
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaargang 73 - Nummer 4 - 2018 

→ 

→ ’

→ 

→ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
Akela Zoë Melief 06-29210366 

Hathi Joost Mul 06-50123089 

Jacala Casper Melief 06-46677921 
Ikki Britt de Jong 06-34772795 

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

 
Scouts 

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

Monique Monique Heuchemer 06-27005602 

Joyce Joyce de Keizer 06-42625701 
E-mail scouts@scoutingflg.nl 

 
Explorers 

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

E-mail  explorers@scoutingflg.nl 
 

Stam 

Adviseur Marcel Kieboom 06-55175776 
Voorzitter Casper Melief 06-46677921 

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: @GroeneBladFLG 

 
 

Colofon 

Het groene blad is een uitgave van Scouting 
Franciscus Lodewijkgroep uit Schiedam. 

Foto’s : Gemaakt door diverse leidinggevende 
en/of ouders, allemaal binnen onze groep.  

Illustraties en strip :  Charlez M. Schulz, 
peanuts.com Scouting NL, google. 

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 
Groepsbegeleider Eric Brouwer 06-14444447 

Lid  Joost Mul 06-50123089 
 

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 

 
Redactie 

Maartje van de Water  06-30737726 
Joost Mul    06-50123089 

groeneblad@scoutingflg.nl 
 

Webmaster 
webmaster@scoutingflg.nl

De klusclub heeft de hal aangepakt! 

http://www.scoutingflg.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 
van de redactie 

 
Het laatste Groene Blad van dit jaar alweer! We blikken terug 
vanaf de seizoensopening, met o.a. de GOH, Sinterklaas, ZeSc en 
een nieuw gouden toetsenbord! 
Vrijdag 7-12 was het Nationale vrijwilligersdag, een dag die wij 
uiteraard koesteren, want zonder zou heel scouting niet bestaan. 
Ook in Schiedam werd daar uitgebreid aandacht aan besteed en 
zijn wij met nog meer FLG’ers naar de borrel ’Sterren van de Stad’ 
gegaan. Zie hier ons leuke fotobooth resultaat! 
Natuurlijk staan al onze vrijwilligers ook in 2019 weer klaar voor 
alle leden, dus nogmaals een shout-out naar iedereen: 
BEDANKT! 
Fijne Kerstdagen gewenst en tot volgend jaar! 
 
Groetjes Joost en Maartje 
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Het is alweer een tijdje geleden: de seizoen opening! Dit was de eerste opkomst 
na de zomervakantie en in de afgelopen jaren is de traditie ontstaan om deze op  

een feestelijke manier in te luiden. Vaak met een foto-inloop-activiteit. Dit jaar konden alle 

kampdeelnemers een cd met alle kampfoto’s ontvangen, maar dan moesten ze eerst een opdracht 
uitvoeren. En dat was een flinke uitdaging: het vinden van alle leiding en 

boomstamleden die verkleed waren als personages die wel iets met 
ontdekken te maken konden hebben.  

 

Het bleek al een flinke uitdaging om alle vossen te 
vinden. De vossen hadden zich heel goed 

ingeleefd in hun rol en omgeving. Het duurde 
daardoor wel even voordat alle vossen werden 

opgemerkt. Met het vinden van de vossen was 
de opdracht nog niet klaar. Nee, deze 

organisatie vond het nodig om er een extra 

dimensie aan toe te voegen: Ook moesten de 
kinderen bij iedere vos een opdracht 

uitvoeren: zoek de verschillen, houten puzzels, 
doolhof, tangram puzzel, etc.  

Wanneer ze deze opdracht goed hadden uitgevoerd, kregen ze een letter. 

Deze letters vormen een woord. Wanneer ze dit woord aan de 
organisatie lieten zien, kregen ze EINDELIJK 

de kamp-cd met alle geweldige foto’s. Tsja, je moest er iets 
voor doen, maar dan heb je ook wat.  

 
Wat een heerlijk vooruitzicht om dit nog eens keer terug te kijken op een 

regenachtige dag. Dan klik je van de ene naar de andere foto en geniet 

je van alle herinneringen aan die fantastische kampweek.  
 

Tot de 
volgende 

seizoen 

opening!  
 

Groetjes, 
Monique en 

Maaike 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

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? 

Sinds januari 2017. 
 

Wat vind je het leukst aan scouting? 
Dat we gewoon zoveel leuke verschillende dingen doen. 

 
Wat kan nog wel beter op onze groep? 

Er wordt altijd wel iets ondernomen, dus vrij weinig. 😊 

 
Wat is je leukste scouting herinnering? 

Zomerkamp vond ik het allerleukste. 

 
Wat voor opleiding/werk doe je? 

Door de week ga ik naar school, ik zit nu in groep 4. 
 

Heb je nog andere hobby’s? 

Ik zit op turnen en zwemles en sinds kort op schaken. 
 

Waaraan herkennen we jou? 
Aan mijn lange haren.  

 

Naam:    Nidhi Narain 

Leeftijd:   6 jaar 

Is nu:   Bever 

 

 

Mede mogelijk gemaakt door: 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ook dit jaar hebben wij weer meegedaan. "Natuurlijk!", zou je zeggen, want het 
is altijd gezellig en een spannende uitdaging. En wij "moesten" ook nog onze titel 

verdedigen!  

 
Na de ontvangst met wat te drinken en iets lekkers kregen we van Joost en Marcel onze puzzel en 

begon de klok te lopen. Na "HUISJE-IN - TRAPJE-OP" konden we de coördinaten van de bonusposten 
op de kaart zetten. Eerst nog alle punten goed controleren, daarna de route bepalen en dan snel weg 

wezen. 

Het weer was goed en de tocht was ook weer heel mooi en goed uitgezet. Onderweg kwamen we af 

en toe bekenden tegen (ook toevallig) en ook wel eens verdwaalde gasten 😉. Achter iemand 

aanlopen gaat niet altijd goed, want als dat groepje verkeerd loopt doe jij dat ook... We kwamen ook 

2 gezellige "rustposten" tegen met lekkere soep en chocomelk. Na de laatste rustpost moesten we 
nog even alle zeilen bijzetten, om voor het donker binnen te zijn. Maar gelukkig hebben we het 

gehaald. Nadat we ons gemeld hadden bij de jury, kozen we ervoor om eerst even snel de tent op te 
zetten voordat we lekker konden gaan zitten. Het was al een beetje aan het schemeren, maar 

gelukkig kon het nog zonder zaklamp. Daarna ploften we op een stoel en onder het genot van wat te 
drinken hebben we verhalen uitgewisseld met de rest. 

 

Nadat iedereen binnen was konden we lekker gaan genieten van wat Patrick en Peter "gekookt" 
hadden. We hadden best wel honger na zo’n tocht. Na het eten en de afwas was het tijd voor een 

gezellig kampvuur en voor de kinderen was er ook nog een leuk avondspel en natuurlijk was er de 
prijsuitreiking. Daarna het spectaculaire optreden van onze vuurvreter Marcel, wij doen hem dat niet 

na! 

Goh, was het weer zeer GEZELLIG, goed GEORGANISEERD en gewoon TOP. Volgend jaar weer toch!? 
 

Bedankt namens team Bijna 100, Annemieke en Jan 

  
 
 

 

 
 

-  



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
8Jaar stamadviseur… een plaatje zegt meer dan 1000 woorden.
 

Na 8 mooie jaren als stamadviseur heb ik besloten om toch mijn horizon te vergroten en voor een 
nieuwe uitdaging te gaan. Ik ruil mijn enthousiaste jongelingen in voor een bestuursrol bij Regio 

Maasdelta. Een lastige keuze, want wat wil je nou meer dan een stel jongelingen om je heen die je 
aan de ene kant helemaal niet nodig hebben, maar stiekem soms toch wel. En ja, ook ik had hen 

nodig; ze hielden me fris, enthousiast en (geestelijk) jong. Maar goed, keuzes moet je maken en ik 

laat ze in goede handen achter: Marcel Kieboom (mijn ‘broertje’) is gevraagd om de nieuwe adviseur 
te worden en gelukkig heeft hij Ja gezegd. 

 
En, zoals de titel al zegt: een 

plaatje zegt meer dan 1000 

woorden, dus ik ben door 
mijn fotoarchief gegaan en 

wil een klein deel daarvan 
met jullie delen: 

Ook ik werd geïnstalleerd, 
samen met de net 

overgevlogen stamleden.  

 
 

Sinterklaas, mooie gedichten, bijzondere surprises… 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Eten, een terugkerend thema bij de stam… 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gewoon, gezellig, omdat het kan. 
 

 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

Of moet ik zeggen: Lekker gek doen, omdat het kan. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Installeren, ook zo’n scouting 

ding. 
 
Net als speleo oefenen…

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lekker een weekend weg met z’n allen…  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Scouting, een groepsgevoel zoals alleen 
scouting je dat kan laten voelen. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lieve stamleden, 
 

Hartelijk dank voor jullie vertrouwen in mij al deze jaren! 

Ik heb enorm van jullie genoten en heb veel van jullie 
geleerd.  

Jullie hebben laten zien dat scouts veerkrachtig zijn en dat 
jullie van een stam die zo goed als dood was weer een 

sprankelende stam konden maken. Van een midweek-kamp 

op 25 km afstand konden jullie groeien tot een kamp twee 
weken in Tsjechië. 

Er zijn maar weinig stammen die ik ken die zo goed als 
iedere week weer een leuke, inventieve en uitdagende of 

bijzondere opkomst kunnen maken. Ik ben reuze trots op al 
die jongelingen die ik in de laatste 8 jaar heb mogen 

begeleiden.  

 
Nogmaals hartelijk dank, deze 8 jaar pakt niemand mij 

meer af! 
 

Groetjes Eric 

 

Mede mogelijk gemaakt door: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bevers hebben al weer veel avonturen 

beleefd in dit nieuwe scoutingseizoen. We 
begonnen goed, met een opgeknapt lokaal. 

Niet alleen hebben we een hele mooie nieuwe 
vloer gekregen, maar Bas, Sterre en Rebbel 

hebben ook nog eens een hele coole boomhut 

gebouwd. 
 

Om dat te vieren, hebben we tijdens de eerste 
opkomst pizza's gebakken. De bevers konden 

zelf uitkiezen wat ze er allemaal op wilden 
hebben. Die dingen moesten ze er natuurlijk 

ook zelf op doen. Terwijl de pizza in de oven 

zat hebben we blaadjeskettingen geknutseld 
om de  boomhut nog wat verder te versieren. 

 

Kastanjes zoeken is ook ieder jaar weer een 
leuke activiteit. Gewapend met een grote 

boodschappertas trokken de bevers naar 
buiten, op zoek naar kastanjes en mooie 

herfstbladeren. Na een lekkere wandeling 

buiten hadden we genoeg verzameld om mee 
te knutselen en konden we weer terug naar 

binnen. Binnen hebben we de blaadjes 
gebruikt om uiltjes en blije-blaadjes te maken. 

Van de kastanjes konden we schattige rupsjes 

maken. 
 

Omdat het dierendag was geweest hebben we 
trekpoppen gemaakt. Er waren katten, 

konijnen, paarden en uilen. Het was even 
puzzelen hoe ze in elkaar moesten, maar 

uiteindelijk werkten ze allemaal. Daarna zijn 

we lekker buiten wezen spelen. We mochten 
zelfs meedoen met de komkids open dag waar 

we twister en voetbal-bowlen hebben 
gespeeld. 

 

Zolang het weer nog goed is, moet je daar 

gebruik van maken. Dus hebben de bevers een 
speurtocht gelopen. Ieder kind kreeg een 

aantal kaartjes, met op een kant een 
routeaanwijzing en op de andere kant een 

nummer. Ze moesten goed opletten bij welk 

nummer we gebleven waren, en welk kaartje 
er dan als volgende aan de beurt was. De 

tocht bracht ons naar het sterrenbos, waar we 
lekker even in de speeltuin hebben gespeeld. 

De rest van de route bracht ons terug naar de 
plantage, waar we nog wat korte spelletjes 

hebben gedaan. 

 
De JOTA-JOTI stond dit jaar in het thema van 

de ruimte. Ieder bever kreeg een eigen ruimte-
paspoort. Als je alle opdrachten daarin goed 

had uitgevoerd, was je volleerd astronaut. We 

begonnen met het knutselen van onze eigen 
aardbollen. Hiervoor hadden we groene en 

blauwe klei nodig, die we zelf hebben geverfd. 
Om te oefenen met in de ruimte zijn, deden 

we een ruimte-dans. Zo was het net of we op 
de maan stonden. Ook hebben we onze eigen 

planeet ontworpen. 's middags deden we 

samen met de rest van de groep mee aan het 
regiospel, waarbij we streden tegen andere 

groepen in onze regio. 

 
Voor halloween mocht iedereen verkleed 

komen. Als eerste zijn we het lokaal gaan 

versieren. We hebben spookjes gemaakt om 
aan het plafon te hangen. Voor op de ramen 

maakten we enge vleermuizen. Hierna hebben 
we wat spelletjes gedaan in halloween thema, 

zoals een heksenrace. Ook hebben we het 

superenge spookhuis van de welpen bezocht! 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Om er achter te komen hoe het is om leiding 

te zijn, hebben de bevers hun eigen speurtocht 

gemaakt. De bevers werden in twee groepen 
verdeeld. De eerste groep vertrok naar buiten 

en zette pijlen op de grond om de route aan te 
geven. De andere groep ging iets later de 

pijlen volgen. Het ging hartstikke goed, en 

gelukkig hebben we de hele route kunnen 
volgen. Hierna werden de groepen 

omgedraaid. De ander groep mocht nu een 
speurtocht uitzetten, dit keer binnen. De 

tweede 
groep 

ging de 

aanwijzin
gen 

volgen, 
zoals “ga 

naar 

waar er 
gekookt 

wordt”. 
De 

keuken! 
Ook deze 

speurtoc

ht ging 
hartstikke 

goed. 

 

Tijd voor een postenspel! Bij de eerste post 

konden de kinderen een herfstboom 
vingerverven. Dit leidde tot kleurrijke bomen 

waar schattige dieren in woonden. Bij de 
andere post hebben we vogels en egels 

geknutseld. Bij de laatste post kon je spelletjes 

doen, in de boomhut. Aan het einde hebben 
we de nieuwe bevers geïnstalleerd. 

Gefeliciteerd allemaal! 
 

Ter voorbereiding van het sinterklaasfeest 
hebben we kruidnootjes gebakken. De 

kinderen mochten zelf het deeg kneden en er 

balletjes van draaien. Terwijl dat in de oven 
zat, kwamen er twee Pieten bij ons langs! Ze 

hebben ons geleed hoe je cadeautje moet 
inpakken als een echt Piet. In de grote zaal 

was er een parkoers uitgezet. Met onze 

ingepakte cadeaus moesten we over het 
parkoers, om aan het einde je cadeau in de 

schoorsteen te kunnen gooien. De kinderen 
hebben nu geleerd wat er allemaal bij komt 

kijken als je een Piet wil worden. 
 

We wensen iedereen fijne feestdagen, en 

hopen jullie in 2019 weer te zien! 
Groetjes van Bas, Sterre en Rebbel 

 

  

 
  

 
  Mede mogelijk gemaakt door: 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afgelopen oktober was de laatste 

ledenvergadering van dit jaar. 
 

In deze vergadering bespreken de aanwezigen 
o.a. het onderhoud van het gebouw, voorbije 

en komende activiteiten en de begroting. Met 

daarin uiteraard de inkomsten en uitgaven.  
 

Helaas worden de uitgaven ( o.a. 
verzekeringen, energie, andere vaste lasten) 

steeds hoger. Dus de inkomsten zullen ook 

moeten stijgen.  
Dat doen we bijvoorbeeld door het verkopen 

van lekker speculaas in december en door het 
collecteren voor Jantje Beton. Maar helaas 

ontkomen we er niet aan om ook de 

contributie iets te verhogen. 
 

De contributietarieven voor 2019 zijn:  
(per lid, per maand) 

 Bevers   €12,50 
 Welpen   €13,75 

 Scouts   €16,50 

 Explorers  €16,50 
 PiVo’s   €16,50 

 
Betaalt u via automatische incasso, dan hoeft 

u verder niets te doen. Nog een enkel lid 

maakt zelf de contributie over, deze vraag ik 
om met bovenstaande per 1 januari 2019 

rekening te houden. 
 

’’Wist u overigens dat de 
stafleden behalve dat ze 
geheel vrijwillig de 
opkomsten etc. draaien zelf 
ook nog contributie 
betalen?’’ 
 
Wilt u meepraten over het beleid van de 

groep? De volgende ledenvergadering is op 12 

maart 2019. 

 
Jantje Beton 2019 

 
Van 25 februari t/m 9 maart is weer de 

volgende collecte voor Jantje Beton. 
Traditioneel doen wij aan deze actie mee. 

De helft van het bij elkaar gecollecteerde geld 

mogen we zelf houden. 
 

Voor de collecte zoeken we nog enthousiaste 
collectanten. Nee, je hoeft echt niet deze twee 

weken lang elke dag langs de deuren te 

leuren. Een, twee of een paar 
middagen/avonden is voldoende. 

Meestal kan dat ook nog eens in de buurt waar 
je zelf woont. 

Dus geef je snel op, maar liefst uiterlijk 4 

februari. 
 

Stuur een mailtje naar: 
penningmeester@scoutingflg.nl  

Mocht je eerst nog vragen hebben? Laat maar 
weten. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Vriendelijke groet, 

Peter Olsthoorn 

Penningmeester Scouting FLG. 

mailto:penningmeester@scoutingflg.nl


 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uit het bestuur 
Terug van lang weggeweest, is er weer een stukje vanuit het bestuur. 

Want wat doet het bestuur nou eenmaal naast veel vergaderen en nadenken? Dat is de vraag die 

vaak gesteld word, dus daarom proberen we je nu een beetje meer inzicht te geven wat er achter de 
schermen is gebeurd het afgelopen kwartaal. 

Privacy beleid 

Uiteraard zijn al een tijd geleden wat nieuwe regeltjes ingegaan betreffende persoonsgegevens. We 

zijn al een tijdje aan de gang achter de schermen om alles op orde te maken, maar nu hebben we dus 

na lang overleg toch wat voor elkaar gekregen. Zodat er eigenlijk weinig last bij de vrijwilligers ligt en 
we toch weer alles in orde hebben! 

Contact met de gemeente 

Wat een groot punt is dat de afgelopen tijd speelt is wat gesteggel met de gemeente. Onder andere 

dat we volgens de gemeente onder ‘welzijn’ vallen in plaats van `sport en recreatie`. Op landelijk 
niveau is dit al redelijk goed geregeld door samenwerkingsverbanden tussen scouting en 

sportverbanden, maar gemeente Schiedam is anders van mening. Gelukkig zijn er wel enkele mensen 

die naar het bericht van alle Scoutinggroepen in Schiedam willen luisteren.  Zo heeft de krant onze 
brief gepubliceerd en was er een vertegenwoordiger van de scoutinggroepen te gast bij Schie TV. Ook 

door middel van veel contact met enkele partijen in de gemeenteraad hebben wij ons punt over 
kunnen brengen en is het nog een open einde. 

Flyers, posters – PR 

Achter de schermen zijn we natuurlijk altijd bezig met mogelijkheden om meer leden te werven of om 
naamsbekendheid te vergroten. Zo staan we op 14 december op de kerstmarkt in de Gorzen 

(waarover meer in het volgende groene blad), maar hiervoor moeten we ook meer posters en flyers 
hebben. Deze zijn dankzij Marcel de Bruin gemaakt, en zijn weer in grote getalen aanwezig. 

 
 

 
Mede mogelijk gemaakt door: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Onze teamnaam Lumijo staat voor Luca, Mila en Jona, dat zijn ook wel de lopers. 
Voor ons was de GOH echt een gezellige ervaring, het was ook uit 

gezelligheid verzonnen om mee te doen. De dag zelf was ook heel leuk, 

alleen wat helaas wel jammer was, was dat alleen Mila haar hele 
uitrusting mee had. 

 Er was wel heel veel gezelligheid en heel veel lol.  
Het was zelfs gezellig toen we door een weiland die niet helemaal 

opgedroogd was liepen en daardoor allemaal natte voeten hadden.  

We hebben ook een deel gelopen met Theo en Tessa, daardoor hebben 
we ook een extra post gekregen. Er was 

ook een bingokaart waar woorden op 
stonden waar je onderweg foto’s van 

moest maken met je team. Wij hadden 
niet zo heel veel foto’s maar we hebben 

wel heel leuke gemaakt van elkaar.  

 
Maar uiteindelijk is er natuurlijk wel een 

reden dat we hebben gewonnen en dat is dat er een meisje meeliep, 
want de jongens proberen het al jaren maar omdat dit jaar er een 

meisje mee liep is het ze wel gelukt. 

Het avondspel was ook een groot succes, ons team is uiteindelijk 
gedeelde eerste plaats geworden. Helaas moesten daarna Jona en 

Luca weg omdat ze die volgende dag een tenniswedstrijd hadden. 
Maar Mila bleef wel tot de volgende dag.  

Tot volgend jaar?! Groetjes Mila 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Dit jaar zijn wij  voor het eerst locatie geweest voor het Suikerzoet Filmfestival!  
In de binnenstad van Schiedam wordt dit gratis film evenement al 14 jaar op rij georganiseerd. Net 

als onze vereniging, draait ook Suikerzoet volledig op vrijwilligers. Een prachtig initiatief waar we 
graag aan mee helpen! 

Onze ‘grote zaal’ werd in een paar dagen omgebouwd tot bioscoop, waar vrijdag en zaterdag avond 

totaal 4 films werden gedraaid. Het kabouterlokaal hadden we ingericht als bar en zo hebben we zelf 
ook nog wat kunnen ophalen. Bij de eerste film vrijdagavond stroomde de zaal met 60 stoelen binnen 

een kwartier vol. De andere films bezette een halve zaal. Desalniettemin  kijken we terug op een 
geslaagde editie en een goede sfeer op zowel onze locatie als in de binnenstad. Ons prachtige 

grachtenpand/clubhuis stond weer goed op de kaart en ook de zaterdagochtend leden profiteerde 

ervan: we mochten tijdens de 
opkomst een leuke kinderfilm 

kijken! 
Wellicht tot volgend jaar! 
 
 

-  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In september zijn we met acht leden van onze scoutinggroep naar de Zeeuwse Scoutiviteit geweest. 

Dit is een gezellig weekend aan het prachtige Veerse meer in Zeeland waar er allerlei activiteiten en 
cursussen georganiseerd worden voor en door de vrijwilligers van scouting. We waren deze editie 

wederom niet alleen aanwezig als deelnemers, maar 
ook als medewerkers in de verschillende teams zoals 

Feest & Fourage, Logistiek, PR en Algemeen.  

We hadden dan ook bijna allemaal andere 
aankomstdagen. De eerste mensen waren er al 

bijna een week van tevoren waar ze begonnen met 
wat décorstukken maken en rustig aan wat dingen 

klaarzetten. In de dagen die volgde kwamen er 
steeds meer mensen aan die begonnen met 

opbouwen en zorgde mensen van onze groep ook 

voor het eten.  
 

Op vrijdagavond was alles opgebouwd en kwamen 
de deelnemers ook aan. Ook de deelnemers van onze groep die erg vrolijk en enthousiast 

aankwamen. 

Voordat de feestelijke opening was werden eerst de tenten opgezet en werd er al een ronde 
cursussen gedaan.  

Daarna verzamelde iedereen in de feesttent en na een kort praatje en een hoop confetti begon het 
eerste feest van het weekend. Twee dj’s draaide foute muziek die over de gehele avond steeds fouter 

werd. De mensen die het feest in de feesttent iets te druk vonden konden gezellig rond een 
kampvuurtje zitten of een biertje halen in het speciaal bier café.  

 

De volgende ochtend scheen de zon heerlijk over het scoutcentrum en was er weer genoeg te 
beleven. Er waren verschillende cursussen zoals fotografie, EHBO, vuurspuwen, koken (met en zonder 

insecten) en alle modules van scouting Nederland.   
Om tussen de cursussen door een beetje bij te komen stonden er twee hottubs op het terrein waarin 

je even heerlijk kon badderen. In de zenhoek kon je ook mee doen met yoga, leren masseren of 

gemasseerd worden en zelf “Bob Ross”-schilderen. 
‘s Avonds BBQ ’de we met alle vierhonderd aanwezigen aan de waterkant. Daarna startte het 

verjaardagsfeestje van de Zeeuwse regio in de feesttent. Met een feesthoedje en twee super goede 
bands, waarvan 1 ook uit Schiedam, werd het weer een supergezellige en late avond.  

 

Op zondagochtend was iedereen, ondanks dat het feestje de avond ervoor erg gezellig was, weer 
vroeg op en enthousiast voor de laatste activiteiten van het weekend. In de ochtend en middag waren 

er nog verschillende cursussen maar werd er ook al langzaam afgebouwd.  
 

Nu we allemaal weer thuis zijn kunnen we 
allemaal terugkijken op een erg gezellig 

weekend met erg mooi weer, leuke activiteiten 

en goede feestjes. We hebben door nieuwe 
mensen te leren kennen nieuwe technieken, 

ideeën en vaardigheden hebben opgedaan.  
 

Groetjes Zoë 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hier is weer een verslag van wat de scouts de afgelopen weken beleefd hebben. 
Voor dat de GOH begon hebben we de avond ervoor nog geoefend om te oriënteren met kaart en 

kompas en te onthouden waar je staat op de kaart en waar je op moet letten. 

Zo hebben een groot aantal scouts mee gedaan aan de 
GOH met goed resultaat Mila, Jona en Luca werden 1 ste 

in categorie B.  
We hebben de verjaardag van Martijn gevierd, met 

allerlei verjaardag spellen zoals ballonnen trap. En Joyce 

en ik hadden een heerlijk taart voor hem gebakken. Het 
was een gezellige avond 

Er is ook tijdens de opkomst gekleid en van klei 
geprobeerd een stopmotion filmpje te maken en nog leuk 

gelukt ook. En er werden veel fantasie beestjes gemaakt. 
We mochten ook weer 6 nieuwe scouts installeren! Welkom Lonneke, Merijn, Kisho, Anouk, Kuba , 

Pawell bij de scouts! Op deze dag waren we ook weer druk bezig met het 

behalen voor nieuwe insignes. Dit is weer goed gelukt. 
 

Verder zou Kevin voor ons een game avond te organiseren, dus hebben we 
in de grote zaal op beamers lekker race spelletjes gespeeld via de Wii en 

Nintendo switch. Het was een lekkere actieve avond waar iedereen blij van 

werd zelfs de staf haha! En de scouts hebben ook een sinterklaas opkomst 
gehad, we werden zelfs vereerd met een bezoekje van de goedheiligman. 

We hebben deze avond een dobbelspel gespeeld en kon er gestreden voor 
de cadeautjes. Met chocolade melk en kruidnoten was het een super gezellig 

avond. 
Verder wensen we leden en ouders fijne kerstdagen en een goed 2019 toe! 

Groetjes van Monique namens alle scouts en de staf. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Doe je gordels maar vast dames, heren, ouders en aan ieder ander die dit leest. Op dit fantastische 
moment in je leven: Want in dit korte verslag ga ik jullie vertellen over wat de welpen de afgelopen 

tijd hebben gedaan. 
We hebben een knoop-opkomst gehad, de welpen moesten vanaf hun niveau alle knopen leren en 

daarna laten zien dat ze het konden zonder naar de uitleg te kijken. En natuurlijk waren de zwart 
pieten erbij na de pepernoten race, met een koppie warme 

chocomelk en kruidnoten moesten de welpen zich bewijzen 

tegenover de pieten om de cadeautjes te krijgen. En de 
welpen zijn begonnen aan een nieuwe 

insigne…(tromgeroffel): de sport insigne. 
Ze hebben bij de eerste sportopkomst een spandoek 

gemaakt, vervolgens is ieder team aan de slag gegaan om 

een eigen spel te verzinnen en voor te bereiden. 
 

Groetjes van Jacala en de welpen!  
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Jantje Beton 

 

 
Eerste opkomsten 

nieuwe jaar 
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