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Redactie

Bevers

Welpen

Scouts 

   Explorers 

   GOH 

   Iscout 

   Waarderen kan je leren 

 
 

Hoi lezers, 

 

Daar zijn we weer, de eerste editie van 2022, een nieuw jaar 

vol mooie scouting activiteiten, opkomsten, weekenden, 

kampen, plezier, buitenlucht en samenzijn. 

ALLES MAG WEER! We zijn allemaal opgelucht en blij! 

 

De eerste activiteiten zijn al geweest en in dit Groene Blad 

lees je al een verhaal van de Iscout. Ook lees je een mooi stuk 

over hoeveel we onze vrijwilligers waarderen, en extra veel 

pagina’s van de explorers, die over een langere periode 

verhalen verzameld hebben :-) 

 

Op naar veel mooie avonturen, uniformen die naar kampvuur 

ruiken, offline samen spelen, met vieze kleren thuiskomen, 

grote glimlach op je gezicht en nieuwe vrienden maken. 

We wensen je een geweldig scoutingjaar! 

 

Veel leesplezier! 

Joost en Maartje 



 

 

 

 

 

 
Hoi allemaal! 

Het nieuwe jaar is pas een maar maanden bezig maar de bevers hebben alweer een hoop avonturen 

beleefd! Hier zijn een paar van de 

hoogtepunten:  

 

We hebben bijvoorbeeld een andersom-

dag gehouden. Jullie raden het al, toen 

ging alles andersom. Toen we 

binnenkwamen stond de tafel op zijn 

kop. We begonnen met het 

sluitingsliedje. Hierna gingen we een 

speurtocht lopen. Maar we moesten wel 

goed opletten: als de kaart zei dat we 

naar rechts moesten, moesten we 

eigenlijk naar links. En als de kaart zei 

dat we terug moesten, moesten we 

vooruit! Terug op het gebouw stonden 

er nog meer andersom spelletjes op ons 

te wachten. We deden stopdans, maar 

in plaats van dansen als de muziek aanstaat en stilstaan als de muziek stopt, moesten we dansen als 

het stil was en stilstaan als er muziek klonk. Andersom stoelendans was ook een hit, hierbij 

begonnen we met één krukje en kwam er ieder ronde eentje bij. Aan het einde van de opkomst 

zongen we nog het openingsliedje en was het weer tijd om te gaan.          

Een andere memorabele opkomst was 

de poepopkomst. Poep? Ja poep. Eerst 

hebben we geleerd over de poep van 

verschillende soorten dieren. We 

hebben de dieren ook nagedaan. 

Hierna hebben we ons eigen 'poep' 

gekneed. Dit werd een lekkere 

kliederboel. In de grote zaal veranderde 

we in strontvliegen. Hier zijn we 

erachter gekomen wie de snelste 

strontvlieg was, wie er het beste was in 

poep vinden, en hebben we 

kennisgemaakt met de strontvliegen-

fee. In de quiz hebben we nog meer 

feitjes over poep geleerd. 

Voor Valentijnsdag hebben we een heerlijk gevuld cadeaudoosje gemaakt, om weg te geven of zelf 

op te eten (van jezelf houden is ook belangrijk!) De doosjes waren theedoosjes die we zelf mooi 

beplakt en versierd hebben. De inhoud hebben we zelf gebakken. Aan een tafel konden we mini-

cupcakes maken, aan de andere koekjes. De koekjes konden we ook nog in mooie vormpjes steken.  

Eenmaal uit de oven konden we de baksels ook nog versieren met onder andere hartjes natuurlijk. 

We hopen dat alles net zo lekker smaakte als het er uit zag! 

We kijken weer uit naar de avonturen van de komende maanden! 

Groetjes, Noa en Rebbel 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Lieve welpen en verzorgers, 

De horde heeft de laatste tijd veel leuke nieuwe dingen meegemaakt en gedaan! Hieronder vinden 

jullie een verslag van de meest memorabele gebeurtenissen 

Kerstballen voor de ouderen 

Het is Kerst, naja, bijna dan. In deze 

tijd zitten veel mensen alleen thuis, 

bijvoorbeeld ouderen in het 

bejaardentehuis van Frankeland. 

Speciaal voor hen hebben we 

vandaag mooie kerstballen gemaakt 

en langsgebracht, een mooi gebaar. 

Zie de leuke groepsfoto op de 

fotopagina voor het resultaat! 

Speurtocht Jolanda & Hao 

Op deze zonnige stonden de welpen 

een mooie uitdaging te wachten. De 

welpen waren uiteraard voorbereid 

met warme kleding en wandelschoenen. Jolanda is 

tijdens het doorbladeren van een boek namelijk een 

plattegrond tegengekomen met een omschrijving. Wat 

blijkt, er ligt een schat verstopt in Schiedam. De welpen 

zijn hier natuurlijk het meest voor gekwalificeerd. In de 

nesten zijn ze op zoek gegaan. Van rebussen tot 

kruispuntenroutes oplossen. Geen enkele uitdaging 

hield de welpen tegen en op eindpunt lag het dan. Een 

schatkist in de vorm van een gouden muis. Maar wat zat 

er dan in? Daar kwamen de welpen eenmaal weer op het 

gebouw rap achter. Namelijk een boel kralen. Met de 

gevonden kralen in de schatkist zijn de welpen bezig 

geweest met het rijgen van prachtige kettinkjes, 

armbandjes en sleutelhangers.  

Water spons en vuur en verstoppertje 

Vandaag is het tijd om weer eens ouderwets buiten te 

spelen. Een grote favoriet bij de welpen blijft toch wel 

het water-spons-vuur. Dit spel heeft veel 

overeenkomsten met steen-papier-schaar, maar deze 

versie hoort ondertussen toch wel echt bij scouting.  

Vervolgens is het tijd voor een nieuw soort spelletje, in de kast hadden we nog een hele grote zak met 

leuke poppetjes. Deze waren even groot als je duim en kon je dus goed verstoppen. Als een race 

tegen de tijd gingen twee teams op zoek! 

  



 

 

Installeren 

6 Nieuwe welpen, daar tekenen we voor! Doulche, Tijmen, Axel, Philip, Phalon en Madelief. Van team 

leidster Ikki mochten zij de insignes ontvangen en samen (met salut) de welpenbelofte en welpenwet 

opzeggen. Ook werden er welpen officieel 

welkom geheten bij de groep, zijn kregen van 

groepsbegeleider Joost een mooie groepsdas 

en een insigne van de Franciscus 

Lodewijkgroep. Gefeliciteerd allemaal lieve 

welpen! 

Sandalen opkomst 

Zwaarden en sandalen, een geliefde opkomst 

van Ikki en Jacala. Nu alle stafleden in het 

trotse bezit zijn van kleurrijke sandalen voor 

de zomer is het tijd om terug te reizen naar de 

tijd van de Grieken en Romeinen. Een klassiek 

gevecht op leven en…..verliezen? Ach ja, 

maakt ook niet uit verder. Voor een goed 

gevecht moet je natuurlijk één ding hebben: 

een goed zwaard! De pool noedels werden uit 

de kast gehaald en om maat gemaakt en ingekleurd, zo konden de welpen het slagveld waardig 

betreden. Jacala, de koffiedrinkende 

keizer liet zijn oordeel vellen.  

Cakejes bakken 

Vorige opkomst hebben alle nesten 

opgeschreven met welke 

ingrediënten ze willen werken, nog 

niet wetende dat ze hier deze week 

ook echt mee aan de slag zouden 

gaan! Het is tijd voor taart, naja, 

eigenlijk is het altijd tijd voor taart 

natuurlijk, maar vandaag extra!  

 

Grote klodders beslag en versiersels 

vlogen door de ruimte en aan het 

einde van de opkomst waren er veel 

cakejes klaar (voor 70% gebakken, 30% 

nog beslag)  Ze smaakten wel goed! 

 

Tot de volgende keer, 

Groetjes Ikki, Sona en Jacala 



 

 

 

 

 

 
Hallo allemaal 

Hier weer een stukje van de scouts: 

De afgelopen tijd hebben we weer veel gedaan. Zo hebben we de eerste opkomst van het jaar 

afgesproken met de scouts in het Julianapark, alwaar we een lekker kampvuur maakte waar we een 

broodje boven konden bakken en lekker een rookworst op gegeten kon worden. Verder heeft iedereen 

weer even lekker met elkaar kunnen 

kletsen omdat we elkaar al een poosje 

niet gezien hadden.  

Gelukkig kwamen er de opkomst erna 

weer de mogelijkheid dat we in ons 

clubgebouw konden gaan draaien! We 

hebben een opkomst gedaan in de grote 

zaal waar onder meer trefbal, 

kegelvoetbal en meer van dat soort 

spelen werden gespeeld. Verder 

hebben we een insigne avond gedaan 

waar iedereen lekker mee aan de slag 

kon om een insigne te gaan behalen. Er 

werd o.a geoefend met knopen 

doordringen. Kortom: er was lekker 

bezig geweest en flink wat insigne eisen zijn afgetikt. 

Maar er werd meer gedaan dan alleen tijdens de insigne-opkomsten zelf: Voor zijn verdiepingsfase 

van het “Sport en Spel” insigne heeft Dries een zeskamp voor ons georganiseerd. We speelden 6 

spelen: een spel met zo goed mogelijk de bal 

overspelen naar je teamleden liet je de bal vallen had 

je een min punt. Bij nul minpunten kon je niet meer 

spelen maar kreeg je 2 eindpunten als troost. Verder 

moest er zo lang mogelijk geplankt worden: voor 

iedere minuut kreeg je een eindpunt. Verder 

speelden ze een potje kegel voetbal in de grote zaal. 

Als je iemands kegel omschopte kreeg je een 

eindpunt, en deed je dit bij de middelste pion kreeg 

je 5 strafpunten! Er was ook hink-stap-sprong. Na dit 

alles was er nog tijd over en werd er door Dries nog 

een potje weerwolven gedaan, we waren als staf 

super trots op Dries en heeft met trots door ons zijn 

insigne overhandigd gekregen. Toppie gedaan Dries 

op naar de volgende. Gefeliciteerd! 

We hebben ook nog een gave escaperoom gespeeld gemaakt door Julie van de stam, waarbij de 

groep in tweeën werd gedeeld. Het eerste uur mocht de ene groep daarna de andere groep. In het 

welpenlokaal stonden allemaal koffertjes met slotjes waar veel opdrachten voor gedaan moesten 

worden: 

Onder andere een “zoek de verschillen”-puzzel die samen met een driehoek puzzel en woordzoeker 

een code gaven om een kistje te openen. Verder moesten er kilometers berekend worden van 

Arnhem naar een plaats in Zwitserland.  



 

 

Ook lag er een puzzel met kaarten en zo nog meer andere leuke en moeilijke opdrachten. De andere 

helft van De groep speelde kegelvoetbal en trefbal in de grote zaal. En daarnaast er gewisseld zodat 

ze allemaal de escaperoom konden spelen. Ook kregen we nog hulp van Rob hierbij. Na een 

gezellige avond puzzelen was deze opkomst weer geslaagd. 

Ook dit jaar deden we weer mee met de 

collecte van Jantje Beton: Er mocht dit keer 

zelfs weer fysiek gecollecteerd worden! 

Uiteraard deden wij daar zelf ook aan mee met 

de scouts. Er werd lekker gecollecteerd en de 

helft van deze opbrengst komt in onze 

groepjes terecht waar we weer leuke dingen 

van kunnen doen.  

 

Omdat we ook 4 scouts hebben die naar de 

Wereld Jamboree gaan, is er (in samenspraak 

tussen de groep en hun ouders) besloten dat 

zij ook mochten collecteren om een deel van 

hun reis te sponsoren in plaats van de groep. Ik 

kan zeggen dat is super gelukt, en zullen het 

binnenkort ontvangen en erbij kunnen leggen. 

Natuurlijk is er al met al (samen met de andere 

speltakken zoals de welpen) een behoorlijk 

bedrag. Trots op ons allemaal.  

Er zijn in de tussentijd nog 2 scouts bijgekomen: Arletta en Max en zullen op korte termijn 

geïnstalleerd gaan worden. Welkom! Volgende keer meer over onze belevenissen. 

Groetjes van de scoutstaf!  

  

Het Groene Blad is mede mogelijk gemaakt door: 



 

 

 

 

 

 

Beste lezers het duurde ff maar hier een lang verslag van de explorers! Dus genoeg om terug te 

lezen. 

Kamp 

Zaterdag 17 Juli in de ochtend zijn we weggegaan 

met de bus richting scoutingterrein Waterberg in 

Arnhem.  Toen we daar aankwamen gingen we alle 

bagage uit de bus halen, en zette we de tenten op. 

We gingen daarna boodschappen doen voor die 

middag en avond. Toen we terugkwamen gingen we 

lunchen en ons voorbereiden op de avond. De 

volgende ochtend werden we allemaal lekker warm 

wakker want het was best wel warm, We gingen ons 

daarna aankleden en voorbereiden op het 

middag/ochtend programma. We gingen namelijk 

suppen! Toen we daar klaar waren gingen we 

boodschappen doen en avondeten klaarmaken.  

Ook hebben we risk gespeeld, en een kampvuur 

gemaakt. De volgende ochtend gingen we ons 

klaarmaken om naar de dierentuin in Arnhem te 

gaan. We waren daar tot de avond.  Daarna 

gingen we lopend terug naar het kampterrein. 

Toen we terug aankwamen gingen we 

avondeten en ons op de hike van de volgende 

dag voorbereiden. Toen we weer wakker werden 

in de ochtend gingen we goed ontbijten en 

daarna gingen we de hike lopen. Toen we klaar 

waren gingen we allemaal lekker warm bij het 

kampvuur zitten. De volgende dag hadden we 

een relax dag aan het water: we gingen met banden op het water liggen. Toen we terug bij het 

terrein kwamen waren we allemaal zo moe dus we gingen snel koken en daarna de tent in. De 

volgende dag gingen we speleo oefenen in de bomen. Toen we daarmee klaar waren gingen we 

terug naar het terrein koken en daarna naar bed.  De volgende dag gingen we een dagje naar de stad 

van Arnhem, We gingen daar even shoppen en 

cultuur snuiven. 

We zijn bijvoorbeeld op de grote kerk geklommen. 

Toen we weer aankwamen bij het terrein gingen we 

lekker barbecueën, Het was heel lekker! Maar 

helaas was het wel de laatste avond daar, Dus we  

  
bleven  nog lang wakker bij het kampvuur. Toen we 

de volgende ochtend wakker werden gingen we 

alles rustig opruimen omdat we dezelfde middag 

weer terug bij de lange haven moesten zijn. 



 

 

  



 

 

JOTA-JOTI 

Vrijdag avond hebben we na de opening een morsecode apparaat gesoldeerd. Daarna hebben we 

Shrek gekeken tot laat in de avond toen we moe waren hebben we onze matjes neergelegd en zijn we 

gaan slapen. De volgende ochtend werden we wakker gemaakt om gezamenlijk te ontbijten en 

daarna verder met solderen of chatten. Na de lunch hebben we een speurtocht gedaan waarbij 

Marcel ons een vraag stelde en wij doormiddel van het antwoord wisten wij welke kant we op 

moesten later hebben we geschilderd en Shrek 2 gekeken. Na het avondeten hebben zijn we gaan 

zenden, en in de avond moesten we natuurlijk weer Shrek kijken. De volgende ochtend moesten we 

het gebouw opruimen om weer naar huis te gaan. 

Opkomsten 

Ook hebben we natuurlijk behoorlijk veel opkomsten gehad sinds het vorige stukje. Zo gingen we bij 

Marcel thuis barbecueën, wat we helemaal zelf hebben voorbereid. Tussen de regen door hebben we 

snel alles gebakken. Binnen hebben we de salade voorbereid en ondertussen alles opgesmikkeld.   

We hadden ook een installatie opkomst bij het strand, waarbij Kisho, Morgan en Dorian zijn 

geïnstalleerd. We zijn daar naartoe gegaan met het OV.  

We hadden ook een beauty opkomst, waarbij we maskers hadden gemaakt van gips, En we daarna op 

ze gingen verven. Bij de online opkomsten hadden we de film Venom gekeken en skribble gespeeld. 

We hebben voor de toekomst nog superleuke ideeën voor de opkomsten. Tot aan de zomervakantie 

staan er namelijk nog superleuke opkomsten op de agenda! 



 

 

 

Winterhike 2022 

We hebben na een lange tijd weer 

meegedaan aan de winterhike met alle 

andere scoutinggroepen uit Schiedam. 

We hebben verschillende oriëntatie 

technieken gebruikt, zoals: Bolletje-

pijltje in een beker, Coördinaten, Oleaat 

en een puzzelkubus techniek. Onderweg 

hebben we ook lekker gegeten, We 

hebben soep en knakworsten gegeten. 

Het 

eindpunt was bij Scouting BvH. We bleven daar nog even bij het 

kampvuur zitten om te wachten op de uitslagen. Wij zijn als 6e 

geëindigd.  

Winter weekend 

Zondag 21 februari: Marcel kwam bij Dorian langs voor de 

voorbereiding van het weekend. Ze hebben besproken wat ze 

gingen doen op het weekend. Ze hebben bijvoorbeeld besproken 

wat ze gingen doen voor de insignes 

en wat ze nodig hadden voor het 

weekend.  

Op donderdag 25 feb gingen Marcel, 

Edwin en Dorian de spullen regelen 

voor het weekend. Ook hebben ze 

boodschappen gedaan. 

Vrijdag 26 feb: om 8 uur waren 

Marcel Edwin Morgan en Dorian op 

het clubhuis om de bus in te laden. Om half negen begonnen ze met 

fietsen, er was hele erge tegenwind, heb alsjeblieft medelijden. Toen ze 

daar aankwamen hebben ze alles uit de bus gepakt en de tenten opgezet. 

Daarna hebben ze een planning gemaakt wat ze zullen doen. Op zaterdag 

ochtend hebben Morgan en Dorian geleerd hoe ze met gas, benzine en 

allesbranders konden koken. Daarna hebben ze besproken wat je nodig 

hebt om een hike uit te zetten en verschillende route technieken 

besproken. Toen ze daarmee klaar waren hebben Morgan en Dorian een 

kleine hike uitgezet. Tijdens het middageten kwam er een dubieuze man 

naar ze toe die hen vertelde dat ze bomen mochten omhakken, dat gooide 

de hele planning om. Ze hebben de bomen omgehakt/gezaagd, daarna 

hebben ze het hout kort gezaagd om het te gebruiken in de net in elkaar 

gezette vuurbak. Ze hebben ook nog ik de namiddag geoefend met 

knopen en katrollen, ze hebben veel geleerd.  



 

 

In de avond hebben ze natuurlijk gekookt op de branders. 

Na het eten hebben ze het vuur gemaakt en sterren 

gekeken. Op zondag hebben ze heerlijk ontbeten en 

daarna hebben ze zaterdag geëvalueerd en de hike 

besproken. Toen ze daarmee klaar waren hebben ze 

geluncht en opgeruimd. In de middag zijn ze terug gefietst 

met wederom een hele harde tegenwind. Ze hebben 

opgeruimd en afgewassen en daarna afsluiten en naar 

huis. 

 

Groetjes Edwin, Marcel en de Explorers  

 

  

Het Groene Blad is mede mogelijk gemaakt door: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zet dit  

feest  

alvast in je agenda! 

5 en 6 November 2022 
  



 

 

 

 

 

 

Weet jij op welk eiland 13 Oekraïense grenswachten ‘’F*** you’’ zeiden? Waar een belangrijk 

staatshoofd de klimmaattop toespreekt waarbij hij tot aan zijn knieën in het water staat? Waar een 

vliegtuig aangereden is door een trein net na zijn noodlanding?  

Het zijn allemaal vragen waar je tijdens de I-scout antwoordt op moet geven 

door een plek aan te wijzen op de wereldkaart. Dit betekende dus dat je met 

een team het internet zit af te speuren naar de juiste informatie (Zoë, Joost, 

Eric, Diana, Rob, Antoinette en Marcel).  

Daarvoor moet wel een ander team ook aan het werk. Want de vragen 

moeten ingekocht worden en dat doe je door opdrachten uit te voeren. Ook 

daar kwamen bijzondere opdrachten voorbij. Veel hadden te maken met 

populaire “challenges” op het internet.  

  

Het Groene Blad is mede mogelijk gemaakt door: 



 

 

 

 

 

Deze opdrachten waren bijvoorbeeld het vastknopen van een mastworp aan een paal door maar een 

hand te gebruiken. Ik geloof dat Maartje anderhalf uur bezig is geweest met oefenen. Dat verklaart 

haar verbazing, opluchting en euforie!  

Nog zo’n mooie opdracht was het omhoog 

houden van een bak met water met de voeten 

terwijl je de sokken om de beurt moet 

uittrekken.  

 

 

Deze opdracht werd geklaard door Cora, 

Monique, Inge en Bas.  



 

 

Judith zorgde ervoor dat het op de gevoelige plaat 

werd vastgelegd. 

Zo hebben we nog vele andere mooie opdrachten 

uitgevoerd, ook met Selma, Britt, Joyce en Siward. 

Misschien ook leuk voor een eigen opkomst, zoek je 

inspiratie? Dan kan je kijken op iscoutgame.com. 

Daar kan je ook de uitslag vinden: 

We zijn 156ste geworden, niet heel best zou je 

zeggen, maar wij zijn er heel trots op. Het is een 

dikke verbetering ten opzichte van vorig jaar. Toen 

werden we 275ste. Dit jaar deden er weer meer teams mee zelfs: meer dan 600. Het spel wordt in 

Nederland georganiseerd. Maar men kan vanuit allerlei landen aan haken. Zo doen scoutinggroepen 

uit Duitsland en België mee, maar denk ook aan Noorwegen, Zwitserland en bijvoorbeeld Malta. Dit 

jaar deden er zelfs ook groepen uit Japan mee. Ik heb geen idee op welke plek die zijn geëindigd, 

maar net zoals het speurteam mag je dat je zelf uitzoeken. Dan heb jij ook nog wat te puzzelen 😊 

Groetjes Marcel  

En ik zou zeggen tot 

volgende jaar! 

 

…En zie je een paar 

scouts een bushokje 

aankleden, dan weet je 

zeker dat we weer bezig 

zijn met soortgelijke I-

scout challenges. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het Groene Blad is mede mogelijk gemaakt door: 

https://iscoutgame.com/


 

 

 

 

 

 

 

Sommige mensen staan week in en week uit klaar om de jeugdleden te vermaken, of ze houden de 

hele groep draaiende, compleet achter de schermen. Je klust soms wat bij op het gebouw, of springt 

een keertje extra in wanneer een vast staflid niet kan… We kunnen niet zonder ze: De vrijwilliger!  

We zetten ze daarom graag even in het zonnetje! Zeker omdat heel Scouting volledig door hun draait. 

 

Onze vrijwilligers 

Natuurlijk waarderen we onze grote groep van helden enorm, en kunnen dat niet genoeg zeggen… 

Maar vooral ook niet genoeg laten blijken! Wist je bijvoorbeeld dat alle vrijwilligers bij onze groep bij 

elkaar al meer dan 1000 jaar lid zijn van Scouting? Als je ook al hun verschillende functies meetelt, 

dan wordt dat zelfs 15 keer zoveel! 

De vrijwilligers die bij onze groep aanwezig zijn, zijn niet alleen bij ons, maar echt overal ook actief 

geweest. Zowel voor verschillende groepen, maar ook voor vele verschillende regio’s, en zelf op 

landelijk niveau. Ook zijn ze vaak op “kleine uitstapjes” geweest, zoals de Ghana uitwisselingen, en 

de Wereld Jamboree, waarbij ze ook daar begeleidende en organisatorische taken uitvoerden! Maar 

ook bezighouden met de organisatie van verschillende HITs, en ook helpen met de ontwikkeling van 

Scouts met een beperking! 

 

Ik kan natuurlijk hier een heel verhaal volschrijven met wat iedereen gedaan heeft en hoe trots we 

zijn en wat we allemaal hebben kunnen bereiken door deze groep speciale mensen, maar ik denk dat 

de penningmeester dan niet blij wordt van de drukkosten van het Groene Blad. Hierom hebben we 

maar besloten dat we deze mensen vaker (publiekelijk) in het zonnetje willen zetten. 

 

Lustrumtekens 

Elk jaar wordt er vanuit het bestuur bijvoorbeeld ook een nieuwjaarsactiviteit 

georganiseerd als dank voor iedereen die zich ingezet heeft en gaat inzetten. Hierbij 

hebben we niet alleen een vette activiteit gedaan, maar ook iedereen in het zonnetje 

gezet. We zijn de krochten van het archief ingedoken en hebben opgezocht wat iedereen 

nou allemaal zo’n beetje uitgevroten had bij Scouting in zijn geheel. Alle actieve 

vrijwilligers hebben ook een waar lustrumteken gekregen ter ere van en als erkenning van 

alle jaren inzet bij ons en bij Scouting in het algemeen. 

 

Een Ereteken! 

Soms zegt een lustrumteken ook niet genoeg. Het is leuk als je natuurlijk al 50 jaar bij de 

groep bent, maar als je je intensief hebt ingezet voor onze groep, de begeleiding ervan en 

Scouting binnen Schiedam in het algemeen, dan verdien je natuurlijk ook wel eens wat 

anders. Zo hebben wij bij de afgelopen JOTA-JOTI onze stichtingsvoorzitter en 

zendamateur in het zonnetje gezet met een Ereteken van Scouting Nederland. 

 

  



 

 

Waarderingstekens 

Maar natuurlijk is dit niet het enige, zeker niet! Binnen Scouting hebben we ook een eigen soort 

lintje, genaamd “Waarderingstekens”. Ook bij de nieuwjaarsactiviteit hebben we er 2 uit mogen 

reiken aan Joost Jansen (voor jarenlange inzet als secretaris, voorzitter, kookstaf en leider) en Eric 

Brouwer (voor zijn jaren als staflid, begeleider, stamcoach, en alles buiten de groep).   

 

In totaal lopen er nu 6 mensen rond (Rob, Maartje, Martijn, Zoë, Eric en Joost Jansen) met zo’n teken 

binnen onze groep waar we er 5 van hebben kunnen uitreiken in de afgelopen jaren. 

 

Een teken als dit verdien je niet zomaar: Je moet echt binnen Scouting je kop boven het maaiveld uit 

laten steken. Je hebt meerdere criteria waar je aan moet voldoen, zoals het (bovengemiddeld) helpen 

verbeteren van het Scoutingspel en/of intensief begeleiden van vrijwilligers voor het “eerste” niveau, 

tot aan organisator zijn van landelijke of internationale evenementen, op landelijk niveau 

vernieuwing en/of verbetering van het scoutingspel of de Scouting vereniging toepassen gedurende 

minstens 20 jaar voor het hoogste niveau. 

Hiervoor moet dan weer veel papierwerk voor ingevuld worden, referenties opgevraagd worden, maar 

als je de juiste mensen binnen je groep hebt, is niets het niet waard om ook iets als groep wat aan 

hen terug te geven. 

 

Zoals je ziet is er genoeg 

mogelijk om mensen te 

waarderen. Dit ligt nu 

allemaal bij de 

groepsbegeleider van de groep. 

Met alle liefde wordt er aandacht 

aan de vrijwilligers besteed, maar 

1 persoon ziet niet alles wat er 

binnen de groep gebeurt. 

Waarderen doe je verder 

natuurlijk ook niet alleen voor 

elkaar, maar voornamelijk ook 

met elkaar! 

 

Daarom zouden we graag ook een beroep willen doen op jou, de lezer! Wil jij eens iemand in het 

zonnetje zetten vanwege alle inzet? Neem dan eens contact op met je Vriendelijke Buurt 

Groepsbegeleider. Je ziet hem vaak op de groep, maar je kan ook contact opzoeken via 

groepsbegeleider@scoutingflg.nl of via de contactgegevens vooraan het Groene Blad. Dan kunnen 

we samen kijken wat we voor elkaar kunnen krijgen! 

 

Met vriendelijk groet, 

De groepsbegeleider, 

Joost Mul 

 

PS, wisten jullie ook dat Scouting speciale onderscheidingen heeft? Kijk eens op 

https://www.scouting.nl/ondersteuning/groei/waarderingstekens voor meer informatie hierover, of 

over al het andere wat hierboven staat! Zo is er het Teken voor Bijzondere verdienste, het Teken van 

Moed, Teken voor Maatschappelijke Inzet en het Vriendschapsteken. Deze zijn niet alleen te halen 

door onze vrijwilligers maar ook door jeugdleden!  Ook hier willen we natuurlijk graag mee helpen! 

 

mailto:groepsbegeleider@scoutingflg.nl
https://www.scouting.nl/ondersteuning/groei/waarderingstekens

