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Van de redactie
De eerste helft van het scoutingjaar is voorbij 
gevlogen en dat betekent: het is weer tijd 
voor een nieuwe editie van 't Puiske! De 
redactieleden hebben hard gewerkt om deze 
editie op tijd voor de Kerst uit te brengen, dus 
wij hopen dat jullie ervan gaan genieten. 

Voor het eerst sinds we opnieuw begonnen zijn 
met 't Puiske, gaan we een fysieke kopie ervan 
uitbrengen! Dit betekent nóg meer leesplezier, 
want nu hoef je het niet online te lezen. En het 
is net voor de kerst uitgebracht, dus als je even 
genoeg hebt van je familie kun je lekker dit 
boekje gaan lezen!

In deze editie kun je meer lezen over hoe de 
bevers zijn geïnstalleerd, over hoe de welpen 
op winterweekend zijn geweest, en vertellen 
de scouts over vanalles en nog wat! Verder zijn 
er weer smeuïge roddels te vinden, en kunnen 
jullie weer nieuwe knopen leren.

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!

  

Sponsorkliks
Sinds kort zijn wij aangesloten bij 
Sponsorkliks. Bestellen jullie tijdens 
de feestdagen cadeautjes online? Doe 
dit dan via Sponsorkliks, hiermee krijgt 
Scouting Bunde gratis een commissie 
per transactie. Er zitten voor jou als 
koper geen kosten c.q. verplichtingen 
aan vast, het enige wat je hoeft te doen is 
via onderstaande link naar de gewenste 
website te gaan.

https://www.sponsorkliks.com/products/
shops.php?club=12411&cn=nl&ln=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 
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.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 een mooie vrijdagavond in november was 
het eindelijk zo ver: er vond een installatie 
plaats! Bij een installatie worden alle nieuwe 
bevers ‘officieel’ lid van Scouting Bunde. Dit 
is een heuse plechtigheid, want het bestuur is 
erbij aanwezig en de bevers leggen een eed af. 
De avond ging als volgt:

Lekker rennen!
We begonnen met een paar leuke renspelletjes, 
om warm te worden én om de zenuwen een 
beetje kwijt te raken. Heel veel bevers waren 
namelijk super nerveus! Het is natuurlijk ook 
spannend, ook omdat ze nog niet wisten hoe 
het installeren eruit ging zien. 

De Bever-eed
Om 8 uur kwamen alle papa’s en mama’s 
en na het nuttigen van de nodige koffie en/
of thee was het tijd om te beginnen. In 
groepjes van 4 werden de bevers naar voren 
geroepen. Ze moesten met hun linkerhand 
de vlag van Scouting Bunde vasthouden en 

met hun rechterhand een saluut maken. Een 
saluut maak je met 2 vingers en ziet eruit als 
bevertandjes (want duh, bevers!).  Bram of 
Leon zegt dan een eed op, en deze moeten de 
bevers nazeggen. De eed begint altijd met ‘Ik 
beloof een goede bever te zijn’, en eindigt vaak 
met ‘en altijd koffie te maken voor de staf op 
kamp’ of ‘de staf ontbijt op bed te brengen op 
kamp’. Dit laatste stukje wordt niet altijd even 
goed herhaalt door elke bever…
 
Links of rechts?
Na het herhalen van de eed, mogen door papa 
of mama de insignes op de blouse worden 
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geplakt. Daarna wordt de das omgehangen. 
Dan wordt er een hele lange rij gemaakt van 
alle geïnstalleerde bevers en krijgen ze van 
iedereen een hand om ze te feliciteren. Dit 
gebeurt natuurlijk wel op de scoutingmanier. 
Wij schudden de hand namelijk niet met de 
rechterhand, maar met de linkerhand! De reden 
hiervoor? De linkerhand bevindt zich dichter 
bij het hart dan de rechterhand. Het staat voor 
vriendschap!

Uiteindelijk bleek de installatie dus toch niet 
zo spannend als veel bevers dachten. Moe 
maar voldaan gingen ze naar huis. Nu iedereen 
geïnstalleerd is, zijn we extra klaar voor het 
winterweekend en zomerkamp!

Frédèrique Quaedvlieg

Laatst hebben we met spekjes en spaghetti 
leuke poppetjes gemaakt. De kinderen vonden 
het erg leuk en ook erg lekker! Er zijn heel 
wat spekjes door de kinderen en de leiding 
opgegeten. Na het maken van de poppetjes 
hebben we nog een leuke stoelendans gedaan 
waarbij de leiding van de welpen ook even 
mee wilde doen. Na wat rondjes om de stoelen 
gedraaid te hebben, zijn we doorgegaan naar 
de vuurkuil. Hier hebben we nog even lekkere 
marshmallows geroosterd boven het vuur. Alle 
bevers gingen stuiterend naar huis (door de 
vele suiker).
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In het weekend van 4 t/m 6 november zijn de 
Welpen op winterkamp geweest. Ditmaal niet 
op een exotische locatie, maar gewoon bij 
het scoutinggebouw in Bunde. Dat het geen 
nieuwe locatie was, betekende echter niet dat 
er niks leuks te beleven viel!

Jungle Book-spel
Het kamp begon weer eerst met de 
welbekende discussie wie naast wie mocht 
gaan slapen. Hier werd al snel een stokje voor 
gestoken door de leiding, want het was eerst 
nog tijd voor een spel. Aan ieder staflid was 
een personage uit Jungle Book gekoppeld. De 
welpen moesten uitvinden welk karakter bij 
welk staflid hoorde door kleine opdrachten uit 
te voeren. Als ze een opdracht goed hadden 
uitgevoerd, kregen ze een hint. Met deze hints 
kon je langzaam maar zeker ontdekken wie bij 

wie hoorde. Na een tijdje zagen de welpen in 
dat het verstandiger was om samen te werken 
en al snel hadden ze het overzicht compleet. 
Hierna was het tijd om de bedden op te zetten. 
Al snel bleek dat, hoe dan ook, niet iedereen 
in dezelfde kamer paste. Een paar welpen zijn 
daarom vrijwillig op een andere kamer gaan 
liggen, samen met alle tassen. Later op de 
avond was het nog tijd voor wat marshmallows 
en daarna gingen de meesten al naar bed.
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Steinerbos
Vandaag beloofde een actieve dag te worden, 
want alle welpen kregen de opdracht om snel 
hun ontbijt op te eten en om 10:00 uur klaar te 
staan om te vertrekken en hun zwemspullen 
mee te nemen. Met dank aan wat behulpzame 
ouders zijn we naar het Steinerbos gereden 
om hier lekker de hele dag te kunnen spelen, 
ravotten en alles daartussenin. Al snel bleek 
dat één helft van de leiding buiten in de kou 
stond te bibberen terwijl de andere helft lekker 
warm in de binnenspeeltuin stond. De centrale 
ontmoetingsplek werd daarom naar binnen 
verplaatst, waar iedere welp terecht kon voor 
een kort bezoek aan de leiding.

De boel op stelten
Eén ding is zeker: de andere aanwezigen bij 
het Steinerbos zullen ons bezoek niet snel 
vergeten. Zo werd er door een oma aan onze 
welpen verteld “...dat ze het eigenlijk wel 
vervelend vond dat de scouting er ook vandaag 
was”. Waren de welpen dan zo vervelend? 
Dat weten we niet zeker. Wel weten we zeker 
dat in ieder geval de leiding vervelend was. 
Zo hebben ze bijvoorbeeld een Bluetooth-
luidspreker gekaapt om John Tana af te 

spelen. Deze werd echter (met een bijpassende 
boze blik van het personeel) al snel weer 
teruggepakt. Houden ze soms niet van John 
Tana…?

Halloween-paprika's
In de avond mochten de welpen hun eigen 
Halloween-paprika maken. Eerst wilden we dit 
met pompoenen of suikerbieten doen, maar 
op aanraden van de scouts hebben we dit toch 
maar met een paprika gedaan. Deze zijn wat 
zachter om te snijden en zorgden ervoor dat de 
EHBO gelukkig niet ingezet hoefde te worden. 
Daarna was het tijd voor een potje lasergamen. 
De hele onderverdieping werd omgebouwd 
tot slagveld en als snel vlogen de laserstralen 
iedereen om de oren. Na zoveel actie was het 
nog tijd voor onze grote favoriet: weerwolven. 
Als je nog niet moe was, mocht je zelfs nog 
een extra potje meedoen.

De leiding bedankt jullie allemaal weer voor 
een superleuk weekend! Wij hebben in ieder 
geval alweer zin in het volgende kamp!
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Junior scouts
In dit artikel van de Junior Scouts vertelt jullie 
staflid Danny over zijn ervaringen als staf. Hoe 
ervaart hij het om staf te zijn?

Scout zijn... als staf
Mij (Danny) is gevraagd een stukje te schrijven 
over de scouts voor ‘t Puiske. Het leek mij 
eens leuk om jullie een beeld te geven over de 
scouts, maar dan door de ogen van de staf! 
En dan heel specifiek de greppeltocht van 18 
november 2022.

Greppeltocht?
Voor wie niet weet wat een greppeltocht is…..
“Een greppeltocht is  een dropping waarbij je 
van post naar post loopt. Simpel toch? Maar 
er rijden ook auto’s rond. Liam en Emma reden 
rond om ons te tikken/vangen. Wordt een 
iemand van je groepje getikt, dan gaat iedereen 
in de auto en word je een behoorlijk stuk terug 
in de tocht gezet. Met andere woorden; zorg 

dat je onzichtbaar bent voor de rondrijdende 
auto’s door in de greppel te springen en je te 
verstoppen als een auto langsrijdt”.

Slecht weer
Ik ben nog thuis en heb net een drukke 
werkweek achter de rug. Het regent en 
buienradar voorspelt nog veel meer regen... Zin 
heb ik er nog niet in, want dit betekent: je wordt 
vanavond gegarandeerd drijfnat. Maar goed, 
afspraak is afspraak, de scouts rekenen op me. 
Dus ik verzamel alle goede moed en stap op de 
fiets richting het scoutinggebouw. Onderweg 
begint het nog veel harder te regenen en de 
zin keldert tot een waar dieptepunt. Eenmaal 
op het scouting gebouw moet ik nog snel een 
plan verzinnen voor waterdichte schoenen. 
Dit wordt: plastic zak over de sokken en 
daaroverheen de sportschoenen, ziet niet uit, 
maar het is een plan voor droge voeten!
Als staf komen we nog even bij elkaar in het 
staflokaal en zetten de laatste puntjes op de i. 
Wie doet het woord, hoe maken we de groepjes 
en wie rijdt.
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Zin in
In de verte hoor ik al een scout met spullen 
aankomen. “Jow Dan, we worden lekker vettig 
vanavond he!!” Deze scout heeft er echt zin in! 
Ouders komen langzaam ook het scoutlokaal 
binnen en daar staan alle scouts en ouders 
wachtend op instructies. Ondanks het vieze 
weer is er geen enkele scout die zeurt of 
klaagt. Alleen maar blije koppen. Ook ouders 
die cynisch lachen.. laat ze maar lekker lopen!  
Ineens gaat mijn zin van een 3 naar een 7. 
Man, daar krijg ik energie van! We maken 
snel 3 groepen, de kids mogen zelf kiezen. 2 
jongensgroepjes (1 onder leiding van mijzelf en 
Sebastiaan, en 1 groepje met Remco en Jill) en 
een meidengroepje onder leiding van Roel en 
Ira. Sebastiaan en ik kiezen het meest mondige 
groepje. En zo begint ons greppelavontuur van 
Sibbe naar Bunde.

Wat een vibe!
We zijn al een paar kilometer onderweg als 
ik opeens een opmerking van Vince Lemaire 
hoor. “Ey Dan. Ik zit in de vibe”. Geen idee 
wat “de vibe” is, dacht ik toen. Maar ik ben er 
inmiddels achter, de vibe is.. Ik heb er zin in/ 
spannend/ kom maar op!. 
En zo ging het de hele avond door, alle scouts 
waren enthousiast, aardig voor elkaar en 
hadden er echt zin in. Ondeugend? Jazeker! 

Maar dat hoort er een beetje bij, bij de scouts. 
Zo waren we op een moment opzoek naar een 
afkorting om zo de boel te besodemieteren 
en een beetje vals te spelen. We zagen een 
brandweerwagen met brandweerlieden die een 
frietje aan het eten waren. Ons groepje, niet 
misselijk natuurlijk, rende er met puppy ogen 
op af om te vragen of ze ons als groep wilden 
droppen een stuk in de richting van de post 
waar we naartoe moesten lopen. Helaas, dat 
deden ze niet. Maar gelachen hebben we wel 
hierom. Want wie durft nu zoiets te vragen?
Ook een zekere Levi Dols, die maar door bleef 
lopen op schoenen met losse veters en bij elke 
stap een guts water zijn schoen in kreeg, vloog 
als het ware door de tocht heen. Door puur 
enthousiasme had hij geen tijd om zijn veters 
te strikken, want “wat als we gepakt worden, 
we moeten DOOR!!”

Genieten van de avond
Al met al een schitterende avond! Een avond 
waarbij ik als staf even vergeet dat ik staf ben, 
lekker kan ravotten en flauwekullen met de 
scouts en ook al regent het, ik merk er niks 
meer van. Zoals Vince zou zeggen.. ik zit op 
zo’n avond als deze helemaal in de vibe. 
s’ Avonds als jullie dan in bed liggen 
transformeer ik van scout weer terug naar staf. 
Onderling lachen we dan om de leuke verhalen 

13



en flauwekul die we met jullie meemaken.  
Dit is één van de vele avonden met jullie, want 
ik kan zo nog veel meer pagina’s vullen. Zolang 
die “vibe” er is zal ik nog lang voor jullie groep 
staan als jullie staf. En wie weet staat een van 
jullie op een dag naast mij met dezelfde vibe.. 
maar dan niet als scout maar als staf.
P.S. Wellicht is het jullie opgevallen maar 
niet alle foto’s in dit verhaal horen bij de 
greppeltocht. Maar het geeft wel de sfeer en 
plezier aan die we hadden tijdens de tocht (en 
nog vele andere momenten).

SENIOR scouts
Edwin heeft voor jullie ook nog een leuk artikel 
geschreven over de clubavonden van de Senior 
Scouts. Zoals altijd was het weer chaos!

Oude tank
Vanavond hebben we echt iets heel vets 
gedaan met de Billige Bavianen (Senior 
Scouts). Natuurlijk hebben we ons eerst 
verzameld op het HK. Hierna zijn we met de 
auto naar de plek van bestemming gegaan. 
Danique had zelfs de discotheek meegenomen 
onderweg. Blijkbaar wist de leiding niet waar 
ze precies heen moesten omdat ze een keer 
extra de rotonde namen. Gelukkig zijn we 
uiteindelijk toch nog goed aangekomen.

Aangekomen op de plek van bestemming 
kwamen we bij de ingang van een hele lange 
gang met nog een gang parallel ernaast. 
Daartussen lagen allemaal verbindings 
gangetjes. Het was heel donker, maar gelukkig 
hadden we petroleumlampen bij ons zodat we 
ook konden zien waar we liepen.

Tijdens het lopen kwamen we nog een 
vleermuis tegen. Dat was heel vet. Aan het 
einde van de gang moesten we door een 
schuin gat naar boven klimmen. Boven 
aangekomen vonden we een oude tank  die we 
natuurlijk hebben geïnspecteerd om te kijken 
of we erin konden. Helaas waren de luiken van 
de tank dichtgelast. Jelca heeft nog gekeken 
of er munitie was maar gelukkig was dit  
allemaal weggehaald.

Toen moesten we helaas weer terug, weer door 
het gat naar de gang. Onderweg probeerde de 
staf via een van de zijgangen naar de andere 
gang te gaan zonder dat wij dat zouden zien, 
maar wij Scouts zijn natuurlijk niet dom en 
hadden dat gelijk in de gaten. Ook dat Jelca 
opeens verdwenen was hadden we in de gaten 
natuurlijk, helaas lukte het hem toch om ons 
te laten schrikken. Eind goed al goed, zijn we 
toen weer met twee auto’s en de discotheek 
van Danique naar het clubgebouw gegaan waar 
we nog een verdwaalde senior scout vonden, 
gelukkig had zij mogen meedraaien met een 
van de andere scoutsgroepen. Het was weer 
een geslaagde clubavond.
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Koken met Danique en Edwin
Toen we vanavond bij scouting aankwamen 
kregen we te horen van Danique en Edwin dat 
we gingen koken. Wat we gingen koken was 
ook nog echt vet. We gingen drie Indische 
gerechten maken. We maakte drie groepjes 
waarvan een Soto Ajam (Indische kippensoep) 
ging maken, het tweede groepje maakte 
Indische maiskoekjes en het derde groepje 
loempia’s. 

We kregen allemaal door Edwin de recepten 
uitgereikt en toen mochten we beginnen. We 
hadden drie tafels apart neergezet waar we 
(uitgelaten) aan konden gaan koken.

In de keuken was het ook een drukte van 
jewelste, want daar waren we alles voor de 
maïskoekjes aan het voorbereiden waarna 
we ze in de pan bakte. We hebben daar hard 
moeten lachen om de Bevers want die vonden 
het stinken. Ondertussen werden ook de 
loempia’s gevouwen wat ons heel goed afging. 
Ondertussen waren de maïskoekjes klaar en 
konden we aan de eerste gang beginnen. Ik 
kan je vertellen ze waren heerlijk! Beetje Sweet 
Chili Saus erbij en smikkelen maar. Even later 
waren ook de loempia’s klaar. Met een iets 
ander sausje; tomatenketchup met een beetje 

sambal volgens Edwin. Het was dus een beetje 
tomatenketchup met véél sambal. Maar wel 
lekker als je er niet teveel van nam. Dus een 
loempia met een beetje saus. Edwin deed het 
daarentegen anders; die at sambal-ketchup 
saus met een beetje loempia. Danique kon 
helaas niet veel proeven, omdat zij een beetje 
ziek was. En toen waren alle loempia’s op. 
Hopelijk mogen we het van de staf het nog een 
keertje maken.

Als laatste stond de Soto Ajam op het 
programma, hier zaten veel groenten in. Wat 
eigenlijk best lekker smaakte met de soep en 
een beetje ketjap manis eroverheen.  Het was 
dus allemaal heerlijk en we hebben weer leuke 
recepten geleerd. Ben je gaan watertanden 
door al deze lekkere verhalen? Dan heb je 
geluk, want we hebben begrepen dat je al 
deze heerlijke recepten altijd bij Edwin vragen 
Helaas hebben we door tijdgebrek de kroepoek 
niet kunnen bakken, hopelijk mogen we die een 
andere keer maken.

Filmavond
Na eerst met het Sint Maartensvuur te hebben 
geholpen door Chocomel, koekjes en ranja uit 
te delen aan de kinderen en hun ouders, was 
het eindelijk zover. De filmavond kon beginnen!
Eerst hebben we ons lokaal helemaal 
omgebouwd tot een bioscoopzaal. Waarbij 
we de banken bovenop kratjes hebben gezet 
waardoor iedereen goed de films zou kunnen 
zien. Toen konden we beginnen met film kijken. 
We hebben in totaal vijf films gezien voordat de 
laatste Scouts gingen slapen. Twee films over 
Maaskantje, een bloedige film, de film over Ted 
en de laatste heb ik slapend meegemaakt dus 
die weet ik niet. 
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Tussendoor hadden we even pauze en 
hebben we popcorn gebakken in een speciale 
popcornmachine. En weet je nog de kroepoek 
die over was van de eetavond? Die heeft Edwin 
tijdens de filmavond gebakken en die was echt 
heerlijk. Ook de staf van andere speltakken had 
de kroepoek geroken en zij kwamen dus ook 
eens kijken of het lekker was. Er was zoveel 
dat ze een hele kom mee hebben gekregen om 
lekker op te peuzelen bij het kampvuur buiten.
’s Morgens toen iedereen wakker was had 
Danique tosti’s gemaakt, ze waren echt heerlijk 
en een aantal van ons had er nog een extra 
gekregen. De filmnacht was echt een succes 
en dit willen we graag nog eens doen.

In de vorige editie zijn we nog een stukje van 
het zomerkamp vergeten, geschreven door Bèr. 
Excuses hiervoor! Hier alsnog zijn artikel:

Bèr Meertens
Op zondag 24 Juli startten we om 10 uur bij de 
Aldi in Oudsbergen, België. We fietsten naar 
het kampterrein 40 km verderop, in de buurt 
van Neerpelt.

Eenmaal aangekomen zijn we begonnen met 
het opbouwen van de luifels, het sjorren van de 
tafels en het opbouwen van de tenten. 

De volgende dagen hebben we heel veel 
leuke activiteiten gehad zoals klimmen in een 
klimbos, zwemmen, kanoën, creatieve avond, 
levend ganzenbord, levend Monopoly en een 
casino-avond.

Ook hadden wij een eet proef waarbij gekke 
dingen werden gegeten zoals meelwormen, 
sambal, gras gelei en kalfsballen!?

We hebben in die week zeker 150 kilometer 
gefietst!

Op vrijdag moest helaas alles weer afgebroken 
worden.

Iedereen is moe en tevreden naar huis gegaan. 
Het was een zeer geslaagd kamp!
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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: Daphne Muijtjens.

Wie ben je?
Ik ben Daphne Muijtjens en ik ben 25 jaar. 

Wat is je taak binnen scouting?
Ik ben sinds dit jaar staflid bij de Bevers. 
Hiernaast ben ik ook penningmeester. Ik heb 
daarnaast niet echt vaste werkgroepen; ieder 
jaar doe ik wat anders.

Wat doe je buiten scouting?
Ook scouting! Ik ben ook staflid bij de Welpen 
van Scouting Meerssen en in totaal zit in nu 
al 20 jaar bij scouting. Ik ben vroeger ook 
jeugdlid geweest. Ik ben daarnaast Backoffice-
medewerker bij Huis voor de Pelgrim. Zij 
organiseren religieuze reizen naar bijvoorbeeld 
Lourdes. Ook ben ik vrijwilliger bij Clan des 
Hospitaliers Notre Dame. Hierbij help ik de 
mensen die meegaan bij de reizen van Huis 
voor de Pelgrim. Ook hou ik van escape rooms 
en bordspellen spelen met vrienden.

Hoe ben je bij Scouting Bunde terechtgekomen?
Tijdens een kamp zijn we gaan zwemmen in 
Otterveurdt en hier kwam ik Scouting Bunde 
tegen. Ik kende Stèphanie al, en zij heeft mij 
gevraagd om eens te komen kijken. Dit heb ik 
dan ook gedaan, en inmiddels ben ik al drie 
jaar lid van Scouting Bunde.

Wat vind je het leukste aan scouting?
Het leukste vind ik om met de kinderen bezig 
te zijn en ze iets avontuurlijks te leren. Ik 
vind het leuk om te zien hoe de kinderen bij 
scouting even helemaal loskomen. Thuis zitten 
ze zich te vervelen achter de computer, maar 
hier rennen en springen ze erop los. Ook vind 
ik het leuk om met de staf nog wat te drinken 
na de club.

Wat is je favoriete scoutingherinnering?
Hoe een welp een keer tegen Noël zei dat zijn 
lange haren er écht niet uitzagen. (Grapje, zet 
dat er maar niet in). Het leukste vond ik denk 
ik hoe we een keer een Grieks thema hadden 
tijdens een kamp. De kinderen mochten na het 
eten hun bord kapot gooien. "Yamaz!", en we 
waren klaar met afwassen.

Wat wil je nog een keer met scouting doen?
Soms draaien we een clubavond met alle 
groepen samen en dat vind ik altijd erg 
leuk. Het is dan net zo gezellig als bij het 
gezamenlijk weekend, alleen dan in één avond. 
Een smikkeltocht met de staf lijkt me ook een 
keer leuk om te doen.

Wat wil je nog aan de lezers meegeven?
Dat ze op scouting moeten gaan, maar de 
meeste mensen die dit lezen zitten al bij 
scouting... Slecht advies dus. Mijn advies is 
daarom om bij scouting te blijven. Zelfs na 
20 jaar vind ik het nog steeds leuk en haal ik 
er iedere week plezier uit. Je houdt er veel 
vrienden en leuke herinneringen aan over. 
Scouting is voor het leven.
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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 geen Explorergroep meer is?

  

Wist je dat... 
...Joël en Noël van de Welpen naar een training zijn geweest om meer te leren over "De groei van een kind" en "Hoe geef ik leiding?". Ze vonden het beiden erg interessant!

  

Wist je dat... 
...Noël en Edwin er meer dan anderhalf uur over hebben gedaan om de partytent op te zetten...?

  

Wist je dat... 
...de leden weer veel loten hebben verkocht met de Grote Clubactie?De topverkopers van dit jaar waren:1. Rohan Overkleeft (64 loten)2. Quinn Stijns (41 loten)3. Liv Gillissen (37 loten)

Deel hier Je roddels

  

Wist je dat... 

...Roel van het bestuur het wel héél 

moeilijk had toen hij hoorde dat 

Natasja stopte als leiding?
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Scouting Bunde's Logo
Benieuwd waar het Scouting Bunde logo 
vandaan komt? Dit heeft Edwin voor jullie 
uitgezocht. We geven daarom hem snel het 
woord om jullie dit te vertellen...

Een tijdje terug vroeg een staflid van de 
Scouts, weet jij misschien de betekenis van 
het logo van Scouting Bunde? Helaas, dat 
wist ik ook niet precies. Wat ik wel wist is 
dat Scouting Bunde eerst uit twee groepen 
bestond, namelijk voor de meisjes de Maria 
–Goretti groep en voor de jongens de Sint 
Jorisgroep. Maar daar bleef het dan ook bij. 
Deze vraag heeft er voor mij, als redactielid van 
‘t Puiske, voor gezorgd dat ik maar eens ben 
gaan uitzoeken hoe dat nog zit met het logo 
van Scouting Bunde.

Uit verschillende bronnen heb ik begrepen dat 
er een hele betekenis zit achter het logo van 
onze vereniging. 

Het logo van scouting Bunde is ontworpen 
door Lidia Lousberg en Marc Hazen rond 
januari 1980. Het toont de beide symbolen, de 
tulp en de lelie, van de Sint Joris- en Maria-
Goretti groepen. Deze zijn middels een platte 
knoop verbonden en staan zo symbool voor 
het samenvoegen van de twee groepen tot 
Scouting Bunde. 

De bloem van Maria-Goretti is een witte lelie 
en de bloem van Sint Joris is een rode tulp. 
De rode tulp komt van het verhaal van Sint 
Joris en de draak. In het verhaal raakt Sint 
Joris gewond in een gevecht met de draak. 
Uit iedere druppel bloed groeit vervolgens een 
rode tulp. 

Het logo, zoals we dat nu kennen, werd voor 
het eerst in gebruikt in januari 1981. 
In januari 1981 worden 15 verkenners 
geïnstalleerd. Scouting Bunde bestond toen 
ineens uit 170 leden (waaronder jeugdleden, 
stafleden en bestuursleden). De installatie 
werd versierd door de nieuwe, fraaie vlag, met 
het logo van Scouting Bunde. 

En dat is dus het verhaal van het logo van 
Scouting Bunde.
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Kerstkransjes
Hallo allemaal, hier ben ik: Rozemarijn van de 
Bevers mét een leuk recept om uit te proberen.
Dit keer natuurlijk helemaal in de Kerstsfeer.

Ingrediënten
• 100 gram basterdsuiker
• 200 gram bloem
• 150 gram boter
• eiwit van één ei
• beetje zout
• een klein beetje melk
• 25 gram suiker

Bereiding
1. Zeef de bloem  en doe het in een kom. Voeg 

de basterdsuiker, het  eiwit en het zout toe 
aan de kom. Snij de boter in kleine stukjes 
en doe deze ook in de kom.

2. Kneed alles vlug door elkaar tot het 
deeg soepel geworden is. Niet te lang 
doorkneden anders wordt het deeg droog 
en taai.

3. Strooi wat bloem op het aanrecht of op 

tafel. Maak wel eerst je werkplek goed 
schoon! Rol het deeg uit met een deegroller 
(doe ook wat bloem op je deegroller, zodat 
het deeg niet blijft plakken) tot ongeveer 
een lap van een halve centimeter dik.

4. Maak met behulp van een glas en een mes 
ronde koekjes van het uitgerolde deeg. 
Maak in de koekjes kleine ronde gaatjes 
met een appelboor. Natuurlijk mag je ook 
andere vormen maken.

5. Bestrijk de kransjes met suiker.
6. Vet één of twee bakplaten in en leg de 

koekjes erop. Je hoeft de oven voor dit 
recept niet voor te verwarmen.

7. Bak de koekjes met een temperatuur van 
160 graden Celsius in ongeveer 20 á 25 
minuten gaar.

8. Haal de koekjes van de bakplaat af om te 
koelen. Dit kan op een rooster of andere 
bakplaat. Na het afkoelen kun je beginnen 
met smikkelen! 

Eet smakelijk!
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Redmutch
Redmutch, een very braaf poet with a red mutch on the kop ging op a good day naar her oma. Die 
was immers very krank because she had koppien om te verrekken. Redmutch saw onderweg
beautiful blomme staan en she treuzelde niet long en sjnapte er een paar veur oma mee, opeens
came the wolf and asked her: “Where go you naar toe?”. But redmutch was niet van yesterday and
said: “You can roetsj mich the pockel aaf.”. But the wolf can good kletsen and so he kwam het 
toch te weten.

Hij haaste zich to the boet vaan oma and boemsde op the door. A stem said: “Trek maar aan the
cable”. Toen the wolf dat had gedaan, came hij in the sleepingzimmer vaan de auw, sjnapte her bij
the lurve and vrat her op. Hij deed oma’s clothes on and dook unde the wol. When redmutch came
she asked: Öma, how come you aan that long naas?”. The oma zei niks and sjnurkte maar door.
“Maar oma’, she said: “You have an moel wie an sjoepkar”. Then oma said: “Redmutch you go me 
on the nurves. That is the druppel die de ummer doet overstreamen”. Then the wolf took her en 
vrat her ouch op.

Then ging de wolf do a little dut. He sjnurkte wie a nauw koffiemöle. A jager came by the boet van
the au wand dacht: “Dat kin die auw toch not be”. He wanted 
to know the neus of the zalm and went into the 
home.

There he zag de fat wolf 
liggen. He shoot the wolf de 
pietewei op and with his 
knife he maakte a big 
look in the buik van 
de wolf. Then came 
Redmutch and oma 
springlive out of the 
wolfs buik and they lived 
nog long and happy.

All well, ends well!
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Touwtechnieken 3
Hebben jullie de knopen uit het vorige Puikse? 
En vinden jullie het ook zo leuk om allerlei 
knopen uit te proberen? Wij wel! We hebben 
er nog een paar voor jullie. Dit keer een hele 
speciale: de Vriendschapsknoop. Kijk gauw 
verder!

De vriendschapsknoop
Deze knoop kan worden gebruikt om een das 
vast te maken. Het verbeeldt vier handen 
die elkaar bij de pols vasthouden. Voor de 
duidelijkheid gebruiken we voor het oefenen 
sjortouwen die we uiteindelijk 1 en 2 noemen.

Stap 1
Neem twee touwen en maak een lus met touw 
2 om touw 1.

Stap 2
Houd touw 2 op zijn plek en maak met touw 1 
een lus onder touw 2 door (naar beneden).

Stap 3
Houd touw 2 nog steeds vast op dezelfde plek 
en ga met touw 1 over touw 2 heen.
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Stap 4
Houd nu touw 1 op zijn plek en ga met touw 2 
linksom over touw 1 heen.

Stap 5
Haal uiteinde 2 door de lus die je met touw 1 
hebt gemaakt.

Stap 6
Trek aan.

De mastworp
De mastworp is een knoop waarmee je een 
touw aan de paal vast kunt maken. Door de 
(zwaarte)kracht op het touw is het een zeer 
stevige knoop.

Stap 1
Leg een slag om een paal van onderlangs. 
Kruis het touw aan de bovenzijde van de paal.
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Stap 2
Haal een van de uiteinden nogmaals onder de 
paal door en steek aan de bovenkant onder de 
eerste lus op de paal door.

Stap 3
Trek aan.

De platte knoop
De platte knoop is een knoop waarmee twee 
touwen of lijnen aan elkaar vastgemaakt 
kunnen worden. Je kunt de knoop ook 
gebruiken om twee uiteindes van één touw aan 
elkaar vast te maken.

Stap 1
Haal het touw onder de paal door en leg aan 
de bovenkant van de paal een knoop door 
het rechteruiteinde over het linkeruiteinde te 
draaien en aan te trekken.

Stap 2
Wikkel vervolgens het linker uiteinde over het 
rechteruiteinde. Haal het linkeruiteinde door de 
lus van het rechter touw en trek aan.
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Stap 3
Je hebt nu als het ware twee knopen naast 
elkaar aan de bovenkant van de paal.

Stap 4
Trek beide uiteindes aan.
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Moppentrommel

  

Welke planeet is heel bij?

Joepie-ter!

  

Waarom mag een boom niet voetballen?

Omdat hij geschorst is!

  

Twee bananen graven een kuil in 

de sneeuw. Dan zegt de ene tegen 

de andere banaan: 'Ik stop ermee.' 

Vraagt de andere: 'Waarom?' 

Antwoordt de ene banaan: 'Omdat 

ik er een kromme rug van krijg.'

  

Weet jij waarom de bakker er niet 

meer is?

Hij is opgegeten door het 

tijgerbrood!
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Wat voor kleren draagt een clown?

Een lolbroek en een grapjas!

  

Een man gaat naar de dokter en zegt: ‘Mijn neus zit verstopt. Kunt u me helpen?’ Zegt de dokter: ‘We gaan ‘m samen zoeken!’

  

Een vogel zegt tegen een koe: ‘In 

mei legt elke vogel een ei.’ Zegt 

de koe: ‘Dat is saai, ik leg namelijk 

elke dag een vlaai.’

  

Wat zegt de kleine kaars tegen de grote kaars?
Ik ga vanavond uit!

  

Niks, Niemand en Sukkel zitten 

in een dennenboom. Niemand 

valt eruit. Niks zegt dat Sukkel de 

ambulance moet bellen. 'Hallo, 

met Sukkel, ik bel voor Niks, want 

Niemand is uit de boom gevallen.'
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Sudoku
Leuk om te zien dat jij als vaste lezer weer bij de puzzel rubriek bent terecht gekomen. In deze 
editie heeft Remco een sudoku voor jullie gemaakt.

Maar wat is een sudoku precies? Aan de linkerkant zien jullie een veld met allemaal verschillende 
dierenhoofden. Het doel is om in ieder vakje het juiste dierenhoofd te plaatsen. In iedere rij, 
horizontaal en verticaal, mag ieder dierenhoofd maar één keer voorkomen. Zie je bijvoorbeeld dat 
het hoofd van de slang in die rij al eens is gebruikt, dan weet je dat dit dierenhoofd al niet meer 
gebruikt hoeft te worden.

Ook zie je velden van negen blokjes bij elkaar. Ook hierbij geldt dezelfde regel: Als een dierenhoofd 
al eens is gebrukt, mag het niet nog eens gebruikt worden.

Veel succes met het oplossen!

Oplossing codewiel
GG OO EE DD GG EE DD AA aa nn , jj ii jj hh ee bb tt dd ee cc
11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 11 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121

oo dd ee GG ee kk rr aa aa kk tt . aa ll ss bb ee ll oo nn ii nn GG
2222 2323 2424 25 2626 2727 2828 2929 3030 3131 32 33 3434 3535 36 3737 3838 3939 40 4141 4242 43 4444

kk rr ii jj gg jj ee dd ee zz ee ss pp rr ee uu kk mm ee ee ::
4545 4646 4747 48 4949 5050 5151 5252 53 54 5555 5656 57 5858 5959 6060 6161 6262 6363 64 6565

ee cc hh tt ee aa vv oo nn tt uu rr ee nn kk uu nn jj ee nn ii
6666 6767 6868 69 7070 7171 7272 7373 7474 75 76 7777 7878 7979 8080 8181 8282 83 8484 85 8686

ee tt dd oo ww nn ll oo aa dd ee nn
8787 8888 8989 90 9191 9292 9393 9494 9595 9696 97 98
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