 
hoeken, daarna het midden en dan de rest. 
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5. Zorg ervoor dat de tentpalen recht achter 
elkaar op een lijn staan.

6. Zorg dat ook alle tentpennen of haringen op 
een rechte lijn staan. Zowel voor, achter als 
opzij langs de tent.

7. Zorg dat de scheerlijnen haaks op de 
bevestiging aan de tentranden staan en ook 
haaks op de haringen. 

8. Doe bij het spannen eerst de deuren van de 
tent dicht. 

9. ’s Avonds bij regen of kans op regen kun 
je de (katoenen) tent opspannen. Het zou 
namelijk kunnen dat het tentdoek en de 
scheerlijnen vochtig worden en krimpen, 
waardoor de tent kan gaan scheuren. 
Overdag tijdens mooi weer staat de tent 
natuurlijk keurig gespannen en zonder 
vouwen, anders gaat de tent namelijk 
vervormen.

10. Denk ook aan voldoende luchtverversing in 
de tent door af en toe de tentdeuren open 
te zetten.

11. Zorg bij dubbeldakstenten ervoor dat er 
voldoende ruimte is tussen de binnen- en 
buitentent.

12. Als de tent goed is opgezet, leg je het 
grondzeil er zo in dat de randen over de 
slikranden van de tent komen te liggen.

13.  Leg alle zakken van de tent in je eigen tent, 
zodat je ze niet kwijtraakt.

Wordt vervolgd...
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Kleurplaat
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PUZZEL

Antwoord

• Scouting
• Bever
• Knopen
• Hout
• Banana
• Tak
• Leiding

• Hike
• Eed
• Natuur
• Fles
• Palen
• Wesp
• RSW

• Trui
• Pivo
• Speeltuin
• Scout
• Insigne
• Kamp
• Boom
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Moppentrommel
  

Waarom kunnen honden niet dansen?
Ze hebben twee linkerpoten!

  

Waarom durft een koe nooit een mop 

te vertellen?

Ze zijn bang dat de andere koeien 

"boe" gaan roepen!

  

Hoe noem je een hond die heel goed 

kan goochelen?

Een Labracadabrador

  

Wat is groen en rijdt op de weg?

Een bromkommer!
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