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De afgelopen tijd zijn er voor de explorers weer veel leuke activiteiten 

geweest. Zo hebben we meegedaan aan de winterhike en zijn we op 
speleoweekend geweest. Speleo was voor iedereen een nieuwe 

gebeurtenis en de winterhike dit jaar was eigenlijk ook wat anders dan die 

van voorgaande jaren. 

De winterhike van dit jaar begon in Oud-Beijerland en eindigde in 
Zwijndrecht. Het thema van dit jaar was ‘Ter land, ter zee en in de lucht’. 

We liepen deze tocht met 7 explo’s: Naomi, Jona, Calvin, Selma, Britt, Jelle 
en Alma. Maar jammer genoeg heeft niemand de finish gehaald.. (Daarmee 

hebben we wel onze FLG traditie behouden). 
Onze groep ging na het maken van een foto in onze ‘thema outfit’ om 

19:50 van start. Al snel kwam er een ingestorte brug op ons pad waar we 

overheen moesten klimmen. Vervolgens sprongen we over bossen met 
takken en kwamen daarbij steeds vast te zitten, erg leuk bedacht van de 

organisatie! Daarna moesten we de 16 kilometer lange tocht uitgeput af proberen te maken, wat dus 
niet helemaal lukte. Na zo’n 10 km stopte zowel Naomi als Jelle ermee en na een halve kilometer 

verkeerd te zijn gelopen door een weiland, moest ook de rest van de groep gedwongen worden 

opgehaald door de organisatie. Daarna konden wij van onze welverdiende rust genieten in het 
clubhuis van scouting Panoord. Nog speciale dank aan de vader van Selma die ons toen om half 3 

heeft opgehaald! Al bij al was het een heel vermoeiende maar wel gezellige tocht. 

In het weekend van 14 tot 16 februari ging 
onze groep op speleoweekend in Floreffe, 

België. Dit was voor iedereen een nieuwe 
ervaring! We hadden dit weekend naast onze 

eigen leiding ook Mathieu meegenomen, 

omdat we anders niet genoeg auto’s hadden 
én omdat Mathieu natuurlijk supergezellig is! 

We sliepen in een enorm schattig kasteeltje 
(zie foto). Op zaterdag gingen we met twee 

groepen de grot in en bleven daar zo’n 4 uur. 

In de grot moesten we ons door nauwe 
doorgangen wurmen (o.a. de bekende 

‘Koeienkut’) en omhoog klimmen langs rotsen. Ook hebben we in de grot gegeten. Maar voor we dit 
alles konden doen moesten we allemaal een speleopak, een helm en een gordel aan en in het geval 

van Anne-Luke en Ivo ook nog een smurfenpak daaronder (fleecepak). Iedereen vond dit een 
supertoffe ervaring (ondanks de vele blauwe plekken) en ziet erg uit naar de volgende keer. Na een 

avondje fonduen, de film Frozen en een prima nachtrust konden we de volgende dag oefenen met 

klimmen, abseilen en via ferata. Het klimmen en 
abseilen hadden we al een paar keer in de grote zaal 

geoefend maar in het echt was het toch wel wat anders. 
Het via ferata parcours was heel leuk en uitdagend, met 

gladde richeltjes, een apenbrug en smalle trappetjes. 

Iedereen heeft het naar zijn zin gehad! 

De week daarna zijn we bezig geweest met het 

schoonmaken van de pakken en touwen, iets minder 

leuk maar dat hoort er natuurlijk ook bij. 

Groetjes van Ivo en Alma, namens de explorers. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wil jij de groep graag vertellen over jou avonturen en de 

gezelligheid bij scouting en heb je daar wat extra spullen voor 

nodig? 

Dan kunnen wij jou helpen met onder andere: 

 
 Een poster met leuke foto’s van Scouting, 

die kun je in de klas ophangen. 
 Op de achterkant van de poster staan interessante 

weetjes, handig voor de voorbereiding. 

 Een leuke Scoutingpagina vol uitdagingen die je 
kunt kopiëren voor je klasgenoten. 

 De folder ‘ontdek Scouting’. 
 Een aantal materialen, zoals kompas, vlag, pioniertouw, 

knopenbord, boekjes, enz. 
 

Kijk eens op www.scouting.nl/scouts/spreekbeurt daar staan nog meer 

handige dingen die je kunt gebruiken, zoals: 

 

 Een powerpointpresentatie waar je zelf leuke 
dingen   
aan kunt toevoegen. 

 Een speciaal filmpje over Scouting dat je tijdens 
de presentatie kunt laten zien. 

 

Voor meer informatie over Scouting, ook leuk voor een 

werkstuk, 

kun je kijken op www.scouting.nl of www.scoutpedia.nl . 

Heb je interesse in een spreekbeurtpakket? Dan kan je dat aangeven bij 
Marcel de Bruin of je eigen leiding. 

http://www.scouting.nl/scouts/spreekbeurt
http://www.scouting.nl/
http://www.scoutpedia.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

Een nieuw jaar, 2014 alweer. Dit wordt op de FLG altijd traditioneel 

ingeluid met een casino. De bevers mogen in deze traditie uiteraard 
niet ontbreken.  

Dus tijdens de eerste opkomst van het nieuwe jaar speelden de 

bevers: snoepjescasino! Alle kinderen, en natuurlijk de leiding, 
hadden hun netste kleren aangedaan voor deze bijzondere 

gelegenheid. Eerst was er iets nodig om de snoepjes, die als geld 
diende, in te stoppen. Dus kreeg iedereen een plastic bekertje dat 

natuurlijk eerst versierd moest worden. Vervolgens konden er bij 

verschillende spellen (memorie, dobbelen en hoger-lager) snoepjes 
verdient of juist verloren worden. Dat de bevers erg veel geluk 

hebben bleek wel: hoewel sommigen al hun snoepjes in één keer 
inzette, hadden ze aan het einde allemaal meer dan waar ze mee 

begonnen!  
 

Na een opkomst vol snoepjes was het tijd voor een gezonde opkomst, dus hebben de bevers ‘soep 

opera’ gedaan. Na een paar YouTube filmpjes ter inspiratie konden ze zelf aan de slag. Met groente, 
fruit en satéstokjes werden er zeer creatieve dingen gemaakt.  

 
Ook hebben de bevers hun eigen bordspel geknutseld. 

Eerst mocht iedereen zijn eigen pionnetje uitkiezen. 

Vervolgens had de leiding op een groot stuk karton de 
loopvakjes getekend en daarna in kleinere stukken geknipt. 

Nu kon iedereen zijn of haar eigen stuk mooi inkleuren. 
Sommige maakten een bos, anderen een rivier en weer 

anderen kleurden het gewoon mooi in. Nog wel lastig was 
het om het bord hierna weer goed in elkaar te puzzelen, 

haha!   

 
De opkomst daarna hebben de bevers hun eigen 

portemonnee geknutseld. Sterre had een heleboel lege drinkpakken gespaard en iedereen kreeg er 
daar een van. Nu was de kunst om netjes te vouwen en op de goede plek te knippen, maar gelukkig 

ging dat goed en had iedereen aan het einde een eigen zelfgemaakte portemonnee. 

 
De bevers hebben ook hun zang- en danskunsten kunnen 

laten zien bij de playbackopkomst! De kinderen werden in 
groepjes verdeeld en gingen ieder met een van de leiding 

mee naar een ander lokaal. Daar konden ze eerst een 

liedje uitkiezen en oefenen. Als echte sterren konden ze 
ook een mooi kostuum aantrekken voor de grote show. 

Daarna verzamelde we weer in het beverlokaal en konden 
we beginnen. We hebben erg vrolijke, creatieve en 

grappige dansjes gezien en uiteindelijk danste iedereen 
mee! Het werd een echt feest. En om het af te leren 

hebben we daarna ook nog stoelendans en stopdans 

gedaan. 
 

Wat ook nooit ontbreekt in een scouting-jaar is het 
collecteren voor Jantje Beton. Na een korte uitleg over 

wat Jantje Beton ook al weer is konden de collectebussen 

en stickertjes uitgedeeld worden. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

De bevers werden in groepjes verdeeld samen met de 
welpen en kabouters en toen konden we op stap. 

Iedereen heeft hard zijn best gedaan en veel geld 

opgehaald voor het goede doel en onze eigen vereniging. 
En als afsluiter, en om op te warmen, hebben we in het 

scoutinggebouw nog warme chocomelk gedronken. Yum! 
 

Het weer werd ook steeds een beetje beter en daar 

moesten we natuurlijk van genieten. Dus zijn de bevers 
naar buiten gegaan voor een speurtocht. Een 

kralenketting vertelde de weg: iedere kleur van een kraal 
stond voor een richting. Als echte scouts leidde de bevers 

ons om de beurt door de stad en terug naar het gebouw. 
En dat zonder te verdwalen, wat zelfs voor heel ervaren 

scouts altijd nog moeilijk is! 

 
Groetjes, 

Bas, Sterre en Rebbel 

 Mondt Adviesgroep B.V. 

 
  Uw mondige adviseur voor uw:  
           Boekhouding 
           Loonadministratie 
           Controle boekhouding 
           Opstellen jaarrekening 
           Belastingaangifte voor ondernemers en particulieren 
 
  Kon.Wilhelminahaven NZ 1, 3134KE Vlaardingen 
  Tel.: 010-435 23 88  Fax: 010-234 11 97 
  E-mail: info@mondtadviesgroep.nl  Website: www.mondtadviesgroep.nl  

mailto:info@mondtadviesgroep.nl
http://www.mondtadviesgroep.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hallo allemaal,  

 
Wij, de padvindsters, hebben de afgelopen maanden heel veel leuke dingen gedaan. Helaas hebben 

we ook afscheid genomen van Jolanda. Jolanda werkt, loopt hard en moet ook haar huishouden nog 
doen. Ze heeft dus niet genoeg tijd over om de padvindsters te draaien.   

 
Om het nieuwe kalenderjaar te beginnen zijn we 

samen met de explorers, stam en verkenners naar 
het casino gegaan. De dresscode was gala. Alle 

padvindsters kwamen netjes gekleed. Rokjes, 
jurkjes, blouses, weer eens heel wat anders dan de 

uniformen!  

De week erop zijn we naar winterwonderland 
gegaan. We hebben 2 uur lang geschaatst. Tikkertje 

op het ijs was de favoriet! 
 

 

Het weekend van 17 t/m 19 januari zijn we op weekend geweest. Vrijdagavond gingen we op de fiets 
naar Vlaardingen. Helaas regende het, maar dat mocht de pret niet drukken. Door middel van een 

puzzeltocht waren we al snel in Vlaardingen. Na een kopje warme chocolademelk hebben we op bed 
de film ‘Spijt’ gekeken. Hierna zijn we lekker gaan slapen, in hoeverre het slapen genoemd kan 

worden.  

Zaterdagochtend vertrokken we op de fiets naar het klauterwoud. We liepen het hele woud door. 
Door de regen van gister was het een grote modderpoel, wat het alleen maar leuker maakte. Na een 

aantal uren klauteren, vieze modder schoenen en natte broeken werd het toch wel koud en besloten 
we om terug naar het gebouw te gaan. ’s Middags hebben we onze creatieve kant laten zien. We 

hebben schilderijtjes gemaakt, en dasringen geknoopt. De resultaten zijn prachtig. We hebben echte 
Picasso’s in de groep.  

’s Avonds hebben we zelf vuur gemaakt, en hierop gekookt. Het eten was niet zo goed gelukt, maar 

ondanks alles was het toch een hele gezellige avond. Later die avond hebben we levend kwartet 
gespeeld. De groep werd in 3 groepjes verdeeld, alle drie met hun eigen materialen. De bedoeling 

was om bij de andere groepjes materialen te ‘stelen’, en zo een kwartet te verzamelen. Hierna hebben 
we heerlijk opgewarmd bij het kampvuur. Zondagochtend werd er uitgebreid ontbeten. Na het ontbijt 

werd er een slingerslampam gespeeld. Aan het eind van dit weekend heeft Aïsha, helaas, afscheid 

genomen van de Fransiscus Lodewijkgroep. 
 

We zijn met de padvindsters begonnen met het behalen van 
insignes. Alle padvindsters hebben al één insigne behaald en de 

meiden zijn nu bezig met het halen van een tweede.  
 

Een aantal weken geleden hebben de padvindsters zelf 

maskertjes en lipgloss gemaakt. De maskertjes moesten 
gemaakt worden van o.a. komkommer, avocado, suiker, 

yoghurt en honing. Dit bij elkaar werd een hele grote 
kliederboel. Iedereen ging naar huis met een heerlijk zachte 

huid. De homemade lipgloss bestond uit oogschaduw met 

vaseline. De vaseline werd gesmolten boven een waxinelichtje, 
en vermengd met kapot gestampte oogschaduw. Alle lipjes 

glommen weer perfect.  
 

Groetjes van Marloes, namens de padvindsters! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hier nog wat foto’s van het weekend, 

en wist u dat… 
 

 

 

 
 

 

…Jolanda geen leiding meer is? 

…Er geen 13 padvindsters 
op een vlot passen? 

…Padvindsters niet kunnen 
koken op houtvuur? Je krijgt 

dan rouwe bonen en 
doorgekookte aardappels. 

…De voorbereidingen voor 
zomerkamp al in volle gang zijn? 

…Gijsje niet kan fietsen? 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na de festiviteiten rond Sinterklaas zijn wij gaan 

koken. Maar om dat te kunnen doen heb je van alles 
nodig. Van pannen tot gas. En van beslag tot het 

beleg. De meer ervaren verkenners lieten de jongste 

zien hoe je het gas kon aansluiten en aansteken 
zonder dat het ontplofte in je gezicht. Het eindproduct 

was voor bijna iedereen hetzelfde. Een prachtige 
goudbruine pannenkoek met net wat meer zoet beleg 

dan goed voor je is. Maar gelukkig hebben ze thuis 

goed hun tandjes gepoetst net zoals ze altijd doen op 
de weekenden en kampen.  

 
Toen het nieuwe jaar was ingeluid was dat ook voor ons op scouting een reden om het even net iets 

anders aan te pakken dan een normale vrijdag avond. De nette pakken werden uit de kast getrokken, 
de galajurken werden gepast en gekeurd, hoge hoeden en prachtige harendrachten werden verzorgd. 

Dit allemaal voor onze jaarlijkse casino-opkomst. De echte gokkers waren gedreven om geld te 

verdienen. Maar zoals altijd wint het huis uiteindelijk, en deze avond was deels geen uitzondering. Bij 
het blackjack werd hard nagedacht over elke keuze, terwijl er bij de roulette en de hondenraces met 

geld werd gestrooid. Iedereen had een prachtige avond! Dat kwam ook mede omdat we met vele 
waren. Want deze avond is van oudsher altijd met de verkenners, padvindsters, explorers en stam! 

 

In de weken die volgden hebben wij verschillende 
activiteiten buiten gedaan. Twee opkomsten hebben 

we in groepjes met behulp van verschillende route 
technieken een tochtje gelopen door Schiedam. Zo 

hielpen de oudere verkenners de jongste met het 
onder de knie krijgen van deze technieken. 

 

Het weekend van de verkenners stond op de planning. 
Met als thema: Moord, onderzoeken en Detectives. 

Het weekend begon vol enthousiasme. Dat nam 
helemaal niet af hoor! Zeker niet. Het nam alleen 

maar toe! Nadat er was geopend werden de bedden klaargelegd, een korte intro in het thema van het 

weekend en toen gingen we van start. De eerste activiteit was een tocht door Rotterdam en 
Schiedam. De verkenners waren het zat om altijd maar te moeten lopen, dus zijn we ook andere 

vervoersmiddelen gaan gebruiken. Zo zijn er verschillende locaties binnen Rotterdam en Schiedam 
aangedaan met onder andere: fiets, de benenwagen, taxi Youri, metro, 

tram, trein en als kers op de slagroom was er zelfs een tochtje met de 

watertaxi!! 
In drie groepjes gingen ze op pad en onder begeleiding moesten ze 

verschillende dingen onderzoeken, raadplegen en moesten ze zelfs een 
boef losgeld geven. De chauffeurs in de watertaxi hadden er zin in dus dat 

ging lekker wild. Dat was me ook een spektakel. Zelfs Bas heeft even 
mogen varen! Eenmaal terug op de Lange Haven snel het bed opzoeken 

en lekker slapen. 

De volgende dag begon vroeg want de zaterdag speltakken moesten ook 
in het gebouw zijn. Eenmaal na het ontbijt begonnen twee activiteiten. 

Lekker samen gamen in het verkennerlokaal, en een blaaspijp knutselen 
om papieren pijltjes mee af te schieten. De grootste lol werd beleefd en er 

ontstonden grote wedstrijden van teams tegen elkaar. Na de lunch werden 

de groepen gewisseld en zo ging het verder.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Natuurlijk was er de hele zaterdag door een moordspel aan de 

gang waarbij iedereen elkaar moest vermoorden, met een zelf 
geknutseld mes, om zo punten te verdienen. 

Na zelf een lekker bord macaroni te hebben gemaakt (dit lukte 

helaas niet bij alle groepjes) was het tijd voor het hoofdspel van de 
avond. Levend Cluedo! Hierin moesten de verkenners detectives 

spelen om zo een moord op te lossen. Het was moeilijk maar 
iedereen zat erg dichtbij met het oplossen van de moord. Tobias 

probeerde nog iedereen te overtuigen dat het een “ongelukje” 

was. Maar hij brak uiteindelijk toch en bekende de moord te 
hebben gepleegd. Hierna was het tijd om lekker de slaapzakjes in 

te kruipen en te genieten van een filmpje in thema. Sherlock 
Holmes! 

De zondag stonden we op en was het helaas alweer tijd om naar 
huis te gaan. Nog even nadat alles was opgeruimd snel een potje 

weerwolven en toen zat het er alweer op. 

Maar wat een TOP weekend!  
 

Groetjes van Marcel, Youri, Martijn en de verkenners! 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

De FLG doet ook mee aan social media, onze groep is te vinden op twitter, facebook en YouTube. 

Hier lees je een aantal van de laatste gebeurtenissen! 
 

Volg op twitter:    @ScoutingFLG @StamFLG @ExplorersFLG @PadvindstersFLG 

     @VerkennersFLG @KaboutersFLG @WelpenFLG @BeversFLG 
Like op Facebook:  /FranciscusLodewijk  /VerkennersFLG  /WelpenFLG 

Abonneer op YouTube:   /ScoutingFLG   /ExplorersFLG   

#
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

KLEDINGINZAMELINGSACTIE 
 

Heeft u kleding, schoenen, beddengoed, gordijnen of pluche 
speelgoed dat nog een tweede kans verdient? 

U kunt dit bij team familie van Aad de Vette inleveren. 
De opbrengst van de inzameling komt geheel 

ten goede aan de Roparun. 
 

U kunt uw kleding e.d. inleveren bij: 
 

Naam:    Marcel de Bruin 
Adres:     Aleidastraat 15 
Tel.nr:        010-4730805 

 
(bel a.u.b. eerst even om er zeker van te zijn dat er iemand aanwezig is.) 

 
Team 94 Familie van Aad de Vette 

 
 
 

Kijk ook eens op onze website: www.familievanaaddevette.nl  
 

http://www.familievanaaddevette.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 We zijn dit jaar begonnen met een casino-opkomst samen met de Kabouters. Iedereen kreeg een 

stapeltje met briefgeld mee en daarmee konden ze verschillende spellen doen. Zo deden we ‘hoger of 
lager’, roulette, 21’en, en een loterij. Sommige welpen vermenigvuldigde hun inzet heel snel, maar bij 

anderen ging het iets langzamer. Toch was er niet een die aan het einde minder geld over had dan 

het startbedrag. Iedereen was dus heel erg slim bezig geweest en had al snel door met welke 
spelletjes de grootste winst te behalen viel. 

 
In deze periode zijn de welpen ook allemaal druk aan de 

slag gegaan voor de knopeninsignes. Tijdens de eerste 

opkomst met dit thema hebben we met scoobydoo 
touwtjes een sleutelhanger proberen te maken. De ene 

lukte dat sneller dan de ander, maar aan het einde van 
de opkomst was iedereen toch al een aardig eind op 

weg.  
 

De tweede keer dat we met knopen gingen oefenen, 

kwam Martijn van de Padvindsters langs om een paar 
belangrijke knopen te laten zien. Deze knopen hebben 

de Welpen en Kabouters later, bij de Verkenners en 
Padvindsters, nodig om bijvoorbeeld hun keuken te pionieren. Stef had al snel door hoe de achtknoop 

gemaakt moest worden, en ook Demen kon het al snel goed. Toen iedereen de knopen een paar keer 

goed gemaakt had  gingen we daar een spel mee spelen.  
De kinderen werden in twee groepjes gedeeld en deden een estafette, iedereen moest een keer door 

de zaal rennen en aan het einde van het parcours een knoop maken die ze net geleerd hadden.  
 

 
Om een EHBO insigne te verdienen begonnen 

we met een spelletje memorie. Op ieder kaartje 

stond een ongelukje dat zou kunnen gebeuren, 
maar dit spelletje duurde ineens veel langer dan 

verwacht, want er gebeurde in het gebouw een 
ongeluk! 

Mor ging thee zetten en verbrandde haar hand 

heel erg, maar gelukkig wisten de Welpen al, 
dat ze dan langs haar hand lauw water moest 

laten lopen. Toen het beter ging met haar hand, 
ging ze in een ander lokaal samen met Jona 

kaartjes knippen voor het volgende spel, terwijl 

de andere Welpen verder speelden met 
memorie. 

 
Niet heel veel later kwam Jona spierwit het 

lokaal weer in. Terwijl hij de kaartjes aan het 
knippen was, had hij in zijn hand geknipt, en nu 

was hij erg misselijk en duizelig. Gelukkig wisten 

Mathis en Dorian heel erg goed wat er gedaan 
moest worden. Jona moest op de grond gaan 

liggen terwijl Delano hem probeerde te 
kalmeren en er gezorgd werd voor een koude 

doek, een snoepje om op te zuigen, een 

bekertje water, verband en ontsmettingszalf. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toen het weer een beetje beter met hem ging besloten we dat we allemaal maar even wat moesten 

drinken en een lekker snoepje moesten gaan eten. Toen Baloue even bij ons kwam kijken hoe het 
ging wilde hij natuurlijk ook een snoepje, maar hij was zo druk aan het praten dat hij zich erin 

verslikte! Gelukkig kende Akela de greep van Heimlich en schoot en snoepje gelukkig snel weer uit 

zijn keel. Wat was dat een spannende opkomst, en dat terwijl we alleen maar een klein spelletje 
gespeeld hebben!  

 
De week erna hebben we een speurtocht 

in ons eigen gebouw gedaan. Dat leek 

een eitje, want iedereen kent het gebouw 
toch door en door? 

Stiekem was dit veel moeilijker dan 
verwacht, want de Welpen moesten raden 

waar foto’s gemaakt waren, maar de 
foto’s waren gemaakt van hele kleine 

details in het gebouw, dus dat was 

stiekem nog best lastig!  
 

We hebben ook nog twee opkomsten in 
Valentijnsthema gehad. Tijdens de eerste 

opkomst maakten we gezellig met de 

Kabouters samen bonbons. Mila en Mathis 
hadden geholpen met de chocolade 

smelten en op iedere tafel stonden m&m’s, nootjes en chocolade pasta waarmee we de bonbons 
konden vullen.  

Aan het einde had iedereen heerlijke en mooi 
versierde bonbonnetjes. Tijdens de tweede opkomst 

hebben we valentijnskaarten gemaakt en geschreven.  

 
Ook dit jaar hebben de Welpen gecollecteerd voor 

Jantje Beton. In groepjes gingen ze langs de huizen 
en probeerde ze zoveel mogelijk geld op te halen voor 

dit goede doel.  

Als ze ergens aangebeld hadden plakte ze een sticker 
naast de bel zodat er niet meer aangebeld hoefde te 

worden bij die mensen.  
 

Sommige mensen wilde geen sticker, dus bleven er 

wat stickers over, maar Dorian en Delano hadden 
daar hele andere plannen mee. Die plakte ze op zich 

zelf en bleken echte trendzetters, want al snel liep 
heel het groepje met Jantje Beton stickers op hun 

gezicht. Malle Welpen! 
 

Groetjes van Akela en Mor, namens de welpen.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na een lange tijd hadden wij van de Jan van Hoofstam eindelijk weer een weekend! En niet zomaar 

een weekend, Nee nee, het weekend stond helemaal in het thema van Carnavaaaallll! ALAAAFFFF! 
 

De tassen werden ingepakt met onder andere mooie 

carnavalspakjes en op vrijdagavond 20:30 was het tijd om te 
vertrekken. Maar waar gingen we naar toe? We reden 

richting Gouda en stopte uiteindelijk in Reeuwijk. Eenmaal 
aangekomen konden we na wat telefoontjes richting de 

beheerder, eindelijk het gebouw bekijken. Daarna werden de 

auto’s uitgeladen en gingen we ons een beetje settelen. Niet 
veel later constateerden we dat we wat waren vergeten… al 

onze boodschappen stonden nog in de koelkast in Schiedam. 
En we hadden ook geen droog hout voor het kampvuur. 

Stom maarja, dan rijden we wel weer even terug. Maar! niet 
voordat we o zo spontaan besloten om Siward en Youri te 

gaan installeren! 

Ondanks dat Marloes de verkeerde belofte voorlas, zijn deze 
mannen nu wel officieel lid van de Jan van Hoofstam! (Dit 

was ook pas hun eerste stamweekend) 
 

Snel daarna stapte Marloes en Youri weer in de auto om de 

achtergelaten boodschappen op te halen, terwijl de anderen 
alvast begonnen met het avondspel, dat bestond uit een 

korte puzzelopdracht waarbij de uitkomst ons leidde naar 
een geocache. De tijd vloog voorbij. 

Voor we het doorhadden was het al middennacht, waren 
Youri en Marloes alweer terug en was het avondspel voorbij 

(de cache was helaas niet gevonden). Na algemeen besluit 

werd er een ouderwets potje Party en Co gespeeld. Snel wat 
drankjes erbij en toen werd er alleen nog maar gelachen, 

uitgebeeld, getekend, men moest liplezen, uitbeelden, 
vragen stellen en nog veel meer, tot in de late uurtjes. Na 

een tijdje met zijn alle melancholisch in stilte te hebben mee getrommeld/geklapt/gehumd/gedroomd 

met Broad Daylight van Gabriel Rios, begonnen een paar schaamteloos op de tafels te dansen. En na 
het zoveelste slechte carnavalsnummer dat toen werd opgezet, was het misschien toch tijd om eens 

naar bed te gaan.   
 

Na de volgende ochtend te hebben 

uitgeslapen tot een uur of 9 was het tijd om 
te ontbijten. Er werden heerlijke eitjes 

werden gebakken door Marloes en toen 
konden we aan tafel. 

Tijdens het ontbijt moesten we aan 
‘spelmaster Fleur’ doorgeven wat we 

allemaal op ons brood smeerde, dronken en 

aten. Dit was van belang voor de volgende 
activiteit. Aan elk broodbeleg en drankje was 

een kleur gekoppeld. Met de kleuren die je 
uiteindelijk had, moest je jezelf versieren 

met nagellak, haarspray en schmink. Daarna 

kon ook gelijk het carnavalspakje worden 
aangetrokken. Lachen, gieren, brullen! 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hup de auto’s in en op naar het centrum van Gouda. 

Op een bankje midden in het winkelcentrum/marktplein 
moesten wij de meest idiote opdrachten uitvoeren. Bij 

jury Marloes en Zoë haalde je een envelop met een 

opdracht die je binnen de tijd moest doen, als bewijs 
liet je een foto/filmpje ervan zien en vervolgens kreeg 

je weer een nieuwe opdracht. 
Je deed dit in teams van 2/3 personen, die random 

werden gekozen. Youri en Lotte waren een team, 

Laurence en Fleur en Maartje, Siward en Kevin zaten 
bij elkaar. Daarna gingen we van start!  

 
De opdrachten gingen van het grote ruilspel, tot 

spinnen zoeken, iemand mummificeren, naar een 
hamburger vragen in een kleding winkel, een boot ter 

water laten, alle velletjes van een wc rol nummeren, 

een menselijke piramide vormen, met iemand 10 min. 
kletsen over een banaan, een kunstwerk in de stad vinden, een onbekend persoon ten huwelijk 

vragen, 3 winkelwagentjes stapelen, maar ook natuurlijk onze eigen 
‘Scouts be like…’ foto maken én op facebook posten (de meeste 

‘likes’ krijgt de meeste punten).  

 
Na vele van deze opdrachten te hebben uitgevoerd, kregen we het 

toch wel koud en besloten we om weer terug te gaan naar het 
gebouw. Hier hebben we nog wat spelletjes gedaan en plezier 

gehad terwijl er voor ons werd gekookt. Zo’n 5 kilo aardappels 
werden geschild en gekookt, hamburgers werden gebakken en 3 

bloemkolen werden gekookt. Met een heerlijke kaassaus en onder 

toezicht van chefkok Marloes werd dit allemaal op tafel geserveerd. 
Jammie! Na het heerlijke diner werd ons een apart toetje 

voorgeschoteld, vanillevla met Trojka. Nee, wij weten ook niet wat 
het is. We hadden wel lol met de manier van opeten, namelijk 

zuigen door een rietje van 1 meter lang. 

 
Terwijl de afwasploeg begon met schoonmaken, werd 

door Youri en Laurence het kampvuurtje 
aangestoken. Daarna begonnen we met het 

avondprogramma: Random Dancing! Oftewel, onze 

eigen carnavals bonte avond! 
Weer werden er willekeurige setjes gevormd die een 

carnavals hit toegewezen kregen, en daarop zonder 
oefening moesten playbacken, dansen en slechte 

karaoke moesten laten zien/horen. Maar dat 
schaamteloze moment maakte allemaal niet meer uit 

toen we heerlijk bij het kampvuur als echte bikkels 

marshmallows aan het roosteren waren. Wat er die 
nacht nog allemaal gebeurt is, is op een potje weerwolven, een kamer vol bejaarden en de trouwerij 

van Marloes en Laurence na, een beetje vaag.  

We mochten uitslapen tot zelfs 10 uur! Hierna gingen we lekker ontbijten en het gebouw een beetje 
fatsoeneren. Het ging soms even moeizaam omdat we te laat naar bed waren gegaan, maar 

uiteindelijk lukte het wel. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na nog een laatste middagactiviteit met gekke vragen, doe opdrachtjes en scoutingweetjes was het 

weekend toch wel tot zijn einde gekomen. 
Maar voor we naar huis gingen werd de uitslag van de puntentelling nog bekend gemaakt! Wie o wie 

zou prins(es) carnaval zijn geworden? Youri werd laatste, en heeft als troostprijs dit stukje voor het 

groene blad moeten schrijven. Laurence eindigde op de 3e plaats, Lotte op de 2e en Maartje werd 
gekroond tot Prinses carnaval! 

 
Moe maar zeer voldaan begonnen we aan de reis terug naar de Lange Haven. 

Bedankt voor dit superweekend! 

 
Groetjes van Youri, namens de Jan van Hoofstam. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

…Maartje prinses Carnaval is 
geworden? 

… Laurence tijdens carnaval 

verkleed was als scout, maar dit 

eigenlijk geen verkleden is? 

 

… Niet iedereen Goudse 

van gewone kaas kan 

onderscheiden? 

 

 

… Er maar 180 

velletjes wc-papier op 

een rol zitten? 

 

 

… Als je een koekje eet 

en DENKT dat het een 

hamburger is, het er dan 

ook naar smaakt? 

 

… 5 kilo aardappelen en 3 

bloemkolen te veel avondeten 

is voor 9 personen? 

 

 … Er een paashaas overboord 

vloog bij de carnavalsact ‘ik 

heb een boot’? 

 

 

… Fleur een PVDA-

vertegenwoordiger ten 

huwelijk heeft gevraagd? 

 

 

… Er gebruik is gemaakt 

van de douche op 

stamweekend?! 

 

 

… Youri en 

Siward 

geïnstalleerd 

zijn? 

 

 

… Als de vriezer vol zit, je 

frikandellen ook gewoon 

in de deur van de koelkast 

kan parkeren? 

 

 

… Marloes en laurence als 

bejaarden getrouwd zijn? 

 

 … Siward voor kinderen 

gaat rondhuppelen in 

een paashaaspak? 

 

 

… Kevin bijzonder goed 

kan dansen op ‘er staat 

een paard in de gang’? 

 

 

… Zoë heerlijke 

marshmallows kan 

maken? Ze zijn wel 

knapperig. 

 

 

… ‘ALAAF’ 

‘alles moet op’ 

betekend? (En 

dat is gelukt…) 

 

 

 

… Kampvuurhout 

gratis bij de vader van 

Youri af te halen is? 

 

 
… Lotte en Youri de 

tofste dingen hebben 

geruild met het ruilspel? 

 

 

… We een ‘superleuke’ 

carnavals CD hebben, die 

als wekker werd gebruikt? 

 

 

… Er dit weekend 

koffie op bed 

werd bezorgd? 

#goedemorgen 

 

 

 

 

… Siward en Maartje het 

spel PARTY & TexaCO 

gewonnen hebben? 

 

 

… Marloes en 

Fleur de term 

‘kwartet zoenen’ 

niet helemaal 

begrepen? 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Wat?  Wanneer? 

 

Ford boyard verkenners en padvindsters 21 maart 2014 

Ford boyard bevers, welpen, kabouters 22 maart 2014 

NL doet 21 t/m 22 maart 2014 

Stafweekend 29 t/m 30 maart 2014 

Duinenmars 06 april 2014 

Weekend bevers 11 t/m 12 april 2014 

Schiedamse scoutingdag 12 april 2014 

Geen opkomst padvindsters 
(vanwege goede vrijdag en HIT) 

18 april 2014 

HIT paasweekend 18 t/m 20 april 2014 

Geen opkomst bevers, welpen, kabouters 
(vanwege Koningsdag) 

26 april 2014 

Dodenherdenking 04 mei 2014 

Bever-Doe-Dag 24 mei 2014 

RSW (Regionale Scouting Wedstrijden) 
verkenners en padvindsters 

23 t/m 25 mei 2014 

Zomerkamp 2014 19 t/m 26 juli 2014 

Jota-Joti 17 t/m 19 oktober 2014 

G.O.H. (Gezins Orientatie Hike) 1 t/m 2 november 2014 

 


