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Als voorzitter van Scouting Paul Kruger weet ik dat ik aan het begin van een scoutingjaar 
een stukje schrijf over het komende scouting jaar, maar nog nooit hebben we zulke 
omstandigheden meegemaakt als dit jaar. Vanaf afgelopen maart hebben we een tijdje niet 
gedraaid en het was lang onzeker of de zomerkampen wel konden doorgaan. Gelukkig 
mochten we na een paar maanden weer starten en gingen de zomerkampen door, met wat 
aanpassingen hier en daar weliswaar. Je leest er alles over in deze Paxtu. Wat de toekomst 
ons gaat brengen weet niemand. We hopen echter op het beste en dat we langzaamaan 
weer naar een normale scouting-zaterdag kunnen.

Misschien ben je vorige week overgevlogen naar een nieuwe speltak en is alles nieuw voor 
je, of anders ben je misschien al een tijdje bever, welp, scout of explorer en zie je opeens 
een nieuw gezicht bij de leiding. Elk jaar verandert er wel wat bij de leiding: bij de 
Groenewoudhorde komt Laura (terug) het team versterken, samen met Timo, die van de 
Rovers af komt. Daan en Casper gaan helaas stoppen. Ook de Kwakkenberghorde krijgt 
versterking vanuit de Rovers; Daniel en Jonathan komen bij de leiding, waar Ida juist 
afscheid neemt. Wouter is sinds vorige week de nieuwe hopman van de scouts omdat Elise 
is gestopt, net als Ward. Deirdre, die al welpenleidster bij ons is geweest, keert terug bij de 
scouts, wat we natuurlijk fantastisch nieuws vinden. Robbe komt bij het beverteam en Gijs 
gaat ze verlaten. Bij de Rovers nemen we afscheid van Tjarwin en Thomas en daarvoor in 
de plaats komt Saskia weer terug bij de leiding na al Akela te zijn geweest. Ze gaat de 
Rovers adviseren samen met Rik, die we natuurlijk nog kennen van zijn tijd als 
explorerleiding. Eigenlijk verandert er alleen bij de leiding van de Explorers niets!

Als iemand weg gaat bij een speltak, dan wil dat nog niet zeggen dat we haar of hem nooit 
meer zien; sommige mensen gaan wellicht later weer wat anders doen. Maar aan iedereen 
die weggaat: enorm bedankt voor alles wat je gedaan hebt voor onze groep en voor 
iedereen die aan een nieuwe uitdaging begint bij een speltak: veel succes en plezier! Wacht 
even; dat geldt natuurlijk ook voor alle jeugdleden.

Laten we hopen dat alles weer snel bij het oude is en dat we gewoon elke zaterdag kunnen 
doen wat we het leukst vinden.

Maarten Meijnen

Van de voorzitter

3



Beverzomerkamp?
Met de Bevers hadden we ook een zomerkamp. Dat ging wel wat anders dan nor-
maal, we mochten namelijk niet blijven slapen. Daarom hadden we twee losse da-
gen en moest je tussendoor thuis slapen. Op de eerste dag hebben we heel veel 
gedaan. In de ochtend kregen we bericht van Freek Vonk. Hij was zijn broer kwijt en 
vroeg of we hem wilden helpen zoeken. Nou dat wilden we wel! We gingen het grote 
bos in. Bij de graskuil konden we aan mensen vragen of ze misschien 
de broer van Freek Vonk hadden 
gezien. Vaak moesten we in ruil voor 
het antwoord een spelletje spelen. 
Toen we heel veel antwoorden 
hadden gekregen, konden we gaan 
zoeken. En we vonden hem!! De broer 
van Freek Vonk, Fred Vonk, was in het 
bos op zoek naar nieuwe dieren. Hij 
wilde namelijk een nieuw dier 
ontdekken en daarmee net zo 
beroemd worden als Freek. Hij stelde 
voor om in de avond vallen te gaan 
zetten voor de dieren. Dat leek ons een 
goed plan! 

Na een stevige lunch gingen we zwemmen in zwembad Dukenburg. We hadden het 
hele zwembad voor onszelf. Dat was gaaf! 
Na het zwemmen waren we allemaal heel moe en gingen we goed avondeten want 
we zouden Fred nog helpen met de vallen. We aten broodje hamburger!! (tip: eerst 
de onderste helft van het broodje, dan mayo, dan een blaadje sla, dan ketchup, dan 

de burger, dan weer mayo en tomaat dan de bovenkant 
van het broodje) Na dit lekkere eten gingen we nog een 
keer het bos in. We moesten vallen kopen bij de 
boswachter en die daarna naar Fred Vonk brengen. 
Maar we moesten wel oppassen, want er liepen ook 
gevaarlijke stropers in het bos die de vallen willen 
stelen. 
Door heel wat heen en weer geren, zijn we er in 
geslaagd voldoende vallen bij Fred te krijgen. Hij was 
er erg blij mee en heeft ze diezelfde avond nog 
uitgezet. Voor ons was het inmiddels tijd om te gaan 
slapen, dus gingen we na een lange dag weer naar 
huis. 
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De volgende ochtend was Fred Vonk erg teleurgesteld. Hij had wel dieren gevangen. 
Maar die waren allemaal al een keer ontdekt. Gelukkig kwam er toen een oude 
bekende langs, namelijk Professor Plof. Hij wist wel een oplossing. De Professor 
stelde voor om zelf dieren te gaan maken. Daarvoor had hij wel heel veel ingrediënten 
nodig. Maar hoe komen we daar aan?? Uit het bos natuurlijk!!
Na een lange speurtocht in het bos hadden we alle ingrediënten gevonden. Professor 
Plof was er heel blij mee en ging meteen aan de slag, maar het ging wel even duren. 
Daardoor hadden wij tijd om na de lunch een leuke film te kijken over allemaal kleine 
beestjes, ‘Een Luizenleven’. 
Na de film waren we allemaal heel benieuwd of de Professor het al was gelukt om 
nieuwe dieren te maken. We gingen snel kijken in zijn laboratorium. En inderdaad! 
Professor Plof had een hele pan vol met beesten. Sommige zagen er wel een beetje 
raar uit. 
Fred Vonk was heel blij toen we hem vertelde dat we wel 10 nieuwe dieren hadden 
ontdekt! Omdat we zo veel nieuwe dieren hadden, mochten we er allemaal eentje 
mee naar huis nemen. 
Het was een heel leuk kamp, nou ja, bijna een kamp dan, maar nu zijn we allemaal 
wel heel erg moe… net als bij een echt kamp.
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Zomerkamp Kwakkenberg

Het voelt ondertussen als maanden geleden dat de welpen van de Kwakkenberg op 
zomerkamp zijn geweest. Wij als leiding kunnen lang niet zo goed verwoorden hoe 
een zomerkamp in het verre Egypte was, met een vervloekte blokhut waar een 
conciërge op de eerste dag vroeg of we wilde vertrekken, wat we natuurlijk niet 
deden. En met een mummie die langs kwam, zomaar voor de gezelligheid. Tot slot 
werden we geholpen door een erg behulpzame farao die ons kwam helpen om de 
vloek op te heffen en zo kwam alles weer goed en werd het een bijzondere week. 
Maar ja, was dat het? Nee, vast niet, natuurlijk niet, maar we weten het niet meer. 
Daarom dat we een selectie hebben gemaakt van mooie, creatieve en bijzondere 
stukken uit het logboek. 

Lieve groetjes,

Het Kwakkenberg team,
Elise, Anne, Ida, Tim, Jerre, Daniel en Jonathan
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Youtuber Gr33nwoudz op bezoek bij de Groenewoud

De Groenewoud welpen zijn deze zomer op zomerkamp 
geweest naar Ermelo. Hier kregen we bezoek van 
Youtuber Gr33nwoudz. Hij kwam samen met zijn crew op 
bezoek om een documentaire te maken. Toen hij de 
volgende dag terugkwam had hij echter geen cameravrouw 
en geluidsman meer. Hij was alleen nog maar met z’n 
manager. De manager was heel streng en wilde alleen maar 
saaie filmpjes maken. Gelukkige vonden we door de week 
heen de cameravrouw en geluidsman weer terug en werd de 
manager ontslagen. 
Tijdens het zomerkamp hebben de welpen allemaal spellen gedaan. Zo mochten 
ze met hun nest hun droomhuis ontwerpen en bouwen, maar de bouwvakkers die 
de nesten hadden ingehuurd kwamen niet opdagen, dus spanden de welpen een 
rechtszaak aan tegen de leiding. 
Natuurlijk gingen ze ook op hike. Alle nesten hebben fantastisch gelopen en alle 
posten bezocht. Baloe de knuffelbeer was ook mee op kamp en was omgedoopt tot 
Youtuber Beer. Ook hij mocht mee op hike, maar hij hoefde niet te lopen, want hij zat 
vast gebonden op de rug van een welp. 
Als hoogtepunt van de week had de leiding een verrassing geregeld voor de welpen, 
namelijk een springkussen!!!! Hier hebben de welpen de hele dag wedstrijdjes 
opgedaan. Zij vlogen over de baan heen en ook de leiding ging als een speer. 
Het was een heel gezellig en leuk zomerkamp. De welpen hebben zin in het nieuwe 
jaar en ook alweer in het zomerkamp van volgend jaar. 
Vond je dit verhaaltje nou leuk, doe dan een duimpje omhoog!
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Zomerkamp Scouts
Het zomerkamp van de scouts was dit jaar in Maashorst, vlakbij Zeeland in Brabant. 
Geen Kandersteg maar toch een mooi kamp, midden in het bos! We vroegen de 
scouts hun leukste activiteiten in 3 woorden te benoemen. Hieronder het resultaat:

De scoutsstaf: 
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Explo zomerkamp 2020

We verzamelden met z’n allen om 10:30 uur op de Kwak om de spullen in te laden en zo snel 
mogelijk te vertrekken. Rond 12.00 uur kwamen we aan op bij Scoutinglandgoed Zeewolde, waar 
we nog even moesten wachten om het terrein op te kunnen komen.  Dus dacht een drietal alvast 
boodschappen te doen, maar er waren te weinig fietsen om alles mee 
te nemen vanaf de winkel en daarom zijn degenen die de 
boodschappen deden met een winkelwagen (met toestemming) 
6 km teruggelopen. We hebben voor de rest die avond rustig aan 
gedaan. 
 
Maandag hebben we een driekamp van spellen gedaan, waarbij we 
begonnen met boogschieten, wat bij iedereen verrassend goed ging. 
Vervolgens hebben we teamwork-spelletjes gespeeld, zoals over een 
gespannen touw heen komen zonder het aan te raken. We merkten 
toen dat we echt een team waren. Daarna hebben we een 
hindernisbaan gedaan, met moeilijkheden; zo moesten we aan een 
kort touw met zijn vieren de hinderlaag doen. Ook zijn we flink vies 
geworden, omdat er een modderbad bij was. Die middag hebben we 
levend kwartet gespeeld en in de avond hebben we gelasergamed.
 
De volgende dag is een groepje vroeg opgestaan om wild te 
spotten bij een uitkijktoren. De uitkijktoren is nooit bereikt, maar het wild is zeker gespot. Zo zagen 
we meerdere herten. Die dag was er blijkbaar nog niet genoeg gelopen, want daarna hebben we 
nog een hike van 15 kilometer gelopen. Gelukkig waren de meeste groepjes droog aangekomen, 

ondanks dat het flink regende. In de avond hebben we een 
pubquiz gedaan bij het kampvuur.
 
Woensdag stond er een sportief dagje op het programma, 
we hebben namelijk archery tag gespeeld, vele soorten 
varianten, met twee teams of de hungergames.  Die avond 
hebben we met z’n allen heerlijk gebarbecued.
 

De donderdag hebben we als eerst een pittige escape room 
gedaan, waarbij we onze hersenen hebben laten kraken. Daarna hebben we luxe avondeten 

gekookt. Zo hadden we ribeye van de slagerij, wie had dat verwacht op een scoutingzomerkamp? 
Daarna kwam voor mij toch wel het hoogtepunt van het kamp: de dropping. We hebben flink 
doorgelopen, tussen de brandnetels en het natte gras en kwamen terug op het kampterrein waar 
lekkere warm kopje thee op ons te wachten stond.
 
Vrijdag was alweer de laatste volle dag waar we in de ochtend levend Cluedo hebben gespeeld en 
in de middag zijn gaan kanoën op het water dat bij het kampterrein lag. In de avond zijn we naar 
een Grieks restaurant gegaan om te eten, wat hebben we een gezellige avond gehad, om 
vervolgens een bonte avond te hebben bij het kampvuur. Zaterdag hebben we ons kamp 
afgebroken en zijn we moe, maar voldaan naar huis gereden. Het was, ondanks dat het in 
Nederland was, een geweldig zomerkamp. 
 
Groetjes,
Sterre 
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Zoka Roversss
De laatste week van de zomervakantie zijn de Rovers eindelijk op zomerkamp geweest. Omdat 
we in Nederland moesten blijven, gingen we naar een waterscoutsterrein in Zeewolde, genaamd 
Harderhaven. Hier zijn we naar toe gefietst wat hééééél erg lang duurde (dit kwam ook wel een 
beetje door het wat langzamere tempo van de meiden).

Omdat we in Nederland op zomerkamp gingen, hoefden we 
natuurlijk geen vliegtickets te betalen, dus we hadden heel veel 
geld voor leuke activiteiten. Op het terrein zaten we aan het water, 
wat betekende dat we veel konden zwemmen. Ook hebben we een 
dag gezeild en een dag een ducttape-boot gemaakt; ja, leest het 
goed, een ducttape-boot (daar heb je alleen vuilniszakken, karton 
en héél veel ducttape voor nodig). Ook zijn we nog naar een 
klimpark geweest, we hebben een avondje gebowld, ge-airsoft en 
we zijn naar een arcade geweest (zo een waar Duncan Lawrence 
over zingt in zijn nummer; iedereen weet wat dat is). We gingen 
die dag eigenlijk hiken, maar hadden hier echt geen zin in, en 
toen gingen we maar iets anders doen. Ook omdat ons hiken bij 
Zeewolde niet zo leuk leek (weinig bos enzo). We zaten op het 
terrein met nog een andere scoutinggroep van onze leeftijd en zat er 
kampstaf op ons terrein om te zorgen dat alles goed verliep. Deze kampstaf heten Els en Pieter/
Peter. We hebben Pieter/Peter de hele week Peter genoemd maar we kwamen er op de laatste 
dag achter dat hij eigenlijk Pieter heette #KEI DOM. Of was het nou andersom, ik weet het niet 
meer.

Het terrein waar we zaten was echt heel fijn, vooral omdat we aan het water zaten. We konden 
dus op ieder moment van de dag in het water springen, dat was heel chill. Het was het grootste 
deel van de week lekker zonnig, zelfs zo zonnig dat je gewoon in je zwembroek of bikini de hele 

dag kon lopen. Ook heeft het 3x keihard gestormd, maar dan 
ook echt keihard. We hadden een supermooie coole keuken 
gebouwd, maar het waaide zo hard dat alles bijna weg waaide 
dus we moesten de keuken al op dag 2 neerhalen. Ook waaide 
het een dag zo hard dat de tentjes weg waaide. De meesten 
van ons hadden hun tent niet goed vastgezet, met als gevolg 
dikke stress, want straks lag je tent nog op het water en dat wil 
je niet. 

Op de laatste dag waren we al heel vroeg opgestaan om terug 
te fietsen. Gelukkig hadden we een auto bij ons en hebben we 

met passen en meten bijna iedereen met de auto terug naar de Kwak 
kunnen rijden. Behalve de jongens, want die waren zulke bikkels om dat hele eind terug naar 
Nijmegen te fietsen. De tocht duurde zonder pauzes op de fiets 4 uur. Op de heenweg hebben 
wij er 6 uur over gedaan, omdat het tempo van de meiden ietsjes langzamer was dan die van de 
jongens, maar het kan zijn dat ik dat al schreef. De jongens hebben er namelijk op de terugweg 
maar 5 uur over gedaan, dus applaus voor de jongens. Toen we terugkwamen 
hebben we de week natuurlijk goed afgesloten, met een frikandel.
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ZoKa Noviomagustam: Uitzicht uit op een helikopter!

Afgelopen seizoen was de zevende verjaardag van de 
NovioMaguStam, en omdat dat net als zomerkamp met een 
Z begint, hielden de Studentenscouts dit jaar voor het eerst 
hun eigen ZoKa! Volgens plan A zouden wij diep het Duitse 
Schwarzwald in trekken, maar dat soort dingen lopen nu 
eenmaal soms iets anders, en dus kwamen we in Brabant 
terecht. Bewapend met een komkommer en een 
citrusvrucht elk, plus een paar mondharmonica’s, 
vertrokken wij op een zonnige zondagmiddag per fiets naar 
Elsendorp, een pittoresk plaatsje in Brabant dat precies 
naast de achtertuin van Nienke ligt (heel toevallig). Tegen de 
tijd dat de helikopter van de buren opdoemde uit de verte, 

zat de sfeer (en de eerste ijsjes) er al goed in. Nadat er afgekoeld was in 
het zwembad en kennis gemaakt met de schildpadden in de vijver, besloten we toch maar van de tuin 
een kampeerterrein te maken en onze tentjes op te zetten. Dat bleek een goed 
idee, want even later kwam het water met bakken uit de lucht! Tot overmaat 
van ramp hadden we een zolder om te schuilen, mét pooltafel. Verschrikkelijk.

De rest van de week werd gevuld met typische studentenstamactiviteiten 
zoals brie en vla eten, lasergamen en natuurlijk borrelen, maar we hebben 
ons ook laten uitdagen met een hike door een zandbak, levend weerwolven 
in het bos en vruchten die je eigenlijk moet schillen (kan ons niet schelen), 
plus nog een hele hoop spelletjes. Geen zeeslag met brandende tampons 
dit keer, maar Kubb leek er genoeg op om toch onze werptechnieken op peil 
te houden.
Traditiegetrouw als we zijn mocht een uitstapje naar het pannenkoekenhuis 
niet ontbreken, waar we de moeilijkste keuze van de week hebben moeten 
maken: een pannenkoek met brie, of toch iets zoets? Uiteindelijk won de 
nieuwsgierigheid en hebben we er een heuse pannenkoekenproeverij van 
gemaakt. In de aanloop naar Tequila Thursday (meegereisd met de citroen van Late 
Jelle) werd de surprise-bonte avond aangekondigd en vervolgens (veelal) voorbereid; verscheidene 
voorstellingen volgden verrassend vlug, variërend van een yoga-masterclass tot een uitvoering van 
Shakespeare, elkaar geblinddoekt onder smeren met cake en slagroom, en een muzikaal 
meesterstukje met mondharmonica (meestal mooi).
Na de volgende ochtend het eveneens traditionele tripje naar de eerste hulp (ongelukkige 
voet-glascombo, waarschijnlijk ongerelateerd aan Tequila Thursday) achter de rug te hebben was het 
tijd om de interactieve speeltuin van Gemert onveilig te maken met extreme pétanque en Belgisch 
verstoppertje. Daar vonden we een zeer beklimbare boom, wat toch wel het letterlijke hoogtepunt van 

de week was. Na een rustige barbecue op de 
laatste avond hebben we bovendien met onze 
laserguns nog even de alien die het Amerikaanse 
leger gevangen houdt op luchtbasis Volkel bevrijd. 
Één nachtje slapen later moesten we toch echt 
ons kampement weer afbreken, zoveel mogelijk 
restjes opeten en terug naar Nijmegen fietsen. 
Vanaf Mook zijn we nog maar even door de regen 
gegaan zodat we niet meer hoefden te douchen. 
Efficiënt!  Groetjes, Bas
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Wat kiekjes van het overvliegen!
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Renovatie
Op 28 November 1960 was het zo ver! 
De padvinders van de Kwakkenberggroep 
openden hun nieuwe blokhut. Niemand kan zich 
dat nog herinneren, maar als je kijkt naar de 
weinige foto’s uit die tijd dan zie je het meteen; 
dat is het troephuis zoals je die nog elke 
zaterdag ziet. De Kwakkenberggroep werd 
in 1982 Scouting Paul Kruger. De gebouwen 
bleven staan. In de loop van de tijd is er op 
de Kwakkenberg wel wat veranderd. Zo werd 
naast het troephuis het magazijn gebouwd; tot die tijd werd alles 
op zolder van het troephuis bewaard. Later kwam de carport en het roverhutje erbij. Door de 
jaren heen kregen alle gebouwen wel eens een opknapbeurt. Een nieuw dak bijvoorbeeld of in 
het hordehol werd de schoorsteen verwijderd. De Groenewoud werd ons eerste grote bouwproject 
en vol trots hebben we in 2013 een mooi nieuw gebouw aan de Sophiaweg geopend. Nu is de tijd 
gekomen om de Kwakkenberg aan te pakken. We zijn van plan op de plaats van de keuken en de 
wc’s een nieuw gebouw neer te zetten, omdat het huidige gebouw te slecht is voor renovatie.

Maar dat geldt niet voor het troephuis. Die gaan we renoveren. Het grootste probleem van het 
troephuis is dat het in de winter erg koud is en bijna niet warm te stoken is; daarom gaan we de 
wanden en plafonds isoleren. Bovendien gaan we alle kozijnen vervangen en krijgen we dubbel 
glas, en wel speciaal HR++ veiligheidsglas. Dat betekent dat het glas niet versplinterd als er iets of 
iemand tegenvalt en het heeft een hoge isolatiewaarde.

Een andere belangrijke verandering is dat er aan de zijkant (daar waar nu het kraantje zit) dubbele 
openslaande deuren komen. De huidige nooddeur kan dan worden verwijderd en de achterwand 
wordt weer hersteld. Als alles meezit zijn we voor de winter hiermee klaar en kunnen de scouts er 
weer warmpjes bij zitten in het troephuis.

Guus Akkermans
Voorzitter Stichting Scouting Paul Kruger

Er zijn niet veel foto’s van de opening van het troephuis in 1960, maar op deze twee herken je natuurlijk meteen de open haard en de afscheidingen tussen de patrouille hoeken, hier nog ongeverfd. De krant vond de opening interessant genoeg om er aandacht aan te wijden.
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Pinkie bij KISC
Misschien heb je er al wel eens 
van gehoord, Pinkies. Pinkies zijn 
de in roze t-shirts rondlopende 
vrijwilligers die werken bij KISC 
(Kandersteg International Scout 
Centre), ook wel bekend als dé 
plek midden in de bergen in 
Zwitserland waar de scouts eens 
in de vier jaar naar op zomerkamp 
gaan. Ook ik ben daar geweest 
met de scouts in 2012 en daarna 
nog een paar keer (waar de trouwe 
Paxtu-lezer al eerder over gelezen 
heeft). Ik wilde ik ook een Pinkie 
worden, want wie wil er nou niet 
een hele zomer doorbrengen in de 
bergen en internationale vrienden 
maken? Zo gezegd, zo gedaan en 
na te zijn aangenomen werd het, 
ondanks de corona, allemaal toch 
echt werkelijkheid. Een hele zomer 
non-stop scouting. 

Je vraagt je misschien af, wat doe 
je dan behalve dat supermooie 
roze t-shirt dragen? Nou, van alles. 
Omdat deze zomer anders is dan 
andere zomers, werkten we bijna 
overal in alle teams wel een 
beetje. De ene dag sta je in de 
keuken te koken voor 30 man, de 
andere dag vouw je stapels was, 
doe je de recycling op de camping, 
maai of hark je gras, schilder je 
een caravan, of geef je een 
workshop. Zo kan ik nog wel even 
doorgaan. 

Aan het werk

Op een bergtop

Klettersteig in de nacht
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Maar je hebt ook momenten dat je niet hoeft te werken. Op dat soort momenten 
ga je natuurlijk al die prachtige bergen beklimmen. Ik heb nu bijna alle omliggende 
hutten bezocht (nou ja, zodra jullie dit lezen zal ik ze allemaal bezocht hebben), een 
nachtje op een berg gebivakkeerd, de klettersteig in de nacht gedaan en zo kan ik 
alweer nog wel even doorgaan ;). 

Maar om het globaal samen te vatten is het leven van een Pinkie een groot 
supergeweldigonwijsgaafvetfantastischfenomenaaluitzonderlijk avontuur, waar je een 
hele boel ervaring en een internationale scouting familie aan overhoud. 

Grüße (groeten) vanuit Zwitserland!
Roan

Het campingteam

De KISC familie van zomer 2020
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Een zin die vaak terug kwam bij het Rover kamp was: 
‘Hoe past jouw brein in jouw hoofd?!’ Natuurlijk werd 
dit alleen gezegd als iemand echt iets heel slims 
gezegd had.

Gehoord op zomerkamp

Zo’n week op zomerkamp is natuurlijk erg gezellig, vol leuke activiteiten en een spannend 
themaverhaal. Soms hoor wel wat aparte gesprekken of uitspraken voorbij komen, waarvan 
je denkt: waar gaat dit over? Hoe komen ze er op? We hebben enkele daarvan hieronder 
voor jullie op een rijtje gezet: Explorer Y, een week voor het zomerkamp: ‘Waar gaan we 

eigenlijk heen op zomerkamp?’

Rover S: Groente? Ik eet geen groente. Dat is veel te gezond!

Welp F: ‘ Huh? Ik wist niet dat Marieke en Emmeken zusjes waren. Ik 
weet wel dat ze dezelfde auto hebben’

De Explorers zitten rond het kampvuur, zegt een van de Explorers: ‘Waar komt 
die rook vandaan?’

Alle Rovers wanneer er iets gebeurt: ‘Rooooeeeennns!’

Bever: ‘Gijs spreekt niet altijd de waarheid, maar hij probeert het wel echt avontuurlijk 
voor ons te maken.’ 

De Explorers zijn spaghetti aan het afgieten. Als dat gebeurd is kijkt een van de 
Explorers in de pan en zegt: ‘Hé, er zit gewoon geen water in deze pan’

Rover S: ‘AAAAaaaahh’ Welp E: ‘T., vind je me leuk of niet?’
Welp T: *kijkt moeilijk
Beste vriend van welp T: ‘he, wat is dit nou!?’

Uitspraak bever L. na het bekijken van het 
filmpje van Freek Vonk: ‘Hey Jappe, jouw 
stem lijkt wel heel erg op die van Freek 
Vonk’

Explorer T: waar komt het Engelse woord ‘yawn’ 
vandaan? Dat lijkt toch niet op het woord ‘gaap’?’
Explorer M: ‘Wat is ‘gaap’ in het Frans?’
Explorer R: ‘Gapé’
Explorer T: ‘Echt?’

Fred Vonk vraagt na een leuke dag vol 
activiteiten aan een bever ‘wat heb je 
vandaag gedaan?’, antwoordt de bever ‘Nou 
eerst had ik de onderkant van het broodje, 
daar deed ik een hamburger op, toen kwam 
er een blaadje sla op en wat tomaat. 
Daarna heb ik er nog ketchup en mayonaise 
op gedaan. En toen als laatst de bovenkant 
van het broodje er weer op gedaan. 
Echt heeel lekker!’

De Explorers besloten boodschappen te doen 
voor een vegetarische maaltijd, maar eindigden 
uiteindelijk bij de slager...
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Woordzoeker

Zomerkamp
Overvliegen

Blokprogramma
Zon

Bevers
Welpen
Scouts

Explorers
Roverscouts

Studentenstam
Leiding

Opkomsten
Net
Mos

Team
Pan
Vuur

Knopen
Openen
Sluiten
Limo

Koekjes
Akela

Hopman
Insignes

Bos
Spelen
Regen

Sok
Lat

Gamen
Nest

Vogels
Ballen
Das

Stoken
Mok

Spelletjes
Mes
Pen
Hout
Tent 
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Gierende Grapjes met Gijs

Gijs en zijn handschrift (Waargebeurd in 2006)Vader: "Gijs, je handschrift is wel heel slecht!"Gijs:" Dat is geen probleem, later doe ik toch alles met de computer!

Pizzeria
Emmeken bestelt een pizza bij de pizzeria. 'Wil je hem in 4 of 

12 stukken?, vraagt de pizzabakker. 'Graag in 4, antwoordt Em-

meken, 'want 12 kan ik er echt niet alleen op.'

Koninklijke drol
Hoe noem je een koninklijke drol?

Antwoord: Een majeschijt.

Frans
Elise komt bij haar vader: ‘We hebben vandaag frans gehad en nu 
moeten we woordjes vertalen. Maar is het nu 'le coeur' of 'la coeur?
Vader: ‘Elise, het is toch likeur?!!’

Bomen
Waarom gaat een boom nooit naar school?

Antwoord: Hij snapt er geen hout van.

Kleding passenSanne loopt een kledingwinkel in en vraagt: 'Mag ik die jurk in 

de etalage passen?' Antwoordt de verkoper: 'Natuurlijk, maar 

we hebben ook pashokjes hoor!'

Naamsverwarring
'Hoe heet je?' -'Daniël zonder p.' 'Maar er zit toch helemaal 
geen p in Daniël?' -'Dat zeg ik toch! Daniël, zonder p.'

Carrière
Wouter: "Hoe gaat het op je nieuwe werk?" 

Jan: "O, prima. Er werken al 150 man onder me."

Wouter: "Zo..."
Jan: "Ja, ik werk op de tweede verdieping."

Roken
'Wat ben jij vroeg thuis!' zegt moeder tegen Jerre. 'Inderdaad,' zegt Jerre, 'Ik werd naar huis gestuurd omdat de jongen die naast mij zat rookte.' 'Wat krijgen we nou?' stuift de moeder boos op,'moest JIJ naar huis omdat HIJ rookte?' 'Ja', zegt Jerre,' maar ik had hem in de brand gestoken.'
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En we hebben een winnaar. In de vorige Paxtu combineerden een enquête met 
een prijsvraag. Wij vroegen of je Paxtu liever op papier kreeg of digitaal, want je 
weet natuurlijk nog dat de vorige alleen digitaal was. We kregen enkele reacties, 
waaronder ‘papier is leuk maar niet goed voor het milieu’ tot ‘ik heb hem toch 
uitgeprint want anders is mijn collectie niet compleet; ben ik nou geen goede 
scout?’. Je zit deze Paxtu natuurlijk lekker op de bank te lezen, van papier, maar 
dat betekent niet dat de uitslag doorslaggevend voor de papieren versie was. 
Er waren gewoon te weinig inzendingen. 

Mocht je de Paxtu echt alleen digitaal willen dan hebben we toch goed 
nieuws. Elke nieuwe Paxtu staat op de website van Scouting Paul Kruger

https://scoutingpaulkruger.nl/overig/paxtu/

Tim zat het dichtst bij en had precies één derde van het aantal inzendingen 
genoemd. Dat vonden wij nogal knap van Tim en wij hebben hem dan ook één 
derde appeltaart gegeven. 

Uitslag van de vorige prijsvraag
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Geen daden maar woorden! En een prijsvraag!

Toen ik laatst op straat liep hoorde ik (op 1,5 meter afstand natuurlijk) iemand zeggen 
“Fietsen is gezond, eet meer fiets”, en hoe langer ik erover nadacht, hoe meer zin ik kreeg 
in fiets. Je hoort allemaal wel eens een spreekwoord of gezegde niet goed gebruikt 
worden. 

De Paxtu-redactie zat bij elkaar en maakte een lijstje:

Wie een kuil graaft voor een ander, moet hard zweten.

Stel niet uit tot morgen wat je vandaag een ander kunt laten doen.

Wie het laatst lacht, heeft de mop niet begrepen.

Geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig maken ze geld.

Moet ik nou alles zelf delegeren?

Zich steen en been ergeren

Dat is boter na de maaltijd

Hij voelt zich als een kip in het water

Daar kraait geen hond naar

De aap valt niet ver van de boom

Ik spreek je nog wel onder 2 ogen

De beste stuurlui raken kant noch wal

Een gegeven paard moet je niet in de bek schijten

En toen wisten we niks meer, behalve dat we er gewoon een 
prijsvraag van maken! Welja, hopla, zomaar, bam een 
prijsvraag. Wie stuurt ons het meest originele, rare, bizarre 
spreekwoord of gezegde die net niet zo is zoals ie zou kunnen 
zijn? De winnaar krijgt twee derde van de appeltaart die Tim had 
gewonnen als hij wat dichter bij het goede antwoord had gezeten 
en de leukste worden vermeld in de 
volgende Paxtu.

Dit is hoe ongeveer de twee derde 

stuk appelaart eruit ziet 
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www.scoutingpaulkruger.nl/paxtu
paxtu@scoutingpaulkruger.nl


