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Bevers 
Sterre Maartje van de Water 06-30737726 

Bas Siward de Vries 06-19537628 
Rebbel Lotte Hamerslag 06-43980070 

E-mail bevers@scoutingflg.nl 
  

Welpen 
Jacala Casper Melief 06-46677921 

Ikki Britt de Jong 06-34772795 

Sona Selma de Werke 06-27278526 
E-mail welpen@scoutingflg.nl 

 
Scouts 

Martijn Martijn Heuchemer  06-14725780 
Kevin Kevin Ringlever 06-53859060 

Monique Monique Heuchemer 06-27005602 
Zoë  Zoë Melief 06-29210366 

E-mail scouts@scoutingflg.nl 

 
Explorers 

Marcel Marcel Kieboom 06-55175776 
Mathieu Mathieu Verkade 06-24869319 

Edwin  Edwin van de Leur  06-51552924 
E-mail  explorers@scoutingflg.nl 

 
Stam 

Adviseur Marcel Kieboom 06-55175776 

Voorzitter Britt de Jong 06-34772795 
E-mail  stam@scoutingflg.nl 

 

Troephuis 

Lange Haven 11 
3111 CA Schiedam 

010-4267048 
 

IBAN: NL34 INGB 0000772595 

t.n.v. st. scouting Franciscus-
Lodewijkgroep te Schiedam. 

E-mail: info@scoutingflg.nl 
Internet: www.scoutingflg.nl 

Twitter: @ScoutingFLG 

 
 
Colofon 

Het groene blad is een uitgave van Scouting 

Franciscus Lodewijkgroep uit Schiedam. 
Foto’s : Gemaakt door diverse leidinggevende, 

leden en/of ouders, allemaal binnen onze groep.  
Illustraties en strips : Scouting NL. 

Advertentie : Ook interesse om te adverteren? 
We zoeken nog 2 reclames om alle kosten te 

drukken! ;-) Mail naar groeneblad@scoutingflg.nl 

 
Boomstam 

Contactpersoon Annemieke Jansen 06-20136296 

 
Bestuur 

Voorzitter [open]     bestuur@scoutingflg.nl 
Secretaris Joost Jansen 06-24968933 

Materiaal Martijn Heuchemer 06-14725780 
Lid  Zoë Melief 06-29210366 

 
Stichtingsbestuur 

Voorzitter Rob Ouwendijk 06-22968839 

Penningmeester Peter Olsthoorn 06-44346688 

Secretaris Joost Jansen 06-24968933 

Lid Jan Lentjes 010-4265246 

Lid Arnold Jansen 010-4268106 

Lid  Theo Engering  06-52397025 

 

Groepsondersteuning 
Groepsbegeleider Joost Mul 06-50123089 

Praktijkbegeleider  Marcel de Bruin  06-52420964 
Praktijkbegeleider  Eric Brouwer  06-14444447 

Vertrouwenspers.  Mariëllle Mullier  06-29260763 
 

Redactie 
Maartje van de Water  06-30737726 

Joost Mul    06-50123089 

groeneblad@scoutingflg.nl 
 

Webmaster 
webmaster@scoutingflg.nl

http://www.scoutingflg.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
  
van de redactie 

 

YES! De Corona maatregelen zijn inmiddels zo 

versoepeld, dat we weer op zomerkamp mogen! 

De voorbereidingen zijn al ruimschoots getroffen, en we 

zijn bijna klaar voor vertrek. Nog een paar nachtjes slapen! 

In dit Groene Blad lees je over de succesvolle (online) scout- 

games, het FLG 88 jaar feestje in de Plantage, en wat de 

speltakken nog meer hebben gedaan afgelopen weken. 

Veel leesplezier, een fijn kamp en mooie zomervakantie gewenst! 

 

Groetjes Joost en Maartje 

 
Scoutgames  

Bevers 

 
Welpen  

FLG feest  
Scouts  

Explorers 

Het Groene Blad is mede mogelijk gemaakt door: 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit jaar speelde we de scoutgames geheel in 

Disney thema met maar liefst 24 teams vanuit 3 

scoutinggroepen en met meer dan 100 

deelnemers.  

Na een hilarische middag heeft team LELL (met 

Ellen, Leah, Lianne, Lonneke en Cora) gewonnen 

met maar liefst 123 punten. Online was de sluiting 

met de uitslag en live aan de deur werd aan het 

winnende team een taart uitgedeeld. 

 

De jury heeft heel veel gelachen om alle grappige 

foto’s en filmpjes die de teams in de online 

spelomgeving hadden geplaatst. Alles voor de 

winst zullen we maar zeggen. We hebben een 

collage gemaakt van foto’s zodat je een indruk 

krijgt van wat zich allemaal heeft afgespeeld op 

heel veel verschillende plekke in Schiedam en 

daarbuiten.  

 

 

Hopelijk tot volgend jaar! 

Groetjes van de organisatie, 

 

Joost, Zoë, Joost, Annemieke, Maartje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan jij herkennen welke foto’s bij welke opdracht 

horen: 

- Maak een selfie met je favoriete Disney 

figuur! 

- Schrijf een nieuw sprookje met: toilet, 

letter, boom, woestijn, brood, stoel 

- Maak een fotocollage van 4 verschillende 

Mickey’s 

- Roodkapje bracht haar grootmoeder... 

koekjes 

- Maak een dreigbrief om Cruella te 

chanteren. 

- Trek zoveel mogelijk t-shirts of truien 

over elkaar aan om eruit te zien als 

Hercules 

- Bak een spiegeleitje voor de zeven 

dwergen 

- Maak een lekkere grote vieze groene 

slijmerige snottebel en ga ermee op de 

foto. 

- Up in the air! Wat kan jij laten zweven 

met minimaal 7 ballonnen? 

- Waar ligt Neverland? Teken een 

plattegrond/schatkaart met route om 

daar te komen. 

- Maak net zoals Willy Wortel een 

nutteloze uitvinding 

- Maak een baardje na van de Geest met 

slagroom of scheerschuim 

- Doe ff de classic Lady & de Vagebond 

scene: bord spaghetti mét 

gehaktballetjes….. 

- Je bent gevangen door Kapitein Haak en 

je bent met tape vastgeplakt aan de 

muur 

- Bouw je eigen fantasie hut en maak een 

foto terwijl je daarin ligt te slapen 

- Maak een foto alsof je net zoals Aladdin 

en Yasmine rond zweeft op een zwevend 

tapijt 
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     En we mochten weer! Na een hele 

periode van online opkomsten mochten we weer naar 

buiten, en wat was het weer heerlijk. Voor Pasen hebben 

we een paasspeurtocht gelopen in het Beatrixpark. Bij 

ieder kruispunt was er een foto van dat kruispunt met 

een plaatje van een paashaas in de afbeelding. De 

paashaas gaf aan welke kant we op moesten. Aan het 

einde van de speurtocht hebben we paaseitjes gezocht.  

Voor de dag van de aarde hebben we bloemen 

gezaaid. We begonnen met het versieren van onze 

eigen bloempotjes. Toen deze af waren konden we ze 

vullen met aarde en de zaadjes planten. Deze opkomst 

was ook vlak voor Koningsdag. Dus het tweede deel van 

de opkomst hebben we oud-Hollandse spelletjes 

gedaan zoals sjoelen, spijkerpoepen en zaklopen.  

 

Met Moederdag hebben we een handelsspel gespeeld. 

Met een ren-spel hebben de bevers munten verdient. Die konden ze vervolgens op verschillende posten 

ruilen voor onderdelen voor een moederdagkaart. Nadat iedereen al zijn munten had uitgegeven konden 

we de kaarten in elkaar knutselen. 

 

Onze groep werd 88 jaar! Dat moest gevierd worden, en dat deden we met een groot feest in de plantage. 

Er waren een hoop posten met spelletjes die de bevers in groepjes langs konden gaan. Zo konden en 

stenen versierd worden, marshmallows versierd worden, pijl en boog geschoten worden, pannenkoeken 

gegeten en was er een springkussen! Het was een supergezellig feestje! 

 

Na een tijdje buiten opkomsten gedaan te hebben, mochten 

we eindelijk ook ons eigen gebouw weer in! En wat hadden 

we dat gemist. Dit betekende dat we ook weer een weekendje 

konden houden, dit keer in Belle en het Beest thema! Ons 

lokaal was versierd als sierlijke eetzaal. We moesten het beest 

weer leren hoe hij een prins moest zijn voor alle blaadjes van 

de magische roos waren gevallen. Dit begon bij het eten. We 

aten lekker soep, maar het beest zat heel vies te slurpen. De 

bevers hebben het beest netjes leren eten. Na het eten 

speelden we het klokkenspel. De cijfers van de klok lagen op 

de vloer en de bevers waren de wijzers. Ook hebben we Belle 

en het Beest memorie gedaan en Barstje-kopjes geknutseld. 

Na het klaarleggen van de bedden hebben we het eerste deel 

van de film gekeken en was het alweer tijd voor bed. De 

volgende ochtend hebben we de bedden weer opgeruimd en 

heerlijk ontbeten. Hierna hebben we magische spiegels geknutseld en het tweede deel van de film gekeken. 

We moesten het beest nog wat manieren leren, dus hebben we hem netjes leren lopen door te oefenen 

met een boek op ons hoofd en leren dansen met stopdans. Als afsluiter hebben we een speurtocht gelopen 

en toen was het alweer tijd om naar huis te gaan. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na het FLG-feest hadden we een hoop  

nieuwe kijkers. Om hen iets over scouting te leren hadden 

we een scouting-voor-beginners opkomst. We begonnen 

met het oefenen van ons openingsliedje, zodat iedereen 

goed mee kan zingen. Daarna hebben we een namen-

spinnenweb gemaakt. We hadden een bolletje wol, waar je 

steeds het einde vasthield. Het bolletje gooide je naar 

iemand anders terwijl je hun naam zei. Die gooide het 

weer verder, en weer, net zo lang tot we een heel 

spinnenweb hadden. Maar het eigenlijke doel was om de 

namen goed te leren. Vervolgens hadden we een 

speurtocht binnen om ons gebouw een beetje beter te 

leren kennen. Tijdens de speurtocht speelden we leuke 

spelletjes. Aan het einde oefenden we nog ons 

sluitingsliedje. Iedereen heeft een hoop geleerd over 

scouting en is helemaal klaar om bever te zijn! 

 

We wensen iedereen een hele fijne zomervakantie en zien 

jullie weer terug in september! 

 

Het Groene Blad is mede mogelijk gemaakt door: 



 
 
 
 
 
 
 
 

      Wat zijn we weer heerlijk actief geweest de laatste tijd. Van sporten tot 

scoutingtechnieken oefenen, van speuren tot vetbollen maken en van bingo spelen tot pizza bakken. Wat 

zijn we toch lekker allround inzetbaar. Ga maar eens lekker zitten met een glaasje fris en herbeleef alle leuke 

momenten nog een keer! 

Tijdens een van de eerste ‘live’ opkomsten na een (heeel lang) jaar gingen we gelijk actief aan de slag. Veel 

welpen hadden nog niet eerder gehoord van boulderen, anderen waren al meerdere keren wezen klimmen 

bij de Schiedamse locatie onder het viaduct (klonk erg spannend, maar we zijn nou eenmaal Schiedammers 

dus we gaan het onbekende niet uit de weg). Er bleken een heleboel talentjes tussen onze welpen te 

schuilen!  

 

De paashaas is langs geweest en hij houdt wel van spelletjes. Hij heeft in het Beatrixpark een complete 

fotospeurtocht uitgezet. Nu zijn onze welpen natuurlijk supergoed in kaartlezen en speuren, maar deze 

nieuwe omgeving zorgde toch weer voor een uitdaging. Na een enorm ‘gezigzag’ door het park kwamen 

uit bij Fort Drakenstein, waar we naar hartenlust konden spelen.  

 

Het is dan misschien geen winter meer, maar de voedselketen loopt gewoon door. En zoals jullie weten: een 

welp zorgt goed voor de natuur! Vanochtend hebben we zelf vetbollen gemaakt voor de vogels. De eerste 

stap was het smelten van kokosvet, dat spul wordt vloeibaar als het warm wordt en wordt weer hard als het 

afkoelt. Dit was handig want zo konden we de nootjes en de rest van het vogelvoer mengen met het 

vloeibare kokosvet, toen het afkoelde hadden we supermooie vetbollen! 

 

Nu we weer bij elkaar mogen komen is het tijd om onze nieuwe welpen officieel welkom te heten in de 

horde! Eva, Marijn, Jasmijn, Kayan en Elliot werden vandaag geïnstalleerd onder leiding van onze eigen Ikki 

en Annemieke. De horde is dit jaar groter dan ooit, we zijn met bijna 20 welpen! Bijna iedereen is nu ook 

geïnstalleerd, binnenkort moet er nog maar een tweede installatieronde komen. 

 

Het is een zonnige dag op de plantage. Bij aankomst komen de welpen een patrouille tent tegen en staat er 

iemand bij een gasstelletje heerlijke pannenkoeken te bakken. Vervolgens zien ze ook een knutselstation, 

een installatie voor het spelletje krat stapelen en een enorm luchtkussen. In verband met de verjaardag van 

de groep spelen we de hele middag spellen. Veel welpen hebben ook vriendjes en vriendinnetjes 

meegenomen, supergezellig! Na een geslaagde dag hebben we ook nog een leuke groepsfoto gemaakt, 

deze kan je terugvinden op de fotopagina hiernaast. 

 

Twee dingen tegelijk doen is en blijft lastig. Speuren en bingo spelen tegelijkertijd is nog niet zo makkelijk. 

Om tien uur stappen we met z’n allen de deur uit bij de Lange Haven en gaan we op zoek naar alle 

voorwerpen op de bingo lijst. Sommige dingen zijn makkelijk: een lantarenpaal, een brievenbus, een 

putdeksel. Andere voorwerpen /locaties zijn lastiger: weet je de vismarkt nog terug te vinden bijvoorbeeld? 

Stiekem zijn er in de bingo-speurtocht allerlei bekende Schiedamse plekken verwerkt, zo leren we de stad 

nog wat beter kennen! 

 

Na ons brein en geheugen aan het werk te hebben gezet is het tijd voor iets praktisch. Vanochtend gaan we 

pizza bakken! Er zijn allerlei verschillende toppings klaargezet waarmee iedere welpen zijn/haar eigen pizza 

kan beleggen. Een item is verplicht: de voorgesneden groente. Daar was niet iedereen blij mee, maar zie het 

maar als een goede voorbereiding voor de maaltijden op zomerkamp. Gezond kan ook lekker zijn, dat 

hebben we vandaag wel weer bewezen. 

 

Groetjes van Ikki, Jacala, Sona, Juul en Hao 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

     Hallo allemaal, 

Hier weer een kijkje in de belevenissen van de scouts. 

We zijn allemaal erg blij dat we weer lekker naar buiten met elkaar konden gaan en daar hebben we dan 

ook flink gebruik van gemaakt. Zo hebben de scouts een tochtje gelopen met diverse routetechnieken. Ze 

moesten vanuit het clubgebouw langs de maasboulevard en langs het sterrenbos weer terug op de Lange 

haven kwamen. Op de maasboulevard hadden we een kampvuurtje waar wat gedronken kon worden. 2 uur 

is vaak veel te kort en voor je het weet opkomst weer voorbij, zo ook deze avond. 

 

We hebben ook een avond in de plantage geoefend om een 

patrouilletent op te zetten en dat was best weer wennen na 

een jaar waarin we ze door corona niet hadden kunnen 

gebruiken. Uiteindelijk stonden er 2 tenten. Helaas gingen we 

er niet in slapen en moesten ze weer afgebroken worden en 

opgeruimd. 

We hebben ook nog in de plantage oud-Hollandse spelletjes 

gespeeld zoals spijkerpoepen, ballonnentrap, blikgooien, 

touwtrekken, stukje sprinten kortom weer een leuke gezellige 

bezige avond.  

 

We hebben ook nog een “voor zomerkamp”-weekend 

gehouden. Op vrijdagavond, in regenpak gehesen, zijn we 

op de fiets richting Scouting Rottemeren in Bleiswijk 

vertrokken waar we gelukkig weer een weekend konden 

houden na meer dan een jaar. Na anderhalf uur fietsen 

kwamen we aan bij het terrein waar we even wat gedronken 

hebben en toen kon het werk beginnen met het opzetten 

van de tenten. Dat verliep vrij goed en voor het echt donker 

was stonden ze. We hebben nog even wat gedronken en 

was het tijd voor de scouts om hun slaapzakken op te 

zoeken. Waarna de staf nog even genoot van een 

kampvuurtje met een drankje. Het bleef eerst nog wel wat onrustig, maar na enige tijd lag iedereen heerlijk 

te slapen. 

 

De volgende ochtend hebben we ze om 8 uur weer uit bed gehaald en 

ontbeten. Daarna was het tijd voor het ochtendprogramma we gingen 

een familieschommel pionieren.  Er werd goed samengewerkt en 

hebben uiteindelijk lekker kunnen schommelen op de familie schommel. 

Lekker geluncht en ‘s middags een hike gelopen om weer even onze 

routetechnieken bij te spijkeren. We moesten graden schieten en 

kruispunten, windrichtingen en een strippen kaart lopen. We kwamen 

halverwege de tocht bij een uitkijktoren waar we iets dronken en 

snoepte en konden de terug weg in zetten. Na een lekkere wandeling 

waren we weer bij het terrein was iedereen even lekker kun rusten en 

bijkomen. Toen was het weer tijd om onze buikjes te vullen met 

avondeten. We hadden bedacht dat we pannenkoeken zouden eten met 

spek, kaas en rozijnen. Heerlijk! Na het eten werd er afgewassen en was 

er nog een “Wie is het”-avondspel.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nog even lekker bij het kampvuur  

gezeten en marshmallows gegeten was ook deze 

dag ten einde en kropen ze de slaapzakken weer 

in. Wij als staf hebben nog even van het 

kampvuur genoten al waarna we uitgeput zijn 

gaan slapen.  

 

Op naar een nieuwe dag! We werden om 9 uur 

wakker het is altijd een beetje saaie dag omdat 

alles weer opgeruimd moet worden en is het 

weekend zo goed als voorbij. De scouts zijn weer 

terug naar Schiedam gefietst, en hebben daarna 

alle spullen met ons allen opgeruimd en was dit 

gezellige weekend helaas weer afgelopen.  

 

We gaan ons nu klaarmaken om op kamp te gaan, maar die belevenissen lezen jullie de volgende keer. 

Groetjes de scoutsstaf  

Het Groene Blad is mede mogelijk gemaakt door: 



 
 
 
 
 
 
 
 

      Hey iedereen, 

Nu de corona maatregelen versoepeld zijn, hebben we weer ruimte om dingen samen te doen. Het was 

gelukkig vaak lekker weer en we hebben veel buiten kunnen doen.  

We zijn met de bus naar Hoek van Holland gegaan. Het waaide zo 

hard dat Mila en Emma zichzelf moesten verstoppen in hun kleding 

zodat er geen zand in hun ogen kwam. Omdat het zo hard waaide 

was het wel lekker rustig. We vonden het leuk om in de lucht te 

springen sprongen zodat we mee werden genomen door de wind. 

Toen we helemaal waren uitgewaaid gingen we met de bus, terwijl 

iedereen meezong met Ariana Grande, naar de McDonalds. We 

hebben daar allemaal wat lekkers gegeten en zijn daarna dolsblij 

weer naar huis gereden. 

Toen het erg lekker weer was dachten we met z’n allen: dit is nou DE 

perfecte dag om te gaan frisbeeën. Mila dacht meteen: “het is ook 

perfect weer om een frisbee in de sloot te gooien”. Mathieu was zo 

aardig om te proberen de frisbee uit het water te halen. Voor de rest 

was het erg gezellig en bleek iedereen heel goed te kunnen 

frisbeeën. De Just dance opkomst was heel chaotisch en eigenlijk 

hebben we nauwelijks echt Just dance gedaan. Het begon met Mila 

die de Xbox meenam. En echt alleen de Xbox zonder draden en 

zonder spel. Toen we eenmaal alle spullen hadden en alles hadden 

aangesloten; kwam het volgende probleem. Er moest ingelogd maar 

het wachtwoord was onbekend. Dan maar inloggen met het account 

van Emma. Na het inloggen moest het spel nog geüpdatet worden wat echt heel lang duurde. Door al deze 

problemen hebben we uiteindelijk maar 4 dansjes kunnen doen. 

Voor een andere opkomst hadden we besloten om te gaan skaten, omdat niet iedereen de juiste skates 

hadden, moesten we een wisseltruck houden. Mila kreeg de skates van Emma, Emma kreeg de skates van 

Edwin en Edwin kreeg het skateboard van Mila. Na een tijdje bleek dat de skates die Emma aanhad kapot 

waren gegaan en de wielen helemaal waren versleten. Gelukkig was het al bijna 10 uur en hebben Emma en 

Edwin samen op het skateboard geprobeerd terug te rijden. Daarna hebben we nog een ijsje gehaald en 

samen gegeten.  

Omdat de corona maatregelen versoepeld zijn mogen we sinds kort ook weer binnen opkomsten houden. 

Daarom hadden we een henna opkomst binnen bedacht. Mila had wat henna 

gekocht en iedereen kon wat leuks op hun lichaam laten zetten. Wat 

natuurlijk erg grappig en gezellig was. Iedereen heeft kunnen oefenen met 

henna zetten en iedereen heeft er ook mooie tattoos aan overgehouden.  

Een andere leuke opkomst was de opkomst waar we speleo gingen oefenen. 

We waren allemaal iets eerder gekomen om alvast te oefenen knopen te 

leggen. Mila en Edwin hebben toen heerlijk eten gemaakt voor iedereen en 

daarna heeft iedereen geholpen met touwen vastmaken zodat daarna we 

konden gaan oefenen. Je kon in een boom klimmen en je daarna laten 

zakken en je kon tussen twee bomen over touwen heen lopen. Als laatst 

moet je natuurlijk wel even opruimen.   

Groetjes van de Explorers 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eindelijk weer een ouderwets gezellig - en bijna normaal- verjaardagsfeestje!  

Nou, zeg maar gerust feest. Er hebben meer dan 70 kinderen meegedaan aan onze avontuurlijke  

activiteiten in de Plantage. 

Op 11 mei was Scouting Franciscus Lodewijkgroep (FLG) jarig. We zijn nu 88 jaar jong en dat was natuurlijk 

reden voor een feest. Dit hebben we gedaan door op zaterdagmiddag 5 juni in de Plantage (bij de 

speeltuin) een verjaardagsopkomst te organiseren voor al onze jeugdleden, hun vrienden en de kinderen 

rond de Plantage. De jongste kinderen (van 4 tot 10 jaar) gingen als eerste van start. De tweede helft van de 

middag was voor de jeugd van 10 tot 18 jaar. 

En wat was er zoal te doen? Er was een bungeerun (aan 

een elastiek op een springkussen zo ver mogelijk proberen 

te rennen), zo hoog mogelijk krat stapelen terwijl je aan een 

touw gezekerd bent, pijl en boogschieten, stenen 

schilderen, een marshmallow roosteren boven het 

kampvuur, mega-jenga, mini-pionieren met 

bamboestokken en er werden ondertussen heerlijke 

pannenkoeken voor de kinderen gebakken. 

De gezellige chaos duurde van 13:00 tot 17:15. Je kon 

duidelijk merken dat de kinderen, maar ook alle vrijwilligers 

die dit mogelijk hebben gemaakt, toe waren aan een leuke 

gezamenlijke buitenactiviteit. 

 

Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt door het Fonds Schiedam Vlaardingen die sport- en scoutingclubs 

financieel ondersteunt om zo vitaal te blijven. Met hun hulp kunnen wij onze toekomstplannen mogelijk 

maken en zo laagdrempelig (lees: goedkoop) mogelijk blijven voor alle Schiedamse jeugd. 

Op naar een mooie zomer met gelukkig dit jaar weer onze scoutingkampen! 

Scouting FLG 

 

 

Het Groene Blad is mede mogelijk gemaakt door: 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 
 

  


