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Bevers 

Sterre Maartje van de Water 06-30737726 
Noa Naomi de Lange 06-22318697 

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

E-mail bevers_flg@hotmail.com 

  
Welpen 

Sahi Daisy Heuchemer 06-38624767 
Akela Zoë Melief 06-34138563 

Bagheera Stephanie van Ree 06-52502865 
E-mail welpen-flg@hotmail.com 

 
Kabouters 

Mang Kevin Ringlever 06-48864587 

Mor Fleur van de Water 06-12325378 
E-mail kabouters_flg@hotmail.com 

 
Verkenners 

Marcel Marcel de Bruin 06-52420964 
Yorick Yorick de Vries 06-45960999 

E-mail verkenners_flg@hotmail.com 
 

Padvindsters 

Mathieu Mathieu Verkade 06-24869319 
MartijnH Martijn Heuchemer 06-51613217 

Jolanda Jolanda Kremer 06-12396996 
E-mail padvindsters_flg@hotmail.com 

 
Explorers 

Marcel Marcel Kieboom 06-55175776 

Stefan  Stefan Walthie 06-15077031 
Edwin Edwin van de Leur 06-51552924 

 
Stam 

Adviseur Eric Brouwer 06-14444447 
Voorzitter Maartje van de Water 06-30737726 

 
 

 

Troephuis 

Lange Haven 11 

3111 CA Schiedam 
010-4267048 

 
 

giro: 772595 t.n.v. st. scouting  
Franciscus-Lodewijkgroep 

te Schiedam 

email: info@scoutingflg.nl 
internet: www.scoutingflg.nl 
 

 

Boomstam 

Contactpersoon Annemieke Jansen 010-4263530 
 

Bestuur 
Voorzitter Annemieke Jansen 010-4263530 

Secretaris Joost Jansen 010-4263530 
Materiaal Mathieu Verkade 06-24869319 

Groepsbegeleider Eric Brouwer 06-14444447 

 
Stichtingsbestuur 

Voorzitter Rob Ouwendijk 010-2732265 

Penningmeester Peter Olsthoorn 010-4264493 

Secretaris Joost Jansen 010-4263530 

Lid Jan Lentjes 010-4265246 

Lid Arnold Jansen 010-4268106 
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Prins Mauritsstraat 1           
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Beste lezers, 
 
Love, Liefde en Amour: tijd voor een valentijns opkomst!  
In het lokaal hingen allemaal hartjes ballonnen met daarin een 
opdracht. Deze mochten de bevers doorprikken zodat we de 
opdracht  konden lezen. Zo gingen we als eerst ’liefde prikken’! 
Op het prikbord hing een hart met alle namen van de kinderen 
die aanwezig waren. 
Om de beurt moesten de kinderen (geblinddoekt) met een pijl in 
het hart prikken, en de naam die het puntje van de pijl aanwijst 
mocht iets liefs ontvangen. Een kus, knuffel of high-five! Bijna 
alle kinderen kozen voor de high-five haha! 
 
Op naar de volgende liefdesballon! PANG! En wat staat erop? 
Valentijnskaarten maken, voor iemand die je heel lief vind. Voor mama, superoma, opa of de 
juf! Er werd veel gewerkt met diamantjes en glitters om de afzender zo veel mogelijk te 
verwennen! 
In de volgende ballon stond dat het tijd was om te drinken, dit keer zonder snoepjes, want 
in de ballon die we daarna kapot hebben geprikt, stond dat we gingen snoephappen! 
En wat hebben we goede duikers in de groep zeg! Ze doen echt alles voor een snoepje! Hihi 

 
Ook hebben veel kinderen een badge/insigne gekregen, het ’Rozemarijn’ insigne om precies 
te zijn. Dit insigne houd in dat je heel goed bent in koken! Als je 2 van de 3 kook opkomsten 
hebt meegedaan, dan ben je nu in het bezit van het insigne!  
 
Wat hebben ze er allemaal voor moeten doen? 
De eerste kookopkomst stond in het teken van Sinterklaas, zo zijn er kruidnoten gebakken 
en hebben ze warme chocolademelk gemaakt. 
Tijdens de tweede kookopkomst hebben de kinderen zelf overheerlijke appelmoes gemaakt. 
Met deze twee opkomsten werd er samen gedraaid met de welpen en kabouters. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

De laatste kookopkomst hebben alleen de bevers gedaan: 
zelf groentesoep maken. Iedereen kreeg een mes en een 
snijplank, en op tafel lagen de groentes die in kleine (met 
nadruk op kleine) stukjes gesneden moesten worden. De 
wortels vonden de kinderen erg moeilijk, maar wel een mooie 
uitdaging! 
Uiteindelijk was de pan meer gevuld met groente dan met 
water! Blokjes bouillon erin, beetje vermicelli, en klaar is de 
soep… onee, volgende keer moet er ook nog een beetje zout 
bij! Ook hebben Sterre en Noa uiteindelijk bijna alle groente 
uit de pan gevist, want anders kon je de soep meer eten dan 
drinken! Haha  
 

 
Toen de soep stond te koken hebben we ’soep opera’ 
gedaan. De kinderen kregen eerst op youtube de 
professionele soep opera te zien, daarna die van de 
verkenners van onze eigen groep en toen mochten ze zelf 
aan de slag! 
(Benieuwd wat dit is? Zoek maar op youtube: 
’Soep opera FLG verkenners’) 
 
Nog even voor de lieve vaders of moeders die het insigne 
nog op de blouse moeten naaien: hij moet op de 

linkermouw komen!   
 
En we hebben er een nieuwe leiding bij! Haar naam is 
Rebbel en we zijn erg blij dat ze ons leiding team komt 
versterken, zeker met de komst van onze 19e bever (!!). 
 

 
Wat er verder op ons programma staat is een 
weekend op het troephuis, een leuk uitstapje en 
natuurlijk Groepskamp 2013! 
Wij hebben er enorm veel zin in en hopen dat er 
zoveel mogelijk bevers meegaan! 
 
Groetjes, 
Rebbel, Bas, Sterre en Noa  
 
(Pssst… in Hotsjietonia hebben ze ook wifi, volg de 
kleintjes nu op twitter via @BeversFLG!)  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

In het nieuwe jaar zijn de welpen 
weer erg actief geweest! 

We zijn bijvoorbeeld in de sneeuw 
gaan spelen samen met de 
Kabouters! Eerst deden we wie de 
mooiste sneeuwpop kon maken. 
(Wij, als welpenleiding, vonden die 
van de welpen natuurlijk het 
mooist!) Maar de neuzen bleven niet 
lang op de poppen zitten, want Sid 
had plotseling erg trek in 
winterpeen. En natuurlijk kon een 
reuze sneeuw gevecht niet 
achterblijven. Mang had een indeling 
gemaakt, maar al snel was iedereen dat vergeten en kwam het neer op: 'Raken wie je raken 
kan!!' 
Nicky, Noor, Renzo, Tobias, Yanko en Sid hadden een kerstboom gevonden en versierd met 
afval en sneeuw. Het afval hebben we toen we weggingen natuurlijk weer netjes opgeruimd. 

Sahi heeft een aantal EHBO-lesjes 
gegeven, ze had een mooie 
presentatie gemaakt. Hierin had ze 
uitgelegd wat de vijf belangrijkste 
punten zijn, bijvoorbeeld dat je 
eigen veiligheid voor gaat, en dat 
je er achter moet komen wat er 
gebeurd is. 
We hebben ook praktijk gedaan 
zoals het leren stelpen van een 
bloedneus, hoe je iemand moet 
verplaatsen in een noodgeval, en 
wat een ‘stabiele zijligging’ is. 

Op zaterdag 9 februari hebben we Carnaval gevierd met de Bevers en Kabouters samen. Er 
was een modeshow met échte prijzen! De prins carnaval van de Welpen was Luca die 
verkleed was als een super stoere leeuw! Maar er waren zoveel mooie outfits (zoals Yanko 
als matroos, Aodhán als Darth Vader en Jona als tovenaar) dat het voor de jury, die bestond 
uit Bas, Mor en Akela, wel heel moeilijk was om te kiezen. In het lokaal van de Bevers was er 
een stoelendans waar iedereen zijn energie kwijt kon. En in het lokaal van de Kabouters 
werden er mooie sambaballen gemaakt. 

Groetjes, 

Sahi, Bagheera, Akela en de Welpen! 

PS: De Welpen hebben ook hun eigen twitter. Volg ons op @WelpenFLG! 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Feest ter ere van 80 jaar FLG 
 
 
 

Dit jaar, op 11 mei, wordt onze scoutinggroep 80 jaar! 
Om dit te vieren gaan we o.a. op groepskamp in de zomer. 

Dit betekent dat alle leeftijden bij elkaar zullen zijn. 
We vieren onze verjaardag graag met jullie (alle leden en hun familie) op: 

 
zaterdag 25 mei 2013 

 
Dus zet deze datum alvast in je agenda want dit feest wil je natuurlijk niet missen! 

We zijn trots op al onze vrijwilligers die ervoor zorgen dat onze jeugdleden 
het hele jaar door leuke en afwisselende activiteiten kunnen beleven! 

 

Een klein stukje geschiedenis: 
 

De Franciscus-Lodewijk Groep werd in 1933 opgericht als de Franciscusgroep 
en ging in 1967 samen met de Lodewijkgroep. 

Beide groepen waren van oorsprong katholieke jongensgroepen. 
In 1958 werd bij de Franciscusgroep de allereerste Rowanafdeling opgericht (RA1). 

 
In het begin van de jaren tachtig bleek er weer belangstelling te zijn voor een nieuw 

onderdeel: de Bevers. Dat was het begin van de groepsopbouw zoals we die vandaag de 
dag hebben, een volwaardige gemengde groep met ongeveer 100 leden, 

verdeeld over alle leeftijdsgroepen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alweer een tijdje terug hebben we een ontzettend 
leuke carnavalsopkomst gehad met de bevers en 
welpen. Iedereen was erg mooi verkleed en de 
leiding (jawel) deed natuurlijk ook mee. We zagen 
erg bijzondere, originele en vooral mooie outfits 
voorbij komen. Waaronder een stoere leeuw, 
magische tovenaar, salsadanseres(sen), een draak 
en zelfs Darth Vader! 
Er werden veel leuke activiteiten gedaan en de 
mooist verkleedde werd beloond.  

 
De kabouters hebben ook weer aardig wat geknutseld. Zo gingen we laatst met 
koffiefilters aan de slag en hebben we met viltstiften en water en paar prachtige werkjes 
gemaakt. De kinderen hadden vlinders, bloemen en andere mooie dingen gecreëerd.  

 
  Zaterdag 23 februari kwamen de oudste bevers  
  een zogenaamde kijkopkomst meedraaien met de  
  kabouters. Inge en Stacey hebben samen met de  
  andere kabouters gezellig meegedaan. We gingen  
  zoal met het kaboutergeheimtaal aan de slag.  
  Maar de kabouters hadden onze zinnen  
  al snel vertaald, dus hebben daarna voor elkaar  
  verschillende raadsels gemaakt. Het puzzelen was  
  lastig maar ook erg leuk! 
 

Na de pauze gingen we fietsbel-bromfiets spelen en hebben we erg gelachen. Stacey en 
Mila hadden op een gegeven moment wel 5 of 6 marshmallows in hun mond! Na een 
uitgerekt gevoel in de wangen zijn we naar de grote zaal gegaan om met de welpen het 
“wortel-konijn-spel” te spelen. Dit was erg grappig.  

 
Groetjes, 

 
Mang, Mor en de kabouters! 
 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

We zijn het jaar begonnen met een gezamenlijke opkomst met alle vrijdagavond onderdelen. 
Er was een casino georganiseerd waarbij er al een klein tipje van de sluier werd gelicht wat 
betreft het kampthema… 
Na de casinoavond hebben we diverse leuke 
dingen gedaan. Zo zijn er filmpjes gemaakt die 
ontstaan door heel veel foto’s achter elkaar te 
plakken en dit snel na elkaar af te spelen. 
 
Als eerste hebben we 2 groepen gemaakt die 
moesten bedenken waarmee ze hun filmpje 
gingen maken en waar deze over moest gaan. 
Het ene groepje ging aan de slag met klei en het 
andere groepje wilde er zelf in voorkomen. Na 2 
avonden hebben we met ruim 500 foto’s, 5 
filmpjes kunnen maken, waar we allemaal heel 
trots op zijn. 
 

14 februari was het weer Valentijnsdag en dit kunnen 
we niet zomaar voorbij laten gaan bij de 
padvindsters. Daarom hebben we een heus 
valentijnsweekend gehouden. Op vrijdagavond zijn 
we begonnen met een aantal enveloppen met hierin 
opdrachten welke we allemaal moesten uitvoeren. Als 
eerste moest iedereen een valentijnskaart maken 
voor haar Valentijn (een andere padvindster of 
leiding), compleet met roze water en snoephartjes 
kwamen de mooiste creaties tot stand.  

 
Natuurlijk moet je er ook goed uitzien, dus kwamen de gezichtsmaskertjes tevoorschijn en 
kreeg iedereen zo’n lekker maskertje op. Met een hoop gegil en gekke gezichten kreeg 
iedereen haar maskertje op, en werd het er ook weer afgetrokken. 
Na de maskertjes was het tijd om de bedden op te maken en lekker in pyjama en slaapzak 
film te kijken. Lachen, gieren, brullen om elkaars pyjama en ook om die van de leiding. En 
nu op naar de film: ’Sydney White’. Na de film lekker slapen om de volgende morgen weer 
fris en fruitig op te staan. 
 
Zaterdag was de leiding extra vroeg 
opgestaan om warme broodjes en 
croissantjes te maken voor een ontbijt op 
bed. Wat een luxe, rustig wakker worden met 
een lekker ontbijtje op je slaapzak en daarna 
pas aankleden. Eenmaal klaar begonnen we 
met het maken en versieren van cupcakes. 
Met glazuur, snoepjes en verschillende 
kleurstoffen werden de meest mooie 
(lees: zoete) creaties gemaakt. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

’s Middags gingen we met zijn allen naar een klimhal 
om daar te klimmen. Cora en Judith kwamen ons 
helpen en zo konden we ons deze middag aan de 
muur vermaken. We begonnen op de oefenwand 
(10 meter) om te wennen aan de hoogte en 
verschillende niveaus. Daarna mochten we ook op de 
hogere muur klimmen (20 meter). 
Soms was het halverwege al best wel eng, maar toch 
hebben een aantal het tot bovenaan gehaald.  
 
Al met al een geslaagd weekendje en op naar het 
voorjaar zodat we weer lekker naar buiten kunnen 
gaan! 
 
Groetjes, 
 
Martijn, Jolanda, Mathieu en de Padvindsters 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ook de verkenners hebben afgelopen tijd niet stil gezeten… 
 

Eind vorig jaar hebben we met de 
verkenners surprises gemaakt, wat erg goed 
uitpakte (letterlijk!). De mooiste creaties 
kwamen langs en iedereen ging met een 
leuk cadeau naar huis. 
Met Nieuwjaar hebben we een blitse casino 
gedaan in ridderstijl. Ook de andere 
vrijdagavondonderdelen deden mee en 
iedereen kon zijn geld inzetten om te zorgen 
dat ze naar hogere standen konden komen. 
Echter lukte dit niet iedereen, waardoor 
sommige kinderen hun belasting niet meer 
konden betalen en dus in de goot belandden. 

 
Sinds kort zijn Cai, Patryk, Jordy, Hugo, Levi, Zagros en Bas ook geïnstalleerd en mogen ze 
zich een echte verkenner van de RMT noemen. Sinds de installatie hebben ze allemaal een 
mooi compleet uniform en we hopen dat ze die met trots elke opkomst dragen. 
 

Dat deze verkenners goed konden koken 
hebben ze ons laten zien. De verkenners 
hebben een opkomst besteed aan het maken 
van een maaltijd en daarin zijn ze goed 
geslaagd. De lekkerste gerechten kwamen op 
tafel en iedereen ging met een gevulde maag 
naar huis. 
 
het zal jullie vast niet zijn ontgaan, maar het 
heeft afgelopen tijd erg gevroren. 
De verkenners hebben hier ook van kunnen 
genieten, want tijdens de winteropkomst 

hebben ze lekker met sneeuwballen gegooid. Ook zijn we die avond gaan schaatsen bij van 
Vliet, wat erg in de smaak viel. 
 
De verkenners kunnen ook heel creatief zijn. Ze hebben 
aardappels versierd en er leuke poppetjes van gemaakt. Het 
ene na het andere wezen kwam voorbij met allemaal hun eigen 
charme. Aan het eind van de opkomst hebben de verschillende 
patrouilles elk een leuk poppenkastspel opgevoerd waar 
iedereen erg om kon lachen. 
 
We zijn ook een avond gaan bowlen bij de Walvis. Sommige 
verkenners waren er erg goed en sommige wat minder. 
Gelukkig was het voor iedereen even leuk en daar gaat het 
natuurlijk om! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Als laatste zijn de verkenners nog op weekend 
geweest in Checkpoint-stijl. Wie het programma 
niet kent: we hebben allemaal wetenschappelijke 
snufjes uitgeprobeerd. De verkenners hebben een 
kompas weten te maken met behulp van een 
magneet, kurk, naald en een bakje water. Nu maar 
hopen dat ze nooit meer verdwalen! Ook hebben 
ze vortexen gemaakt welke gave rookeffecten 
konden maken. Filmwonden vonden de verkenners 
ook gaaf om te maken, de meest bloederige 
taferelen kwamen naar boven! 
 

De zaterdag hebben we een tocht door Den Haag gelopen 
waarbij we op het eind bij een klimhal kwamen. Hier konden 
de verkenners zich uitleven op de klimwand. Sommige 
verkenners vonden het stiekem toch wel spannend, maar 
toch zijn ze allemaal even omhoog geweest! Ook hebben 
sommige verkenners leren zekeren wat ze ook erg gaaf 
vonden. 
 
s ’Avonds hebben ze met minimale hulp een uitstekende 
macaronimaaltijd weten te maken. Na het eten hebben we 
levend stratego gespeeld in Luky Luke stijl. Na dit spel 
waren ze stiekem toch best moe en zijn de verkenners (en 
hun leiding) op tijd naar bed gegaan. 
 

Na een lekker ontbijtje met spek de volgende dag zijn ze weer met een goed gevoel naar 
huis gegaan.  
 
Binnenkort staat er de HIT op het programma en enkele verkenners gaan hier ook in een 
groepje heen. Mees, Patryk en Sebastiaan; succes en veel plezier! 
 
Ciao,  
De Raymond Maufrais Troep 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

HELP! 
Onze groepsaanhanger heeft 
een nieuw onderdak nodig. 
 
Na jaren op een mooi plekje te hebben 
gestaan bij muziek vereniging OBK, 
is het binnenkort niet meer mogelijk om 
onze aanhanger daar te stallen. 
De muziekvereniging kan het niet meer 
bolwerken om het gebouw te onderhouden, 
en gaat zodoende verhuizen. 
 
Dus heeft u een plek waar onze aanhanger 
veilig (en niet in de weg) kan staan? 
Dan zijn wij hierin erg geïnteresseerd. 
Als tegenprestatie kan de aanhanger 
geleend/gebruikt worden. 
 
Bij vragen, opmerkingen of aanbiedingen, 
graag mailen met: 
mathieu_verkade@hotmail.com 

GEZOCHT! 
Lieve vrijwilligers die goed kunnen 
omgaan met een naaimachine. 
 
Zoals bekend gaan we dit jaar op groepskamp. 
En om elk onderdeel mooi te laten inleven in het 
thema van dit jaar, hebben we kostuums nodig. 
En best veel ook! 
 
Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers 
die het leuk vinden om ons te helpen met 
het naaien van mooie capes, jurken, schorten, 
vlaggen, jassen… noem maar op. 
 
Ben of ken jij iemand die ons zou willen helpen 
om een dagje kostuums voor kamp te naaien? 
Heel graag! 
 
Graag mailen naar: 
jolanda.kremer@gmail.com 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

We hebben alweer een hoop leuke vrijdagen achter de rug! Veel originele en leuke 
opkomsten gedaan, maar laten we beginnen met het speleoweekend. 
Dat was begin december in Floreffe, en bijna de hele stam ging mee! Samen met marcel en 
Edwin als begeleiders, hebben we weer leuk kunnen speleöen. 
Ook hebben we daar sinterklaas gevierd, geen surprises dit keer, maar alleen een cadeautje 
met gedicht erbij. Alleen lagen alle pakjes verstopt in het bos achter de blokhut, dus eerst 
een frisse avondwandeling gedaan om de cadeautjes te zoeken. Tijdens het uitpakken liet 
iedereen zich weer van hun creatieve rijmkant zien. Dat leverde heel komische situaties op! 
Het was een gezellig weekend, en hopen snel nog een keer te gaan! 
 
Eind december was voor de stam een spectaculair hoogtepunt: 
het oud & nieuw feest! 
Het thema van dit jaar was Oktoberfest en iedereen hield zich 
netjes aan deze dresscode. De meest gekke pakjes en leuke 
hoedjes kwamen voorbij en het feest was pas tegen de ochtend 
van 1 januari afgelopen. En met nog meer partygangers dan 
vorig jaar, kunnen we dit feest zeker tot geslaagd benoemen! 
Het nieuwe jaar zijn we begonnen met een barspellen avond, 
cocktailopkomst en vriendje/vriendinnetje opkomst 
gecombineerd met casino! 
Ook hebben we onze nieuwe stamleden geïnstalleerd, op een 
heel bijzondere manier. Ze wisten namelijk niet wat er ging 
gebeuren, want op de planning stond een geocache lopen. 
Ze waren totaal verrast en nu horen Lotte, Marloes, Fleur en Zoë dus officieel bij de stam! 
We hebben ook ons eigen bordspel gemaakt. Iedereen kreeg een deel van een kartonnen 
plaat en mocht daar zijn/haar eigen kunstzinnige weg op tekenen. Ook mocht je voor je 
eigen deel spelregels bedenken, wat heel grappig was! Heel pesterige of juist leuke vakjes 
kwamen langs. Soms moest je weer helemaal terug naar het begin en soms kreeg je een 
gekke opdracht! 
Bij de doe-raar-met-je-haar opkomst hebben we ons ook weer aardig uitgeleefd! Van alle 
spullen die op tafel stonden, moest je alles minstens 1 keer gebruiken. Dat waren dus 

spuitbussen in alle kleuren van de regenboog, 
haarspeldjes, klemmetjes, elastiekjes, gel etc. 
Wat kwamen hier prachtige kapsels uit voort! Haha 
 
Vrijdag 8 februari hebben we met bijna alle stamleden een 
fotoshoot gehouden. Met erg leuke resultaten! 12 
prachtige foto’s, met elk een ander thema en in een ander 
lokaal leverde een mooie stam-winter-kalender op! (zie 
voorblad) 
 
Benieuwd naar het resultaat? Of wilt u ook wel zo’n 
sfeervolle en grappige kalender hebben? Bestel dan voor 
maar €10,- een prachtig exemplaar door te mailen naar: 
maartjewater@hotmail.com en help de stam op kamp! 
 
Groetjes van de Jan Van Hoofstam! 

mailto:maartjewater@hotmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 

 

Boomstamopkomst: ‘after-sint-pré-kerst’ 
Halverwege december vond de Boomstam het wel weer 
eens tijd worden om bij elkaar te komen en de plannen voor 
het komend seizoen te bespreken. Een programma op hoog 
niveau was de bedoeling. Dus wat konden we verwachten? 
Juist ja: paaseieren schilderen en kerstkoekjes bakken. 
Koekjes bakken gaat natuurlijk niet zomaar: eerst bloem 
afwegen, kaneel, suiker en boter toevoegen. En daarna: 
kneden maar!! Dit ging ons uiteraard goed af. Toen kwam 
een moeilijk onderdeel: het uitrollen, niet te dik, niet te dun. 
Daarna konden we ons uitleven op de vormgeving, sterren, 
kerstmannen, kerstbomen, harten en .... vlinders?! 
Toen de oven in: verontrustende geuren drongen onze 
neusgaten binnen. Helaas poging één was mislukt. We 
weten nu dat bakpapier zijn naam eer aan doet en heus kan 
branden. 
Van poging twee hebben we geleerd dat je de koekjes niet te dicht bij elkaar moet leggen, 
het resultaat is dan één koek ter grootte van de bakplaat. 
Drie maal is gelukkig scheepsrecht: mmmmmm. 
 
Tussen de bedrijven door bespraken we wat de bijdrage van de Boomstam zal zijn aan het 
groepskamp, komende zomer en hoe we de rest van ons seizoen zullen invullen. 
We hebben spijkers met koppen geslagen, zodat we snel verder konden met ons 
enerverende avond-programma: paaseieren beschilderen. 
Hierboven kunt u het eindresultaat bewonderen. 
Jammer voor jullie maar de koekjes zijn alweer op…  
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