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Van de redactie
Na een lange zomer zonder scouting, is het 
nieuwe seizoen eindelijk aangebroken! Dit 
houdt in dat er natuurlijk ook weer een nieuwe 
editie van 't Puiske komt.

In deze editie blikken we terug op de 
fantastische zomerkampen afgelopen juli. 
Ook kunnen jullie een recept vinden voor 
brandnetelsoep, een stukje lezen over onze 
geschiedenis, de befaamde roddelpraat met 
nieuwe sappige roddels vinden en gaat een 
staflid zich introduceren. 

Maar de aparte cover is jullie natuurlijk ook 
opgevallen. We snappen dat jullie benieuwd 
zijn naar wat er nu is tussen Natasja en Kevin 
van de Bevers. Is het nu aan tussen hen of is 
het alweer uit? Of is het ooit wel aan geweest?

Helaas zijn wij als redactie van ’t Puiske er nog 
steeds niet achter, ondanks dat we extra
redactieleden naar het kamp van de Bevers 
hadden gestuurd. Het enige wat we telkens 
hoorde was: “We willen met rust gelaten 
worden door roddelbladen”. Daarbij moeten we 
wel zeggen dat we ’t Puiske niet
echt zie als een roddelblad, jullie?

Natuurlijk blijven Natasja en Kevin onze 
aandacht houden en misschien kunnen wij 
jullie ooit vertellen hoe het nu precies zit. 
Wordt vervolgd...

De redactie wenst jullie heel veel leesplezier en 
een goede start van het nieuwe seizoen! 

Heb je vragen, opmerkingen, suggesties of 
iets anders, laat het dan aan ons weten via het 
emailadres: puiske@scoutingbunde.nl. 

Lijkt het je leuk om zelf mee te werken aan 't 
Puiske, laat het dan ook vooral weten.

Groet,

De redactie van ‘t Puiske

  

Oud ijzer inleveren
Wist je dat je bij Scouting Bunde oud 
ijzer kan inleveren? Dit wordt allemaal 
verzameld ten bate van onze vereniging. 
Heb je dus nog een oude verwarming, 
koekenpan, modelspoorbaan, etc., lever 
hem dan bij ons in!

  

Gezocht: Penningmeester
Ben jij goed met cijfers? Dan is Scouting 
Bunde op zoek naar jou! Wij zijn namelijk 
op zoek naar een nieuwe penningmeester. 
In deze functie beheer je de financiën van 
de vereniging. Wil je meer informatie? 
Stuur dan een mail naar: 
puiske@scoutingbunde.nl
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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 
altyd 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.NL

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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Op kamp gaan met de Bevers is ieder jaar weer 
een bijzondere ervaring. Voor de Bevers zelf is 
het al spannend, maar voor de staf soms ook! 
Lees maar snel hoe iedereen het feestelijke 
kamp ervaren heeft…

Spannend...
Voor vele Bevers is het de allereerste keer dat 
ze ergens logeren met zoveel andere kinderen 
en zonder de veiligheid van een bekend 
familielid. De beverstaf neemt dan ook ieder 
jaar trouw de bekende anti-heimwee pilletjes 
mee. Het is geweldig om te zien hoe ze zich op 
het kamp ontwikkelen en zelfs met heimwee 
toch nog een nachtje durven te blijven door 
de geduldige en lieve aanpak van de staf. We 
zorgen er dan natuurlijk ook voor dat ze zich 
daarna super dapper voelen. 

Feest bij de Bevers
Het kampthema van dit jaar was 365 dagen 
feest. De feestdagen die de revue zijn 
gepasseerd waren carnaval, verjaardag, kerst, 
oud op nieuw en Pasen. Tijdens carnaval 

hebben we carnavalsmaskers gemaakt en 
een optocht door het bos gelopen. Bij Pasen 
hebben we eieren gekleurd en hebben we de 
eieren gezocht nadat de paashaas ze verstopt 
had. Om het kamp af te sluiten hebben we 
Oud op Nieuw gevierd met kinderchampagne, 
vuurwerk en de zelfgemaakte oliebollen met 
krenten van Emma, die erg in de smaak vielen. 

Uitjes
Verder zijn we naar de kinderboerderij en 
de dierentuin geweest. Hier hebben we 
dromedarissen gevoerd, wat sommige bevers 
een beetje eng vonden, maar tóch gedaan 
hebben. 
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In de dierentuin maakte Kevin (die al te lang 
in het gezelschap van Leon vertoefde) de 
grap; ‘’Ik zeg altijd maar Zoo, dat is korter dan 
dierentuin”. Je kunt je wellicht wel voorstellen 
dat er het hele weekend zeer slechte 
woordgrappen langsgekomen zijn. 

Het beverkamp is altijd een zeer inspannende 
(de meest optimale situatie zou zijn dat je 
ogen in je rug hebt), maar ontzettend dankbare 
ervaring. Voor zowel de kinderen als de staf 
blijven er in ieder geval altijd heel veel mooie 
herinneringen hangen. 

De staf heeft in ieder geval al zin in het 
volgende zomerkamp!
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Hèt kamp waar iedereen het hele jaar al 
naar uitkijkt: het zomerkamp. Dit jaar was 
het thema "Op Safari". Door middel van 
verschillende hints moesten de Welpen de 
nieuwe Big Five van National Geographic 
samenstellen. Is hen dit gelukt?

Aankomst
Op zondagmiddag verzamelden alle Welpen 
zich bij het gebouw van Scouting Pytheas 
in Heerlen. Hier werden ze meteen verrast 
door een vrolijk versierd gebouw, geheel in 
het safari-thema. Snel werden al de eerste 
instructies gegeven: de tas mocht in de grote 
zaal, maar je luchtbed kon je alvast gaan 
opblazen. Met hier en daar wat hulp van de 
staf is dit bij iedereen gelukt, maar daarna was 
het tijd voor de volgende uitdaging: de oh-zo-
belangrijke beddenindeling. Stel je maar eens 
voor dat je niet naast die-en-die zou liggen! 
Met wederom wat hulp van de staf is dit ook 
allemaal goed. Hierna was het tijd om met het 
programma te beginnen.

Big Five
Nina en Rachèl vertelden de Welpen dat zij 
door National Geographic waren gevraagd 
om een nieuwe Big Five samen te stellen. De 
oude Big Five kon namelijk wel een opfrisbeurt 
gebruiken. Om het eerste dier te kunnen vinden 
moest er eerst een tocht gelopen worden. Deze 
tocht bestond uit vier posten, waarbij er steeds 
tussen iedere post een andere tochttechniek 
gebruikt werd. Het enige nadeel van de tocht 
was dat het die dag erg warm was. Om te 
voorkomen dat er Welpen of stafleden zouden 
smelten, is daarom besloten dat de route op 
het laatste een stuk ingekort zou worden. 

Aangekomen bij het gebouw was het tijd 
voor wat creativiteit: de Welpen mochten 
hun eigen safari-shirt tekenen en inkleuren. 
De ouders van de Welpen hadden namelijk 
van tevoren te horen gekregen dat er een wit 
t-shirt meegegeven moest worden. Hier had 
één ouder handig op ingespeeld: Een eerder 
versierd shirt van het Kindervakantiewerk werd 
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binnenstebuiten gedraaid, zodat er nog een 
tweede keer op getekend kon worden. Na deze 
creatieve uitingen was het nog tijd voor een 
potje Weerwolven, maar al snel was het voor 
de Welpen tijd om te gaan slapen.

Klimbos
Op de tweede dag zijn de Welpen naar 
Adventure Park het Plateau geweest. Dit is 
een klimbos waarbij de Welpen zelf mochten 
kiezen welke klimroute ze aandurfden. 

Sommige Welpen vonden het wat spannend, 
maar wat waren ze stoer! Ook de stafleden 
vonden het erg leuk; zij daagden elkaar uit  
om de moeilijkste klimroute te voltooien. Een 
tip voor iedereen die ooit zo'n klimbos wilt 
proberen: Bedenk voordat je de bomen in klimt 
of je nog naar de WC moet...

Later in de middag werd er een zeskamp 
georganiseerd. Hier werden groepjes gemaakt 
en werd er om de paar minuten gewisseld, 
totdat iedereen alle spellen gespeeld had. 
Na al dat intensieve geklim en gespeel was 
het tijd voor een rustmoment (voor de staf). 
Binnen werd de film Madagascar opgezet en 
zo kon iedereen even tot rust komen. Voor het 
avondeten had Luc heerlijke nasi gemaakt en 
na een potje lasergamen in het bos was het 
weer tijd om naar bed te gaan.

Discovery Museum
Op de dinsdag stond er zowel iets leuks als 
leerzaams op de planning: het Discovery 
Museum. In dit museum staat alles in het teken 
van wetenschap en techniek. Spelenderwijs 
hebben de kinderen hier vanalles geleerd over 
bijvoorbeeld het menselijk lichaam, het klimaat 
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en over de toekomst. Als afsluiter was er een 
mooie film over de Aarde vanuit de ruimte. 
Na het Discovery Museum was het tijd om 
pizza's te eten. De welbekende pizzaoven van 
Scouting Bunde was met ons meegekomen, 
dus hier werd gretig gebruik van gemaakt. Je 
moest wel goed opletten als je een speciale 
bestelling had gedaan; voordat je het wist, ging 
een andere welp er met je pizza vandoor!

Zwemmen
Als standaardactiviteit tijdens het zomerkamp 
kon natuurlijk ook de zwemmiddag niet 
ontbreken. Ditmaal gingen we naar Zwembad 
Hoensbroek. Normaal mochten er maar 
twee scoutinggroepen tegelijk naar binnen, 
maar speciaal voor ons (en drie andere 
scoutinggroepen) had Zwembad Hoensbroek 
een uitzondering gemaakt. De hele middag 
zijn de Welpen in de weer geweest met 
glijbanen, stroomversnellingen en het stoeien 
met andere scoutinggroepen. Waren ze even 
uitgezwommen? Dan konden ze bij de staf 
terecht voor een lekkere boterham of wat 

snoep. Genoeg uitgerust? Dan kon je proberen 
het dagrecord van de glijbaan proberen te 
verbreken. In de late middag zijn we weer 
vetrokken naar het scoutinggebouw.

Bonte avond
In de avond stond de "Bonte avond" op 
de planning. Hiervoor had iedereen een 
toneelstuk, een dansje of iets heel wat anders 
voorbereidt. We kwamen er al snel achter dat 
Scouting Bunde barst van het talent, maar er 
kon toch maar echt één winnaar zijn. Dit was 
Job, die heel mooi een stuk had voorgelezen 
uit zijn boek. Ook hebben we deze avond 
officiëel afscheid genomen van Daphne, Ira 
en Bram. Deze stafleden beginnen komend 
seizoen bij een andere speltak, maar we weten 
zeker dat we ieder van hen nog genoeg binnen 
scouting zullen zien.

Waterspellen
De laatste dag van het kamp begon met wat 
bosspellen, geheel in safarithema. Zo kun 
je van het spel "pikvogelen" heel makkelijk 
"toekannen" maken. Na flink wat ravotten zijn 

12



we teruggegaan naar het scoutinggebouw 
om in de middag waterspellen te spelen. Het 
hoogtepunt was de buikschuifbaan, die door 
een steile helling ook nog eens geen groene 
zeep nodig had. Als laatste activiteit was er die 
avond nog een leuke muziekbingo voorbereid, 
waarna het kamp na een korte nacht alweer 
afgelopen was. De volgende dag werd alles 
weer ingepakt en werden de Welpen weer 
opgehaald door hun ouders. Nèt op tijd, want 
daarna begon het keihard te regenen. Geluk bij 
een ongeluk, zullen we maar zeggen...

De Welpenstaf wil ieder van jullie graag 
bedanken voor het leuke en gezellige kamp. 
Wij hebben al zin in volgend jaar!
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Na 5 jaar met de Bevers op kamp ging Miriam 
afgelopen zomer voor het eerst mee met de 
Scouts op kamp. Ze had er heel veel zin in 
maar zag er ook wel wat tegenop. Ze had 
namelijk geen idee hoe het ging zijn en wat ze 
ervan kon verwachten. Hieronder kunnen jullie 
haar verslag lezen:

Inpakken geblazen
Donderdagavond hebben de Scouts met hulp 
van menig ouder de container ingepakt. Wat 
een werk en wat een hoop spullen heb je nodig 
voor één week kamp! Vrijdag ging de staf al 
naar de kamplocatie om de tent op te zetten 
zodat er zaterdag vroeg begonnen kon worden 
met het opzetten van het terrein.

Met hulp van enkele andere stafleden is 
zaterdag de container weer uitgepakt en 
alles opgebouwd. ‘s Avonds met de staf 
gebarbecued en toen op tijd naar bed om 

de volgende dag met het kamp te kunnen 
beginnen.

Het kamp begint
Zondag werd iedereen op 40 kilometer van de 
kamplocatie verzameld op een parkeerplaats. 
Er werd "innig" (voor zover dat is bij Scouts) 
afscheid genomen van ouders en broertjes/
zusjes. Vervolgens met de hele groep lekker 
een paar uur gefietst. Wat vinden de Scouts dat 
toch leuk!

Eenmaal op locatie hebben we de luifels en 
tenten opgezet en 's avonds hebben we nog 
een spelletje levend Monopoly gespeeld.
Maandag moest iedereen vroeg op want 
opnieuw moest er een uur gefietst worden 
naar een activiteit. En wel klimmen op een 
hoogteparcours in Weert. Nog nooit had ik 
geklommen en één ding weet ik zeker. Eén keer 
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en nooit weer. Met dank aan de medewerkers 
van het park heb ik level 1 gehaald met 
trillende benen en een bezweet hoofd. Daarom 
vond ik het echt super knap dat veel scouts 
alle levels, 4 in totaal, hebben volbracht. Wauw!
Daarna een stuk terug gefietst en nog gezocht 
naar zwemwater. Helaas was dit niet gelukt.

Is het gaar?
Eenmaal terug op locatie was het al tijd om 
te eten. Wist je dat de Scouts iedere dag zelf 
koken en ze nog wel eens vergeten om de staf 
te vragen te controleren of alles gaar is?
Daarna had ik het zo warm dat ik de staf 
probeerde over te halen om in het zwembadje 
te springen. Gelukkig was Danny meteen voor 
en hebben wij heerlijk kunnen afkoelen met 
Eucalyptus-zeep en een wildwaterbaan, want 
veel scouts konden het niet laten om ook even 
af te koelen.

Daarna hebben we nog een creatieve avond 
gehad waarbij een pijl en boog, vliegtuigjes/
luchtballonnen en vlaggen zijn gemaakt.

Scoutspelletjes
Dinsdag hebben we enkele uren levend 
Ganzenbord gespeeld. Waar teams tegen 
elkaar streden met allemaal verschillende 
Hollandse spelletjes, denk aan koekhappen, 
blikgooien, etc.

Daarna hebben we Archery tag gedaan.
‘s Avonds was het tijd voor het luchtbuks 
schieten. Moeilijk maar wel heel leuk. Veel 
scouts waren er trouwens best goed in. 
De avond is afgesloten met een avondje 
Weerwolven, het favoriete spel bij het 
kampvuur.

Zwemmiddag
Woensdag moest er weer gefietst worden, 
opnieuw naar Weert maar nu naar het 
zwembad. Daar is er gezwommen en met 
zeep gerommeld. Oh ja en geknuffeld met 
badmeesters en -juffen, alles voor Heggenaere!
En heerlijk even kunnen douchen, daar moeten 
we toch iets op verzinnen voor volgend jaar.
Na het terugfietsen hebben we met z’n allen 
frieten gegeten.
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Daarna kwam het bestuur op bezoek, die de 
Eetchallenge hebben mogen meemaken.
Danny had voor veel bijzondere en lijkt mij 
vieze dingen gezorgd. Maar een heleboel 
scouts zijn super dapper en hebben alles 
geproefd of gegeten. Waardoor er weer veel 
Heggenaire zijn verdiend en uitgedeeld.
Na de Eetchallenge heeft iedereen zich 
netjes aangekleed en zijn we naar het casino 
“gegaan”. Een leuke en gezellige avond!

Kanotochten
Donderdag hebben we opnieuw gefietst naar 
een locatie om te kanoën. Door het mooie 
natuurgebied daar. Ik heb niet meegevaren, 
maar heb van de scouts gehoord dat het 
mooi en afwisselend was. Supersnel waren 
ze over waarna we terug gefietst zijn naar de 
kamplocatie.

Daar kregen alle patrouilles een land waarbij 
ze een gerecht moesten verzinnen. En om het 
nog iets lastiger te maken moest er ook iets 
vegetarisch én glutenvrij zijn voor de staf. 
We hebben vijf heerlijke gerechtjes gehad. 
Chapeau voor de Scouts!

Opruimen
Vrijdag was het al weer zover dat we moesten 
gaan opruimen. Helaas hadden we de laatste 
nacht een flinke regenbui en was alles nat. 
Maar het was in de ochtend weer droog 
en vroeg warm. Dus hebben we alles goed 
kunnen laten drogen. De container werd weer 
ingepakt en boh wat is er hard gewerkt door 
iedereen. Al begon er bij de scouts en staf wel 
vermoeidheid te spelen.

Het kamp werd geëindigd met de veiling. De 
scouts konden met hun verdiende Heggenaire 
allerlei spullen "kopen". Zelfs de slippers van 
Remco zijn geveild! Daarna werd iedereen 
opgehaald door de ouders om even later weer 
te verzamelen bij het scoutinggebouw om de 
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container weer uit te laden. Gelukkig waren 
er weer ouders en Scouts die flink hebben 
meegeholpen en was de container snel leeg.

Wat heb ik geleerd:
• Het sjorren van een tafel
• Het gebruiken van een hudo. Het leek me 

vreselijk maar viel achteraf allemaal nog 
wel mee. Maar absoluut niet aan te raden in 
de regen.

• elke minuut zitten is meegenomen en een 
bel best handig.

• dat Scouts het soms echt heel zwaar 
hebben en fietsen niet hun ding is!

Ik heb een super leuke week gehad. Niet te 
vergelijken met de kampen van de Bevers. 
Maar als ik heel eerlijk ben is op kamp gaan 
met de Scouts toch echt wel toffer. Nu al zin 
om er volgend jaar weer een topjaar van te 
maken. Dank aan alle scouts en de rest van de 
staf voor dit kamp!

Rik Linssen

Het zomerkamp van dit jaar was super leuk. 
We hebben een heleboel leuke dingen gedaan. 
Bijvoorbeeld kanoën, fietsen (wel 135 km in vijf 
dagen!), klimmen, zwemmen, etc. Tijdens het 
kanoën is er zelfs een groepje omgeslagen.
Je kon Heggenaere verdienen met klusjes en 
challenges. En nu Danny’s domme dingen (het 
is een hele lange waslijst):
• Shampoo in het bubbelbad gooien
• Hagelslag op de grond in het zwembad 

gooien
• Hagelslag in het bubbelbad gooien
• Proberen uit het zwembad gezet te worden
• Voortdurende de middelvinger opsteken
• De hele tijd Danny muziek draaien. 

Het kamp duurt zes dagen inclusief aankomst 
en vertrek. Op het einde van het kamp kun 
je met je Heggenaere tijdens de tombola 
dingetjes kopen. Je moet samen je patrouille 
aan het begin één tent en één luifel opzetten. 
Onder de luifel moet je ook een tafel sjorren. 
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Je moet bij iedere maaltijd zelf ook eten 
klaarmaken onder je eigen luifel. Vervolgens 
eet je ook onder je eigen luifel (dit doe je in je 
patrouille). Als je naar het toilet moet, ging je 
naar de hudo (een groot gat) Je kreeg van de 
staf een patrouillekist, waar alles wat je nodig 
hebt in zit. 

Tijdens de eetproef krijg je acht smerige 
dingen, bijvoorbeeld grasgelei en pittige 
sambal (die niet geschikt is voor kinderen), 
Durian koekjes, zoute thee, etc. Met de casino 
avond kun je heel veel Heggenaere verdienen. 
Voor 10.000 Heggenaere kon je met de auto 
gebracht worden in plaats van zelf te fietsen. 

Romy Henssen

Als je bij de Scouts zit, moet je je eigenlijk al 
vanaf het begin van het seizoen verheugen op 
het zomerkamp. Zó een leuke week waarin we 
allerlei gave dingen doen met z’n allen! Ook dit 
jaar was het weer een hele geslaagde week. 

We zijn gaan klimmen in de bomen en hebben 
leuke spellen gedaan. We sjorren onze eigen 
tafel en zetten de luifel op en iedere avond 
maak je in een groepje het eten klaar. Ook zijn 
we gaan kanoën door de prachtige natuur! 

Elk jaar kun je Heggenaere verdienen, dit is 
nepgeld en je kunt het verdienen door iets te 
doen voor de staf. Op het einde van het kamp 
kun je met het geld op prijsjes bieden. De staf 
doet enorm hun best om er een leuk kamp van 
te maken en dat is heel goed gelukt!
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Het Zomerkamp ABC
Door Liza Schaepkens

A is van afwas, dat deden we 2x per dag
B is van de badjuf knuffelen
C is van corvee
D is van durian eten tijdens de eetproef
E is van de eetproef
F is van fietsen, dat hebben we heel veel gedaan 
G is van gezellig, dat was het de hele week. 
H is van hudo, gezellig samen p…..
I is van insignes, die konden we niet verdienen maar wel Heggenaere 
J is van jakkie, die eetproef was vies
K is van koken, dat ging aardig goed 
L is van libelles, die zagen we tijdens het kanoën 
M is van macaroni, dat hebben we zelf gekookt 
N is van neervallen, tijdens het fietsen (Hè Romy)
O is van opstaan, dat ging soms moeilijk
P is van pijn, aan je billen van het fietsen 
Q is van QR-code, die hadden we dit jaar niet nodig 
R is van rietjes, die stop je in je neus om cola te drinken 
S is van stierenballen eten tijdens de eetproef 
T is van tosti’s, die aten we als ontbijt iedere dag
U is van eten uitkotsen tijdens de eetproef 
V is van vitamine, die hebben we ook gegeten ;-) 
W is van wildplassen, tijdens het fietsen
X is van X-ray, die hoefde gelukkig niemand te laten maken 
Y is van Yenzen (dansen), dat deden we tijdens het klimmen 
Z is van zeep in je zwembroek doen en dan het zwembad in gaan
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Het zomerkamp van de Explorers vond dit jaar 
plaats in Slovenië. Wat ze op deze exotische 
plek allemaal samen beleefd hebben? Lees 
maar snel verder...

Flixbus
Vrydagavond vertrokken we met de Flixbus 
richting Slovenië. Top geslapen en hélemaaaal 
niet warm in die bus! Na 19,5 uur waren we 
dan eindelijk aangekomen in Bled. Met onze 
bepakking en zware boodschappen zijn we 
richting de camping gelopen. Hier konden we 
gelukkig nog even afkoelen in het zwembad en 
in het riviertje. Vóór 10 uur lagen we allemaal 
lekker in onze tentjes te slapen.

Huttentocht
De dag erna waren we vroeg op en hebben we 
onze tentjes weer opgeruimd, want we werden 
opgehaald door taxibusjes. Onze backpack 
was gevuld met de benodigde spullen voor 
een 2-daagse huttentocht. En zo gingen we 
onze tocht van start. 17,5 km waarvan 1300m 

stijgen. Na 9,5 uur kwamen we aan in een 
leuke primitieve hut op de berg Triglav. Pittige 
tocht, maar wat een ervaring en mooi uitzicht!

Na een nachtje in de hut geslapen te hebben 
gingen we weer op pad. We liepen de Triglav 
nu via de andere kant naar beneden. De 
huteigenaar adviseerde ons om een route te 
lopen die 5,5 uur zou duren. Maar wij kozen 
voor de steile afdaling van 4 uur! Waarom 
langer lopen dan nodig is?! Eenmaal beneden 
werden we weer opgehaald door de taxibusjes 
en werden we afgezet op een camping in 
Bovec. Leuk weetje: De afstand met de auto 
tussen start en eindpunt was 3 uur rijden! 
Ander leuk weetje: de temperatuur bij het 
eindpunt was 35 graden. Lekkere temperatuur 
dus om de huttentocht te lopen...

Raften
Op dinsdag zijn we gaan raften! Tijdens het 
raften hebben we de pinguïnslide gedaan. De 
raft werd op zijn kop gelegd op een grote rots 
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en dan konden we hier vanaf glijden. Uiteraard 
wel head first! Salto’s kwamen hier natuurlijk 
ook aan te pas! De Manhattan rots kwamen 
we ook nog tegen. Deze was 7 meter hoog, 
hier konden we vanaf springen. Leuk weetje: 
de koudste rivier in Bovec is 4°C. De andere 
rivieren zijn niet echt veel warmer. 

Canyoning
De volgende dag stond weer een sjieke 
activiteit op de planning, namelijk canyoning. 
Voor degene die niet weten wat dit is; dit is 
een parcour afleggen door een rivierkloof. 
Dit doe je door te klimmen, glijden, springen, 
zwemmen en te abseilen. Ontzettend leuk om 
te doen! Kijk vooral op de Instagram pagina 
van ons om hier een goede indruk van te 
krijgen! (@explorersscoutingbunde)

De rest van de dag waren er helaas enkele 
buien. We hebben daarom spelletjes gespeeld 
op de camping. Maar de mannen zijn op een 
gegeven moment toch nog even, ondanks de 
regen, naar de rivier onderaan de camping 
gegaan om van de rotsen af te springen, 
zonder wetsuit!!

Ljubljana
De wekker ging om 05.45 uur op donderdag. 
Alles inpakken en tenten opruimen om 
te vertrekken naar onze laatste stop. De 
hoofdstad Ljubljana. Een busrit van 4 uurtjes 
waarin we allemaal wel erg misselijk zijn 
geworden! In Ljubljana hebben we de toerist 
uitgehangen en enkele plekken bezocht. In 
de middag hebben we hier nog een battle 
escape room gespeeld. Twee escaperooms 
waarin je in 2 teams tegen elkaar strijd om de 
snelste tijd te behalen. Eén team was duidelijk 
de winnaar, maar ook het andere team was 
ontsnapt binnen de tijd. 

’s Avonds zijn we lekker pizza gaan eten. 
Alhoewel, lekker… vooral apart. Het restaurant 
had een aparte twist, vraag dat maar na bij een 
van onze explorers...
 
Naar huis
Nadat onze buiken gevuld waren konden we 
weer in de Flixbus stappen richting huis. Deze 
busrit schoot iets beter op dan de heenreis 
gelukkig! Maar helaas betekende dit dan 
ook dat dit het einde was van dit geweldig 
zomerkamp in Slovenië. Een zomerkamp om 
nooit te vergeten!
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Vrijdag twee september was het dan eindelijk 
zo ver, de eerste officiële club van de weer 
nieuw opgerichte Pivo’s vond plaats. Dit keer 
weer samen met de Pivo’s van Ulestraten, maar 
nu op het scoutinggebouw in Bunde. 

Archery Tag
De avond begon met een potje Archery Tag. 
Nu vragen sommige van jullie je misschien 
af, wat is Archery Tag? Nou, hier een korte 
uitleg: bij Archery Tag zijn er twee teams met 
ieder een helft van het speelveld. Binnen dit 
speelveld mag het team allemaal obstakels 
plaatsen. Dit kunnen tafels, pallets, olievaten 
en nog veel meer dingen zijn. Iedere speler 
krijgt een boog en op de scheidingslijn van de 
twee velden worden de pijlen neergelegd en 
nee, deze hebben geen scherpe punt. Het is de 
bedoeling om met de pijl en boog de leden van 
het andere team te raken. Word je geraakt, dan 

ben je af en moet je het veld verlaten. Het team 
wat als eerste geen spelers meer in het veld 
heeft staan, heeft verloren. Voor de Pivo’s van 
Bunde was dit geen nieuw spel, voor de Pivo’s 
uit Ulestraten wel. 

Prullenbakspel
Vervolgens was het tijd voor het volgende 
spel. Het op Scouting Bunde welbekende 
Prullenbakspel. Vroeger werd dit spel gespeeld 
met een prullenbak, maar nadat deze telkens 
sneuvelde zijn twee lege bierkratten de 
vervanger geworden. Bij dit spel worden de 
kratten op elkaar gestapeld, en hier bovenop 
wordt een stok gelegd. Alles spelers gaan hand 
in hand (of hand om pols voor extra grip) in 
een kring staan om de “prullenbak”. Het doel 
van het spel is om ervoor te zorgen dat een 
medespeler de stok van de prullenbak laat 
vallen. Dit kan door middel van duwen, trekken, 
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tackelen of iets anders creatiefs. Gebeurt dit? 
Dan moet de speler de kring verlaten. Tevens 
is het zo dat als twee mensen elkaars hand 
loslaten, ze beide het spel moeten verlaten. 
De winner is degene die als langste overblijft. 
Voor Ulestraten was ook dit een nieuw spel, 
maar meerdere potjes werden met veel 
enthousiasme gespeeld (ook al deden de 
polsen toch echt wel pijn na afloop). 

Bulldog
Het laatste spel dat werd gespeeld was 
Bulldog. Bij dit spel is er een rechthoekig veld 
uitgezet, met twee “tikkers” in het midden. 
De rest van de spelers staat op een zijlijn. De 
bedoeling is om als speler aan de overkant 
van het veld te komen zonder te worden 
opgetild door de “tikkers”. Word je volledig 

opgetild (dus ook geen vingernagel meer die 
aan de grond komt)? Dan moet je ook in het 
midden gaan staan en helpen. Degene die als 
laatste overblijft heeft gewonnen. De meeste 
zijn enorm fanatiek bij dit spel, dus die aantal 
nieuwe blauwe plekken na afloop waren wel te 
verwachten. 

De afloop
Hierna waren de twee uur clubtijd alweer 
voorbij. De spullen voor de spellen werden 
gezamenlijk opgeruimd en het was tijd voor 
een drankje. Een uurtje (of misschien waren 
het er toch al twee) later zijn we naar binnen 
verplaatst en konden we de avond voortzetten 
met nog meer drankjes, muziek en vooral veel 
gezelligheid. Al met al was het een enorm 
gezellige en geslaagde bijeenkomst. 
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Een lesje geschiedenis 3
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 derde deel beschrijft weer een nieuw stuk 
uit het leven van Lord Baden-Powell (BP). Ben 
je benieuwd naar deel 1 en 2? Lees dit dan 
terug in de vorige edities van 't Puiske.

Wereldjamboree's
Door zijn ervaringen tijdens de Eerste 
Wereldoorlog komt Baden-Powell op het idee 
dat de scoutingbeweging volkeren bijeen kan 
brengen. Tijdens internationale bijeenkomsten 
legt hij daarom de nadruk op onderlinge 
verstandhouding en wederzijds begrip. Dit 
leidt in 1920 tot de allereerste editie van 
de Wereldjamboree in de Olympiahallen in 
Londen. Bij dit evenement waren 8.000 scouts 
uit 34 landen aanwezig. 

Ook in Nederland zijn inmiddels twee 
Wereldjamborees gehouden. In 1937 waren 
er in Vogelenzang 28.750 scouts uit 54 
landen. Dit was de laatste Wereldjamboree 
waar Baden-Powell zelf aanwezig was, 
samen met koningin Wilhelmina. De tweede 
Wereldjamboree in Nederland was in 
Biddinghuizen met 28.960 scouts uit 166 
landen. Koningin Beatrix bracht toen, net 
als de vorige koningin Wilhelmina, ook een 
bezoek aan de Jamboree. Het is een hele 
mooie ervaring om een Wereldjamboree mee 
te maken. Wil je ook eens een Wereldjamboree 
meemaken? In 2023 wordt de Wereldjamboree 
gehouden in Zuid-Korea. In de vorige 
editie kun je kort lezen wat er zoal bij deze 
Wereldjamboree staat te gebeuren.

Gillwell-training
In de periode die volgt op de eerste 
Wereldjamboree, ontspruiten er snel allerlei 
initiatieven. Zo maakt Baden-Powell in 1919 
een start met de Gilwell-training, wanneer de 
scoutingbeweging het Londense buitenterrein 
"Gilwell Park" geschonken krijgt. Trainingen 
buiten de Britse landsgrenzen volgen spoedig.
Nu denk je misschien: wat is dat nou, een 
Gilwell-training? Dat zal ik even uitleggen...
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Bij Scouting werk je vaak samen in een team 
of in een groep. Goed samenwerken en 
communiceren is dan ook heel belangrijk. Dit 
kun je natuurlijk leren, bijvoorbeeld tijdens een 
Gilwell-training. In een Gilwell-training krijg je 
meer inzicht in je eigen gedrag en drijfveren, 
en zo leer je jezelf beter kennen. Tijdens een 
Gilwell-training kies je zelf in welke mate en 
wanneer jij uitdagingen aangaat en leer je aan 
de hand van drie kernwoorden: Ontmoeten, 
Ontdekken en Ontwikkelen. Dus als je leid(st)
er bent bij scouting kun je als je dat wilt deze 
cursus doen.

Naar Afrika
In 1939 verlaten Lord en Lady Baden-Powell 
Engeland voorgoed om zich te vestigen in 
Nyeri in Kenia. Lord Somers volgt Robert 
Baden-Powell in 1941 op als Chief Scout van 
het Britse Wereldrijk.
Op 8 januari 1941 overlijdt Robert Baden-
Powell in zijn woning 'Paxtu' in Nyeri in Kenia, 
op bijna 84-jarige leeftijd. Op zijn verzoek 
wordt hij daar begraven, net buiten het Mt. 
Kenia National Park op de weg naar Treetops, 
de beroemde lodge waar Prinses Elizabeth 
hoorde dat ze koningin werd. In Londen werd 
in Westminster Abbey een massaal bezochte 
herdenkingsdienst gehouden in aanwezigheid 

van onder anderen Koning George VI, minister-
president Winston Churchill en ambassadeurs 
van vele landen waar scouting en guiding zijn 
gevestigd. Aan de scoutingbeweging laat hij 
zijn laatste boodschap na. Peter Baden-Powell 
volgde zijn vader op als de tweede Baron 
Baden-Powell of Gilwell.

Het graf
Naast het scouts- en het gidsenlogo, zijn 
op het graf van Baden-Powell en zijn vrouw 
ook twee concentrische cirkels te zien. Dit 
maakt deel uit van het door scouts gebruikte 
sporensysteem om te navigeren. Dit teken 
heeft als betekenis "einde van het spoor", in het 
Engels betekent dit spoor "Going home" of "I 
have gone home" wat wil zeggen: "Ik keer terug 
naar huis" of "Ik ben naar huis teruggekeerd".
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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: Miriam Rossing.

Wie ben je?
Ik ben Miriam Rossing en ik ben 31 jaar. Ik 
kom oorspronkelijk uit Twello, een dorp vlakbij 
Apeldoorn, maar ik woon nu al ongeveer tien 
jaar in Limburg. 

Wat is je taak binnen scouting?
Ik ben nu voor het tweede jaar staflid bij de 
Scouts. Hiervoor ben ik vijf jaar Beverstaflid 
geweest, maar ik was toe aan een nieuwe 
uitdaging. Ik twijfelde eerst of ik het wel zou 
kunnen, maar dit is helemaal goedgekomen. Ik 
zoek wel soms thuis nog op hoe het ook alweer 
met bepaalde scoutingtechnieken zit. Gelukkig 
kan de rest van de staf mij hier bij helpen.

Wat doe je buiten scouting?
Ik zing al negen jaar in een popkoor in Gulpen. 
Ook ga ik graag naar de sportschool, lees ik 
graag een boek en hou ik van bezig zijn in 
mijn tuin. Van beroep ben ik op dit moment 
teamleidster bij Verpleeghuis Bergweide.

Hoe ben je bij Scouting Bunde terechtgekomen?
Via Stèphanie Costongs van de Welpen. Zij 
was destijds een collega van me. Ze vroeg 
aan mij of ik eens een keer mee wilde komen. 
Het seizoen daarna ben ik meteen als staflid 
begonnnen.

Wat vind je het leukste aan scouting?
Ik vind het belangrijk om plezier te hebben met 
de kinderen en ze iets bij te brengen, maar de 
stafgroep vind ik ook erg leuk. De derde helft 
is voor mij ook belangrijk. Het is altijd gezellig 
wanneer we na de club nog een drankje doen 
of een leuke thema-avond hebben.

Wat is je favoriete scoutingherinnering?
Het is niet persé mijn favoriete herinnering, 
maar de oma-rollatortocht van de Scouts is 
erg memorabel. Dit is een tocht die Danny had 
verzonnen, waarbij je dwars door een soort 
moeras moest banjeren. Achteraf heb ik mij 
op scouting meteen gedoucht. Ik was er alleen 
zo vies van geworden, dat mijn ouders mij  de 
volgende dag zelfs hebben moeten helpen om 
mij weer schoon te krijgen! Tijdens de tocht 
zelf ben ik ook nog vast komen te zitten in de 
modder. Op dat moment vroeg ik mij echt af 
waar ik aan begonnen was.

Wat wil je nog een keer met scouting doen?
Abseilen, want dat heb ik nog nooit gedaan. 
Het lijkt me doodeng, maar ik wil graag alles 
toch een keer proberen. Met die instelling heb 
ik ook ooit een klimbos geprobeerd; één keer 
en nooit meer! Ik vond het heel spannend, 
maar achteraf was ik wel trots op mezelf dat ik 
het gedaan had.

Wat wil je nog aan de lezers meegeven?
Ook al lijkt iets je erg eng of spannend, doe het 
toch! Achteraf kun je dan nog steeds zeggen 
dat je het niet leuk vond, maar je hebt het dan 
wel gedaan en gedurft.
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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... 

...de stafleden binnenkort 

vriendjesdag hebben? Danny is al erg 

enthousiast over de "Mystery Guest" 

die hij gaat meenemen...

  

Wist je dat... 
...de Grote Clubactie binnenkort weer van start gaat? Door loten te verkopen steun je Scouting Bunde én maak je kans om Topverkoper te worden! Hierbij hoort natuurlijk een prijs...

  

Wist je dat... 
...er in de volgende editie waarschijnlijk niks over de Explorers te lezen valt?

  

Wist je dat... 
...er in de groepschat gedacht werd dat het uit was tussen Kevin en Natasja? Probleem: Het is nooit aan geweest! Alsnog vond de redactie dat zij hun "Moment of Fame" verdienden, dus nu staan ze op de cover!

Deel hier Je roddels

  

Wist je dat... 

...komend seizoen de Scouts 

opgedeeld worden in de Junior 

Scouts en de Senior Scouts?
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Naamsbekendheid
Naast dat de staf het met de kinderen heel 
leuk heeft, hebben ze het met elkaar ook erg 
gezellig. Dit heeft geleidt tot verschillende 
karakteristieke uitspraken die je alleen bij 
Scouting Bunde zult horen. In deze éénmalige 
rubriek lichten we een aantal van deze inside-
jokes kort toe.

  

Jos-koffie 

Alhoewel Jos van de Welpenstaf 

nog niet helemaal doorhad hoe het 

koffiezetapparaat op scouting werkte, 

werd hem toch gevraagd om koffie 

te zetten. Het gevolg was een kan 

koffie die zó sterk was, dat er nog 

steeds over gepraat wordt. Volgens 

overlevenden zou zelfs een hele 

kudde olifanten er nog een week 

wakker van hebben gelegen!

  

De Daphne
Wat doe je als je net aan je pols geopereerd bent, maar toch met je mede-stafleden in een druk café staat? Je verzint een dans om zowel je pols te beschermen áls het naar je zin te hebben! Het duurde niet lang voordat iedereen Daphne's dansmove kopiëerde. "De Daphne" was geboren.

  

Een Brammetje doen

Soms speelt de staf in de avond nog 

een potje Flunkybal, waarbij je zo snel 

mogelijk je flesje leeg moet drinken. 

Om dit voor elkaar te krijgen heeft Luc 

een zeer vakkundige techniek voor 

bedacht, die vervolgens vernoemd is 

naar een ander staflid: Bram. Waarom 

precies? Tja...

  

De Danny-shuffle
Wanneer het in de winter te koud is om nog langer buiten te blijven hangen, verplaatst het gezelschap zich vaak naar binnen. Vaak wordt er dan ook muziek gedraaid en duurt het niet lang voordat de Danny-shuffle wordt uitgevoerd. Vele stafleden hebben geprobeerd deze dansmove te imiteren, maar alleen Danny lijkt hem geperfectioneerd te hebben.

  

De Houdini-Danny

Soms voel je de druk om nog wat 

langer te blijven, maar wil je eigenlijk 

liever naar huis. Je kunt dan net doen 

alsof je wat te drinken gaat pakken, 

om vervolgens stiekem naar huis te 

gaan. Ieder staflid zal deze truc wel 

eens gebruikt hebben, maar wederom 

lijkt alleen Danny een expert te zijn in 

deze truc.
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Brandnetelsoep
Soep à la scouting, weer eens iets anders en 
nog gezond ook. Gebruik voor deze soep wel 
alleen de kleine verse blaadjes en pluk de 
brandnetels op plaatsen die niet langs een weg 
of in de bebouwde kom liggen.

Ingrediënten (8 personen)
• 200 gram uien
• ½ kg brandnetelblaadjes
• 4 eetlepels tarwemeel (of ander meel)
• 4 eetlepels sojasaus
• zeezout
• peper
• 2 eetlepels olie
• 2 liter water.

Bereiding
1. Hak de uien in grove stukken en stoof ze 

glazig in een laagje olie. 
2. Voeg het water en de brandnetelblaadjes 

toe, die je luidkeels zingend en gillend 
in grove stukken sneed. (Wil je bij deze 
stap liever stil blijven, dan raden we je aan 
handschoenen aan te trekken.) 

3. Kook deze soep gedurende drie kwartier. 
Haal de soep daarna door de roerzeef (of 
pureer de soep). 

4. Bind de soep met in water opgelost meel en 
laat nog gedurende 5 minuten op een zacht 
vuurtje door pruttelen. 

5. Breng op smaak met sojasaus, peper en 
zout.

Eet smakelijk!
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Hans en Grietje
Hans en Grietje woonded in a very old kloemel of a home.
Their pap was very arm en ook very unnozel. Their stief-modder was a great kreng from de 
bovenste plank. She finded de klein poete very lästig. So she wanted them away.

On a sunny day that kreng sad to Hans en Grietje: ‘Let’s go wandelen in the busch”, but Hans en 
Grietje hadden neet zo veul zin. But she sad: ‘we can pluk red bietjes and maybe unne bak with 
frieten”. Hans en Grietje were dol op dei rommel and so they went stapping door the bosch.

Später it was getting donker and the kinger wanted to go naar hoes. The big kreng wanted to 
loose the poeten en she vertelde hun eine witz, de kinger laghte zich ein kreuk en op dat moment 
the bitch poetste de plate. But she came not far. She was so blij that she didn’t look out of her 
doppen and a car ride her from de sokken. Now she is pratszj.

Hans en Grietje came by a little huiske and it was gemaakt van allerlei zeutige rommel. The roof 
was of pancakes en the door was gemaakt from frieten. The kinder were verrekte hungry en 
they vreeted het hele house op. Plotsly there came an old woman and when she saw the rotzooi 
she sad. “Nondepie, you misselijke poeten, mot dat noe?”. She was green of ergernis and then 
she pakte little Hans by the lurven and sad: “Wait maar, I vreet you op”and Hans sad: “You vieze 
dracula, fascist, dreknek, batsengezicht, tettenm…”and the auwd wief smeet hem in de Kanarie-
cage. Hansje mot veul vreten om fat te worden.

When she wanted toe at him Grietje sad: “You can’t eat Hans 
because you have no tooth in your moel, you have to 
sabbel”.The old kreng sad: “Grietje, because 
yuo have helped me, you krijg also a 
pootje”. But Grietje flikkerde the auw 
heks in the fik and she roeped: 
“Now I can vreet Hansje alone up”.

All well, ends well!
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Touwtechnieken 2
Hebben jullie al geoefend met de knopen uit 
het vorige Puiske? Wij als redactie hebben 
weer hele mooie pionier objecten gezien! Echt 
top! Natuurlijk gaan wij jullie nog een aantal 
knopen en sjorringen laten zien. 

De steigersjorring
Dit is een sjorring waarbij twee balken in de 
lengterichting aan elkaar worden bevestigd. 
Je maakt dus eigenlijk van twee balken een 
lange balk. Je maakt hierbij gebruik van nog 
een derde balk die de spalk wordt genoemd. In 
de uitleg zullen we de namen balk 1, balk 2 en 
spalk gebruiken.

Stap 1
Leg balk 1 en 2 goed met de uiteindes tegen 
elkaar in de lengte, en leg de spalk ernaast op 
ongeveer 1/3e van de totale lengte. De spalk 
ligt dus zo, dat de aansluiting tussen balk 1 en 
2 in het midden van de spalk ligt.

Stap 2
Je maakt de sjorring dicht tegen het einde 
van balk 1 (en dus ongeveer op de helft van 

de spalk). Begin met het midden van je touw. 
Leg dat over balk 1 en de spalk heen en haal 
beide uiteindes telkens rond deze twee balken 
(hierbij kruisen ze elkaar aan de bovenkant)
Na elk rondje trek je het touw stevig aan.

Stap 3
Herhaal deze handeling een behoorlijk aantal 
keren.
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Stap 4
Eindig met de platte knoop op een van de twee 
balken (balk 1 of de spalk). Omdat je meerdere 
balken aan elkaar maakt, doe je dit ook aan 
de uiteinde van de andere balk en spalk. Als je 
drie balken aan elkaar maakt (balk 1, 2 en de 
spalk) moet je uiteindelijk aan vier sjorringen 
komen, elke balk twee. 

De werp-ankersteek
Dit is een knoop waarmee een touw aan een 
paal bevestigd kan worden. Ook dit is een zeer 
stevige knoop.

Stap 1
Leg een slag met het touw om een paal heen.
Begin onder aan de paal en leg de uiteindes 
aan de bovenkant erover heen. Houdt uiteinde 
2 stabiel op zijn plek en werk verder met 
uiteinde 1.

Stap 2
Leg nog een slag om de paal met uiteinde 1.
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Stap 3
Haal 1 bovenlangs over uiteinde 2.

Stap 4
Haal uiteinde 1 door de twee lussen die op de 
paal liggen.

Stap 5
Trek uiteinde 1 aan.

Stap 6
Maak een lusje in het uiteinde van touw 2.
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Stap 7
Haak uiteinde 1, door het lusje in uiteinde 2.

Stap 8
Trek aan.
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Moppentrommel

  

Waarom kan een ei niet bevriezen?

Omdat er een dooier in zit!

  

Waar ergert het bestek zich aan in 

de bestekla?

Aan de opscheplepel!

  

Waarom durft een koe nooit een mop te vertellen?

Hij is bang dat de andere koeien ‘boe’ gaan roepen!

  

Hoe noem je een hond die kan goochelen?

Een labracadabrador!

  

Hoe kun je een brandweer, een 

ambulance en een Formule 1 

wagen op hetzelfde moment laten 

stoppen?

Door aan de meneer van de 

draaimolen te vragen of hij wil 

stoppen!   

Stijn gaat naar de dokter. Hij zegt: 

‘Ik heb een bril nodig.’ ‘Inderdaad, 

want u staat nu in de kaaswinkel’.
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Er liggen twee bananen in bed. Zegt de één tegen de ander: ‘Hé, ga eens recht liggen’.

  

Een cowboy gaat naar de kapper. 

Na een uurtje komt hij buiten en 

wat denk je? Pony weg!

  

Oplossingen Rebussen
1. Apen apen apen altijd na.

2. Ping en pong speelden pingpong. Ping 
pingpongde de pingpongbal naar Pong en 
Pong pingpongde de pingpongbal naar 
Ping.

3. De knappe knecht van de knappe 
kapper knipt en knapt nog knapper dan de 
knapste kapper knipt en knapt.

4. Vissers die vissen naar vissen en 
vissers die vissen die vangen vaak bot. 
De vissen waar de vissende vissers 
naar vissen, vinden vissers die vissen 
vervelend.

5. Wie weet waar Willem Wever woont? 
Willem Wever woont in Westwoud. 
Wie weet wat Willem Wever weeft? 
Willem Wever weeft warme witte wolle 
winterwanten.
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Codewiel
Leuk om te zien dat jij als vaste lezer weer bij de puzzel rubriek bent terecht gekomen. Deze keer 
gaan we het eens anders doen. Als je als echte scout goed hebt opgelet heb je gemerkt dat er een 
aantal merkwaardige zaken in deze editie zijn, zoals bijvoorbeeld schuine letters. Dit is zeker niet 
toevallig.

Helaas is er iets mis gegaan bij de redactie en is deze in code in het blad gekomen, nu is het aan 
jullie om het probleem op te lossen en de code te kraken. Reken er maar op dat wij jullie helpen.
Hieronder vinden jullie een zogenoemd "codewiel" hiermee is het mogelijk om de code te kraken.
In dit wiel zijn er 2 rijen letters en 1 rij cijfers. De 2 crikels dien je uit te printen, knippen en op elkaar 
te leggen.
Het zwart vlak dient uit de cirkel geknipt te worden. Hierbij is het aangeraden om deze "aan elkaar" 
vast te maken, dit wel dat de schijf nog kan draaien. Er dient een "sleutel" gevonden te worden om 
de code te kraken. 
Zodra deze gevonden is dan dient de schijf naar zo gedraaid te worden dat de sleutel zichtbaar is. 
Hierna moet de letter van de middelste rij moet omgezet worden naar de buitenste rij.

Nu is het nog aan jullie om de sleutel te kraken. Eerlijkheid duurt het langst, er zit wederom ergens 
een hint verstopt over wat de sleutel is. Ik wens jullie veel succes met het oplossen!

PS: De woorden zijn per pagina verstopt.

,

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 11 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121

R .

2222 2323 2424 25 2626 2727 2828 2929 3030 3131 32 33 3434 3535 36 3737 3838 3939 40 4141 4242 43 4444

R R M :

4545 4646 4747 48 4949 5050 5151 5252 53 54 5555 5656 57 5858 5959 6060 6161 6262 6363 64 6565

R

6666 6767 6868 69 7070 7171 7272 7373 7474 75 76 7777 7878 7979 8080 8181 8282 83 8484 85 8686

8787 8888 8989 90 9191 9292 9393 9494 9595 9696 97 98
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