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van de redactie 

 

Poeh, wat een bizar kwartaal hebben we achter de rug. 

Waar wij dachten een feestelijke jubileum uitgave te 

maken, werd half maart ineens heel scouting per direct stopgezet. 

Vanwege de uitbraak van het Corona-virus in Nederland, mogen nergens 

meer groepen mensen bij elkaar komen en moet iedereen thuis blijven. 

Iets minder feestelijk dus… Gelukkig barsten onze vrijwilligers met 

creativiteit, en binnen 2 weken hadden alle speltakken online opkomst. We zijn bizar 

trots op ieders flexibiliteit in deze niet te bevatten uitzonderlijke periode. 

 

En veiligheid gaat voor alles, dus we houden ons aan de voorschriften. Maar al snel 

werd duidelijk dat je ook vanuit quarantaine best plezier kan hebben, dus in dit groene 

blad lees je daar ook al wat over. En om het thuis blijven nog wat leuker te maken: we 

hebben extra veel puzzels, raadsels en kleurplaten toegevoegd! Hopelijk tot snel!  

 

#ikscoutthuis #ikblijfthuis #staysafe #houvol #alleskomtgoed #staypositive 

Groetjes Joost en Maartje 
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    Hallo allemaal, 

Voor jullie ligt het nieuwe Groene Blad met de leuke dingen die de scouts de afgelopen periode 

beleefd hebben. 

Zo zijn we 2020 begonnen met een Pubquiz georganiseerd door de stam. Hierbij waren er allerlei 

leuke vragen in diverse categorieën bedacht. Het was een gezellige avond met chips en cola. De 

explorers deden ook mee en hebben uiteindelijk de quiz gewonnen, maar het ging om het plezier en 

dat hadden we wel! 

 

De opkomst na de pubquiz zijn we begonnen om de scouts 

te leren pionieren en daar waren eerst een aantal knopen 

voor nodig, zoals de platte knoop, mastworp en schootsteek. 

Zodra je die zelfstandig 3 keer kon maken, mocht je naar de 

grote zaal om aan het echte werk te beginnen: het maken van 

een driepoot met pioniertouw en balken. Kortom een leuke 

leerzame avond en we zullen later dit jaar nog verder gaan 

oefenen  

 

Natuurlijk hebben we niet alleen heel leuke opkomsten 

gehad. Zo hebben we de week erna afscheid genomen van 

Joyce. Hierbij gingen we iets doen wat Joyce de kinderen 

graag wilde leren. Dit kwam neer op het er op zetten van een 

insigne op je uniform, dus hebben we met zijn allen met 

naald en draad een mooi naambandje op ons uniform gezet. 

Verder was onze joyce ook altijd erg bezig met EHBO en 

hebben we haar bijna helemaal verbonden van top tot teen. 

Verder hebben we ook een lekkere taart met zijn allen 

gegeten als cadeautje omdat ze ook gek is op taarten bakken. 

 

We hebben afgelopen kwartaal ook nog 

met tochttechnieken gewerkt. Deze 

opkomst was verdeeld over 2 weken. Het 

eerste deel was een tocht uitzetten voor 

een ander groepje op een kaart en een 

kompasspel waarbij ze op een vel met 

vakjes een hoeveelheid vakjes naar het 

oorden en oosten moesten inkleuren. 

Deel 2 bestond uit in het gebouw een 

papiertje met leuke tekst te verstoppen 

en dan door middel van routetechnieken 

elkaar de weg wijzen naar de plek waar 

het verstopt was. Het was weer erg 

leerzaam en de papiertjes waren redelijk 

snel gevonden. 

 

Een groot hoogtepunt van het afgelopen kwartaal was een weekend. Niet zo maar een, maar een 

Super Mario weekend! Het hele weekend stond dus ook hier naar in thema. Het gebouw was 

helemaal aangekleed in Mario-stijl, zoals met planten, muntjes en met powerups. Het weekend ging 

van start met het maken van een bouwtekening een echte Mario-kart (zeepkist). Ze kregen alleen 

een onderstel en rest konden ze per groepje zelf verzinnen en maken. Er waren drie teams: de 

Toads, de Yoshi's en de Marios. Ze waren erg enthousiast. De gebwoude zeepkisten zouden de 

volgende dag verder gemaakt worden. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na de tekeningen en alvast een begin aan de zeepkisten gemaakt te hebben, 

zijn we in de grote zaal gaan gamen we deden allerlei verschillende mario games 

op verschillende consoles, onder andere Mario kart, Mario party en Super smash bros. Na een 

aantal uren was het tijd om ons bed op te zoeken en na een lekker nachtje slapen was het tijd om op 

te staan en te ontbijten, al waarna we weer lekker verder te gaan knutselen aan onze zeepkisten. Het 

was een lekkere ochtend en de zeepkisten kregen al aardig wat vorm. We gingen best lekker, en 

werden dus ineens verrast schafttijd, waarbij we heerlijk een boterham aten om daarna weer verder 

te kunnen gaan. Het uiteindelijke eindresultaat zag er super uit!  

 

De volgende dag zouden we gaan 

kijken of ze ook zo goed zouden 

rijden als dat ze er uitzagen. We 

hebben na een heerlijke maaltijd, 

gemaakt door Zoë en Diana, in thema 

een avondspel gedaan, wat een eigen 

variant van Mario party was, met 

opdracht als pictionary en vragen en 

opdrachten waarbij punten gescoord 

konden worden. Dit spel ging tot laat 

door en eindigde dan ook in bedtijd. 

Na een wat onrustige nacht stonden 

we om 9 uur weer op, ruimden we 

onze spullen op gingen lekker 

ontbijten. Na het corvee was het dan 

echt tijd om te gaan racen met onze 

zeepkisten. Wat hadden we allemaal 

een lol en gezelligheid na een uurtje 

of 2 racen was het tijd om het 

weekend af te sluiten. 

 

We kijken ieder geval terug op een geslaagd en gezellig weekend. 

 

Tot zover de volgende keer meer  

Groetjes de scouts staf  

 
 

Het Groene Blad is mede mogelijk gemaakt door: 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwe column! Het gouden toetsenbord zal zijn ronde gaan doen op de groep… 

Als je ‘m doorgegeven krijgt, mag je een stukje over jezelf schrijven. 

Zo leren we iedereen wat beter kennen! 

 

Sinds wanneer ben je lid van scouting? 

Ik ben lid sinds 2014 

 

Wat vind je het leukst aan scouting? 

Op kamp gaan 

 

Wat is je leukste scoutingherinnering? 

Mexicaans weekend! 

 

Wat kan nog wel beter in onze groep? 

Niets! 

 

Wat zou je op scouting graag nog eens doen? 

Op smurfenkamp gaan 

 

Wat voor school/opleiding/werk doe je? 

Ik zit op de vrije school, in klas 3 

 

Nog andere hobby’s? 

Gamen en tekenen 

 

Waaraan herkennen we je? 

Aan mijn korte haren en mijn groene uniform. 

Het Groene Blad is mede mogelijk gemaakt door: 

 
 

Naam:   Twan Kruijt 

Leeftijd:   9 jaar 

Is nu:  Welp 

Motto: Heb ik niet 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Antwoord:____________________________________________________________________ 

Antwoord:____________________________________________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
    Hoi Allemaal! 

 

Voor de kerstvakantie zijn de bevers op Bever-Doe-Dag geweest naar de beestenboel in 

Vlaardingen. Hier hebben we heerlijk gespeeld. Bij de lunch kregen we heerlijke patatjes en 

onbeperkte limo. Het was een supergezellige middag. 

 

De bevers zijn het jaar weer traditioneel begonnen met het snoepjescasino. Iedereen kwam in zijn 

of haar mooiste kleren naar scouting toe. Daar hebben we eerst portemonnees geknutseld om de 

snoepjes in te bewaren. Daarna wisselden we in groepjes tussen 4 spelletjes: hoger lager, memorie, 

dobbelen en roulette. Iedereen heeft supergoed gespeeld en heel veel gewonnen. 

 

De tweede opkomst was gelijk een 

weekendje. Met als thema: Aladdin. We 

werden verwelkomd door de geest. Zij 

was helaas haar lamp verloren, en of wij 

wilden helpen zoeken. Natuurlijk wilden 

we dat! Op een vliegend tapijt vlogen we 

naar de woestijn. Hier vonden we een 

poster: Zoë had de lamp al gevonden. Na 

het eten gingen we naar Zoë toe om de 

lamp terug te vragen. 

 

Maar helaas was ze de lamp verloren 

tijdens het maken van een speurtocht. Er 

zat niets anders op dan de speurtocht na 

te lopen. De lamp vonden we niet, maar 

wel de das van Sona. Die was alleen pas 

de volgende dag op scouting, dus onze 

zoektocht moest even wachten. Dus gingen we onze bedden in de woestijn klaarleggen, en keken 

we nog een stukje van de film Aladdin voor het slapengaan. 

 

De volgende ochtend keken we de film af en knutselden we lampionnen. Toen Sona op het gebouw 

aankwam, vertelde ze ons dat zij buiten de lamp had gevonden en teruggebracht naar de grot der 

wonderen. Met het vliegend tapijt vlogen we naar de grot waar we de lamp terugvonden. Hierna was 

er nog tijd voor thee en koekjes en Aladdin memorie. Voor we naar huis gingen gaven de de geest 

haar lamp terug en mocht iedereen als beloning 

een wens doen: creativiteit, liefde of rijkdom. 

 

In februari hebben we van 3 bevers afscheid 

genomen: Evy, Eline en Elva vlogen over naar de 

welpen. Om dat te vieren hebben we lekker pizza 

gemaakt. De bevers hebben zelf het deeg 

gemaakt, uitgerold en versierd. Terwijl het in de 

over zat speelden we Italiaanse spelletjes: toren 

van Pisa en het pizza-spel. Ook heeft Bas een 

verhaaltje voorgelezen. Toen de pizza op was 

konden we naar de grote zaal voor het 

overvliegen. We hopen dat de meiden het erg naar 

hun zin hebben bij de welpen!  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Met Valentijn hebben we spelletjes gedaan in het 

thema van liefde. De opdrachten zaten in 

hartjes-ballonnen die eerst moeten worden lek 

geprikt. Daarna hebben we valentijnskaarten 

gemaakt, complimenten gegeven, 

vriendsschapsband gespeeld en liefde gezocht. 

 

Het koste twee pogingen, maar we hebben het 

Hotsjietonia-bordspel gespeeld. Na het dobbelen 

kwam je uit bij een themafiguur. Bij dit figuur 

hoorde een opdracht. Als die goed was 

uitgevoerd mochten we terug naar het bord en 

opnieuw gooien. Zo hebben we onze eigen robots 

bedacht, stopdans gespeeld, een sprookjes-quiz 

gedaan en nog veel meer. 

 

En natuurlijk hebben de bevers gecollecteerd 

voor Jantje Beton. Hiermee hebben ze geld 

opgehaald voor het goede doel en voor onze 

eigen groep. We zijn natuurlijk supertrots op ze! 

 

Groetjes van Bas, Sterre en Rebbel 

Het Groene Blad is mede mogelijk gemaakt door: 



 
 
 
 
 
 
 
 
    Hey welpen! 

 

Ten tijde van het schrijven van dit stukje voor het groene blad zijn net al de nieuwe maatregelen 

m.b.t. het coronavirus bekendgemaakt. Ikki en Sona kunnen niet meer naar hun opleiding en Jacala 

zal voorlopig wellicht thuis moeten gaan werken en dat als beveiliger. Alle tijd dus om een leuk 

stukje voor scouting te schrijven zou je denken, nou dat viel nog tegen. Want al deze chaos in het 

land brengt toch ook wel heel wat onrust met zich mee in onze koppies. Toch hebben wij ook deze 

keer weer ons best gedaan om de laatste opkomsten nog eens voor jullie op een rijtje te zetten, dit 

keer met een hoop beeldmateriaal. Wil je de foto’s van de opkomst al sneller zien? Kijk dan ook 

eens op onze facebookpagina: Welpen FLG 

Veel leesplezier en we hopen iedereen snel weer te zien!        

 

Taart bakken 

Kunnen koken en bakken is niet alleen handig voor als je 

straks naar de scouts gaat, het is ook een hele handige life 

skill! Ikki maakt ieder weekend de heerlijkste bonbons, Jacala 

verblijdt iedereen met zijn zelfgemaakte tosti’s en Sona bakt 

de beste after-workout havermoutkoekjes! Vandaag gingen 

we ook met iets lekkers aan de slag: cake! Naast het feit dat 

cake gewoon suuuperlekker is, is het ook goed in lijn met de 

bakopdracht die de welpen in Nederland hebben gekregen 

naar aanleiding van het 100 jaar bestaan van de welpen. Over 

het algemeen moeten we toegeven… dat jullie het top gedaan 

hebben! Wel een beetje matigen met de sprinkles door het 

beslag, blauw is niet echt een natuurlijke kleur voor een cake 

hihi.  

   

Overvliegen Fabio 

Als je 11 jaar wordt ga je overvliegen naar de volgende 

leeftijdsgroep: de verkenners en padvindsters. Nu Fabio jarig 

is geweest, was het zijn laatste opkomst bij de welpen 

vandaag. Om er een gedenkwaardige ochtend van te maken, 

zijn we met z’n allen naar een leuke indoorspeeltuin in 

Vlaardingen geweest. Dit was superleuk, zeker omdat het 

nog lekker rustig was op zaterdagochtend en de welpen dus 

bijna het hele rijk alleen hadden. Eenmaal teruggekeerd op 

het clubhuis begon het meer serieuzere deel van de 

opkomst. Na het traditionele overvliegen werd Fabio 

verwelkomd door Martijn en Kevin van de scouts staff!  

Naast het feit dat we afscheid hebben genomen van een 

oudste welp kwamen er ook 3 bevers overvliegen naar de 

welpen. Evy, Elva en Eline, van harte welkom! 

   



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pionieren 

Pionieren, tja wat is dat eigenlijk? Dat wisten we nog niet zo goed, tijd om daar 

eens iets aan te doen. Het ruimtelijk inzicht van onze jonge lichten werd tot het uiterste op de proef 

gesteld. Ook Sona kon het niet laten om mee te helpen, als toekomstig ingenieur bouwt ze maar wat 

graag driehoeken. Als leiding moeten we jullie zeker een compliment geven want het eindresultaat 

mag er zeker zijn! Beide teams hadden een eigen tent gebouwd van bamboestokken. Daarnaast 

waren de constructies ook zeer stabiel, ja toch?       

 

       
 

 

Valentijnsdag  

‘Naastenliefde’. Wat een woord zeg. Wat heeft dat precies te maken met Valentijnsdag? We zijn 

toch niet verliefd? (Nou ja, behalve Jacala dan. Charlotte is een gelukkige koe.) Nee, naastenliefde 

betekent dat je ook lief bent voor de mensen om je heen waar je om geeft. Dat doe je eigenlijk iedere 

dag van het jaar. Wij als welpen zijn natuurlijk goede vrienden met een grote liefde voor scouting!  

 

Om deze liefde te uiten werd er een kunstwerk gemaakt voor onze hele scoutinggroep: 3 

schilderijen met de letters FLG werden versierd met kleurrijke vlinders en knutselwerkjes met daar 

op complimenten voor de scoutinggroep. Het tweede project was het maken van een 

verjaardagskalender met daar op de verjaardagen van alle welpen. Weet jij nog wie wie is?  

 

       



 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

Geocaching 

Typisch gevalletje: goed plan, mindere uitvoering. Wij achtten ons als professionele spoorzoekers, 

dus het vinden van een geocache in de stad moest toch een eitje zijn. Niemand kan zeggen dat we 

niet goed waren voorbereid: de dichtstbijzijnde caches in Schiedam centrum werden uitgetekend 

op de kaart en er werd alvast goed nagedacht over wat de precieze locaties zouden kunnen zijn.  

 

Allereerst gingen we op zoek naar de cache die verstopt lag in de plantage, met behulp van een 

aantal hints werd de cache ook al snel gevonden. 

Helaas zat het doosje lekker vastgeroest na de 

regenbuien van de dagen ervoor en lukte het helaas 

niet om de cache los te krijgen. (En geloof ons, 

Jacala heeft echt zijn best gedaan maar een 

afgebroken takje is net niet zo functioneel als een 

schroevendraaier). We moeten later nog maar eens 

terugkomen met zwaarder geschut. 

 

De tweede cache die we hebben gezocht was die bij 

de Oranjebrug, helaas hebben we die niet 

gevonden. Andere leden van de FLG zijn hier ook al 

eens wezen zoeken, misschien heeft iemand de 

gouden tip voor ons?  Daarna hebben de welpen 

hun eigen geocache gemaakt. De tip staat bij de 

Facebookpost van deze opkomst. Succes met 

zoeken! 

   

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jantje beton 

 

Collecteren voor het goede doel, daar zijn 

onze welpen wel goed in! 

Met zeer veel enthousiasme werden alle 

deuren afgegaan op de vroege 

zaterdagmorgen. 

Toch kregen we veel blije gezichten en werd er 

gul gegeven. Een deel van de opbrengst wordt 

beschikbaar gesteld voor de scoutinggroep 

zodat we ook in de toekomst weer lekker op 

stap kunnen. 

Voor een aantal welpen was het een kleine 

domper dat ze het geld niet zelf mochten 

gebruiken voor V-bucks in Fortnite, maar ze 

waren het wel eens dat de scoutingpot ook wel 

een goed doel was. De totale opbrengst voor 

de welpen is misschien wel de hoogste  van de 

afgelopen jaren, super goed gedaan hoor! 

 

Groetjes van Ikki, Jacala en Sona 

 

 

   

  

Het Groene Blad is mede mogelijk gemaakt door: 



 
 
 
 
 
 
 
 

4 januari, een avond die menig scout zich nog jaren zal 

herinneren. De avond waarop de eindstrijd van het begin 

van het jaar werd geleverd. Annemieke, Maartje, Rob en 

Selma speelden het spel zo uitmuntend dat ze menig 

scout een traantje hebben laten wegpinken. Nog nooit 

werd de schoonheid van het trivia spel zo goed benadrukt 

als op deze dag. 

 

En een strijd was 

het, veel man heeft 

gestreden en 

enkelen kregen het 

voor elkaar het sterrenteam te laten wankelen. Maar zoals we 

tijdens ons drie weken durende voorbereidingskamp in de 

Zwitserse Alpen hebben geleerd moet je altijd in je kracht 

blijven staan en de balans proberen terug te vinden in tijden 

van onzekerheid en weerstand.  

 

Daarnaast was het natuurlijk niet geheel toevallig dat dit team 

de overwinning heeft behaald. De grote variatie aan 

competitieonderdelen sloot perfect aan bij de 

verschillende kennisgebieden waarin de teamleden 

uitblinken. Als zendamateur en professioneel scout 

kon Rob alle tactische spellen snel uitdenken, de 

economische skills van Annemieke zorgden dat de 

zuurverdiende punten op de juiste kandidaten werden 

ingezet, Maartje oefent al haar hele leven om extreem 

ingezoomde foto’s van alledaagse voorwerpen te 

herkennen en Selma pakt nog steeds iedere dag 

iemand in als een mummie mbv toiletpapier (uiteraard 

liggen de trainingsschema’s even stil nu men de hele 

voorraad van de supermarkten aan het hamsteren is).  

 

Het geheim van de smid: doorzettingsvermogen, passie, 

inzicht en een ‘bug’ in het excel programma dat de 

punten telt. (We willen graag benadrukken dat deze 

laatste uitspraak noch bevestigd noch ontkend kan 

worden door de teamleden [red: Er was geen bug, het 
was pure vaardigheid waarop ze gewonnen hebben]). 

Als laatste willen we meegeven dat het woord ‘geluk’ 

niet in de beschrijving niet voorkomt, het gaat hier wel 

om professionals.  

 

Al met al hebben we een toffe avond gehad met al de 

vrijwilligers van de groep en gaan we het komende jaar 

weer met veel positieve energie tegemoet! Veel dank 

aan de organisatie, en hopelijk volgend jaar weer?  

  
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inmiddels kunnen we het woord niet meer horen: Corona. 

Deze verschrikkelijke crisis houd ons momenteel aan huis gebonden en dat  geeft 

alle die-hard scouts best wat afkickverschijnselen. 

Gelukkig ben je alles behalve alleen met de techniek van tegenwoordig en spelen we bijna alles 

online! De meest creatieve spellen zijn al uitgevoerd: Colonisten van Catan, een pubquiz, 

speurtochten, Pictionary, escape rooms,  ‘tussen kunst en quarantaine’ , Dungeons&Dragons en 

zelfs de opkomst openen via videobellen. We zijn ondanks alles lekker bezig! 

 

Dankzij onze webmaster Joost Mul, hebben we ook een spelomgeving waarbij je doe-opdrachten 

en vragen live kan spelen, en dat hebben we getest met de zogenoemde groepsactiviteit: 

Scoutgames! 

 

Het was even uittesten, maar het pakte zeer goed uit! De 13 teams op de voorpagina van dit Groene 

Blad gingen de puntenstrijd met elkaar aan. Door het doen van (gekke) opdrachten kon je credits 

halen en die kon je inleveren om vragen te beantwoorden. Voor elke goed beantwoorde vraag kreeg 

je een punt en dat was je eindscore. Opdrachten zoals een boom versieren als kerstboom, 20 paar 

sokken verzamelen, een Donald Duck plastificeren en onder de douche lezen, dreigbrief knippen, 

serenade uitvoeren, tent bouwen, foto van een foto van een foto van een foto maken, juichen om je 

zogenaamde winst, bordspellen verzamelen en nog veel meer! 

 

Hopelijk kunnen we elkaar snel weer in het echt zien voor groepsacitiviteiten, maar tot die tijd 

hebben we hier dus een gouden oplossing voor een gezellige doorbreking van de sleur! 
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