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Telefoonlijst 
 
 
Bevers 
Hippe Patrick Heuchemer 010-4719937 
Pompedomp Inge van der Water 06-49387318 
E-mail bevers_flg@hotmail.com 
  
Welpen 
Baloe Martijn Heuchemer 06-51746979 
Hathi Menno Leliveld 010-4730598 
Sahi Daisy Heuchemer 06-38624767 
E-mail welpen_flg@hotmail.com 
 
Kabouters 
Jiggel Monique Verzijden 010-4266404 
Driemer Cora de Bruin 010-4730805 
Vlitter Brenda Heuchemer 010-2732888 
E-mail kabouters_flg@hotmail.com 
 
Verkenners 
Marcel Marcel de Bruin 010-4730805 
Bas Bas van Hattem 010-4731602 
E-mail verkenners_flg@hotmail.com 
 
Padvindsters 
Mathieu Mathieu Verkade 010-2232168 
Levon Levon Timmers 06-41730491 
E-mail padvindsters_flg@hotmail.com 
 
Explorers 
Marcel Marcel Kieboom 010-2734461 
Stefan  Stefan Walthie 010-2731742 
Yvonne Yvonne van de Leur 06-22448328 
Edwin Edwin van de Leur 06-51552924 
 
Pivo’s 
Adviseur Remco Bartels 010-2236810 
Voorzitter Martijn Heuchemer 06-41331920 

 
 
 
 
Boomstam 
Contactpersoon Manja v/d Plasse 010-2734846 
 
Bestuur 
Voorzitter Cora de Bruin 010-4730805 
Secretaris Joost Jansen 010-4263530 
Materiaal Mathieu Verkade 010-2232168 
Groepsbegeleider Patrick Heuchemer 010-4719937 
Lid Theo Engering 010-4266868 
 
Stichtingsbestuur 
Voorzitter Rob Ouwendijk 010-2732265 
Penningmeester Peter Olsthoorn 010-4264493 
Secretaris Frans Liekens 010-4262164 
Lid Jan Lentjes 010-4265246 
Lid Arnold Jansen 010-4268106 
Adviseur Gé Brouwer 010-4268406 
 
Redactie 
Maaike van Hattem                         Brenda Heuchemer 
Veenlantstraat 30                            Rubensplein 23B 
3117 CK Schiedam                         3116 BP Schiedam  
010-2232168                                   010-2732888 
 

 
 
Troephuis 
Lange Haven 11 
3111 CA Schiedam 
010-4267048 
 
giro: 772595 t.n.v. st. 
scouting Franciscus-
Lodewijkgroep te Schiedam 
email: flg@scoutnet.nl 
internet: 
http://users.scoutnet.nl/~flg 
 
 

 

ROTTERDAM  

De Scout Shop Rotterdam is een winkel 
speciaal voor alle scoutingbenodigdheden. 
In deze winkel, waar alleen vrijwilligers 
werken, helpen we je graag aan alle 
spullen die je nodig hebt. Zo kan je bij ons 
terecht voor uniformen, dassen en insignes, 
maar ook voor boeken, kompassen, 
kampeermateriaal, zakmessen, en nog veel 
meer... 

Kom eens langs! 

wo:  12.00 - 17.00 uur 
vrij: 15.30 - 20.30 uur 
za: 10.00 - 13.00 uur 

Scout Shop Rotterdam, Heemraadssingel 129, 
3022 CD Rotterdam, tel. 010-4772395 

e-mail: scoutshoprotterdam@scouting.nl 
website http:\\rotterdam.scouting.nl\scoutshop\
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Van de redactie 
 
 
 
Hmmm, de warme zomerdagen zijn weer in aantocht en dat betekent dat het zomerkamp er 
ook weer aankomt. Tijdens het bakken van een overheerlijke grootmoeders appeltaart, 
dachten we terug aan onze eigen zomerkampen uit onze jeugd. Piratenkamp, trollenkamp, 
zigeunerkamp en op de fiets naar Duitsland.  
Elke afdeling uit onze groep heeft zo zijn eigenaardigheden. Als voorbereiding op jullie 
kampen wilden we er een aantal benoemen. Als je kabouter of welp bent, kun je vlak voor 
het eten beter niet aanschuiven op een plek waar een bord en mok ondersteboven liggen. 
Die plek is namelijk bedoeld voor de leiding. Je kunt ook beter niet meteen gaan drinken als 
je limonade krijgt, want voor je het weet sta je 
een liedje te zingen. Je kunt beter even 
wachten totdat iedereen limonade heeft 
gekregen (mi ma moetsie…) 
Ben je een verkenner of padvindster, dan zul 
je zien dat er een brievenbus bij de leidingtent 
staat. Daar moet je aan klepperen, want de bel 
doet het niet.  
De leiding heeft soms bizarre benamingen 
voor  materialen. Zo gebruik je een zeetakje 
om thee te zetten en vraag je om de botor voor 
op je brood. Als de leiding zegt dat je een lupa 
moet maken. Schrik dan niet, want ze zijn te lui 
om het hele woord uit te spreken. Lupa = een 
lunchpakketje. 
 
Probeer het niet te veel te begrijpen, laat het op kamp maar over je heen komen en doe 
lekker mee,  
 
Groetjes Brenda en Maaike 
 
 

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 
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Van de voorzitter 
 
 
 
 
Het eerste deel van het jubileum, de jubileumdag, is voorbij. 
Het was een gezellige en drukbezochte dag. Er waren 
verschillende spelletjes, zoals eendjes vissen, in een  
6-persoonsbroek lopen en vier op een rij, die in groepjes 
gedaan moesten worden. Dat geeft natuurlijk leuke taferelen. 
Wij vonden het leuk dat er zoveel mensen aanwezig waren. 
De afsluiting van ons jubileumjaar komt ook snel naderbij. Het 
is nog een paar weken tot het zomerkamp en de laatste 
dingen worden afgerond. Sommige onderdelen gaan nog op 
weekend om alvast in de stemming te komen en nog wat 
technieken op te frissen. Andere doen dit tijdens de 
opkomsten. Ik vind een groepskamp altijd erg gezellig (we 
doen dit iedere 5 jaar), dus ik heb er veel zin in en ik hoop 
jullie ook. Tot op kamp!! 

 
Groeten Driemer 
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Bevers 
 
 
 
 
Dag lieve lezers! 
 
We zijn er een paar weken tussenuit geweest vanwege de mei vakantie, maar nu gaan we 
weer een boel leuke dingen doen. En we hebben ook nog leuke dingen gedaan de laatste 
tijd! 
Zo was het een keer heel erg lekker weer en zijn we samen met de welpen en kabouters 
naar het sterrenbos gegaan voor een lekker potje slagbal en voetbal. Ook de leiding genoot 
van het lekkere weer. Daar hoorde tussendoor nog een lekker glaasje limonade bij en nog 
wat spelen in de speeltuin. 
 

Maar we hebben nog meer gedaan met de welpen en kabouters! De 
kinderen zijn hard op zoek geweest in de stad naar vossen. Nee, 
geen echte hoor! Maar zo heet het spel!  Vossenjacht. De vossen zijn 
de leiding die vaak gek gekleed zijn zoals een konijn, een hippie, een 
skater of noem het maar op. Maar dit keer ging het wat anders!! Nu 
moesten de kinderen op zoek naar…. Een kleur sok! 
Zo was er een schotse sok, rode sok en een gele sok. 
Zodra je de ene kleur sok had gevonden, werd je op pad gestuurd 
naar de volgende. 
Maar er was ook een boevrouw in het spel!! Pompedomp had 
namelijk de zwarte sok aan. Dat betekende dat zij de kinderen terug 
mocht tikken!! En als zij dan getikt waren, of zij hadden pompedomp 
getikt stond er een vervelende opdracht op hen te wachten.. Zo heeft 
zij een paar groepjes 3 keer de trap op en af laten rennen van het 

stadhuis, of 2 rondjes om het stadhuis. Ook heeft een groepje een sla-om parcours mogen 
afleggen. Het groepje van de bevers waren haar te slim af! Die zijn niet één keer getikt! 
Pompedomp vraagt zich ’s nachts nog steeds af hoe ze dat toch hebben gedaan.. Zouden ze 
dan toch stiekem van iemand hebben gehoord dat zij de zwarte sok aan had?  
Voor de komende opkomsten staat nog een hoop leuks te wachten. Zoals bijvoorbeeld ieder 
jaar een beetje een traditie is geworden gaan we aan het eind van juni een dagje naar de 
Efteling! Lekker in de Villa Volta, het spookhuis, sprookjesbos en voor de echte durfals in de 
Phyton! 
 
 
 
 
 
 
Tot de volgende keer! 
 
Lieve groetjes van 
Pompedomp en Hippe ☺ 
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Waingungahorde 
 
 
 
 
We hebben afgelopen tijd weer een leuk spectaculair programma gehad. 

Zoals afgelopen week een heel leuke vossenjacht. Alleen iets anders 
dan gewoonlijk. De kinderen moesten namelijk de vos met de juiste 
kleur sokken zoeken. Als ze dat gelukt waren dan kregen ze een 
letter, en als ze alle letters hadden dan zou dat na puzzelen een 
woord vormen. En er was ook een boeman onder de vossen. Als je 
die getikt had dan kreeg je geen letter maar moest je een opdracht 
doen. Dus dat was wel jammer voor sommige die dachten een goede 
vos gepakt te hebben. 
Ook gaan we vooruit met de welpen. Eerst was het aantal welpen 
maar klein, maar het heeft een steigende lijn. Daar zijn wij als leiding 
ook erg blij om, want met een grote groep kun je toch gemakkelijker 

en leukere spellen verzinnen. We hebben zelf laats moeten instaleren omdat er wel vijf 
ongeïnstalleerde welpen rond liepen. Dat kon natuurlijk niet en daarom zijn ze allemaal 
geïnstalleerd en hebben ze heel goed de 
welpenwet afgelegd. 
De welpen hebben ook deze periode weer 
creatief bezig geweest met van alles en nog wat. 
Zoals papier maché-en. Iets wat sommige nog 
wel een beetje onder knie moeten krijgen. Allen 
wat nu nog moet is het verven van onze papier 
maché ballonnen. Dadelijk komen er allemaal 
vrolijke gezichten op of iets dergelijks. Gelukkig is 
de zomer weer aan de gang, daarom zijn we ook 
weer lekker buiten in het park te vinden. Leuke 
spellen zoals stand in de mand en levend 
stratego worden weer met plezier gespeeld met 
een lekker zonnetje. 
De welpen van ons houden wel altijd van kliederen dus af en toe komen ze nat thuis na een 
water gevecht. Of soms proberen ze de leiding in de maling te nemen met een emmer water. 
Maar ja dan blijven ze zelf ook niet lang droog. Al om al hebben veel leuke dingen gedaan. 
En dat blijkt ook wel uit het steigende aantal welpen, anders zouden ze niet blijven. Daarom 
gaan we de zomer met volle enthousiasme in om het de kinderen weer naar hun zin te 

maken.De kampvoorbereiding zijn al dik aan de gang, maar 
moet nog wel veel geregeld worden.  
Sinds kort is er ook een nieuw spel bij de welpen wat ze 
helemaal geweldig vinden. Dat heet “Belgisch verstoppertje.” 
Heel erg leuk is dat. Hierbij moet er niet 1 kind zoeken, maar 
moet zich maar 1 kind verstoppen. De rest gaat zoeken en als 
ze het kind hebben gevonden hebben dan moeten ze erbij 
zitten totdat iedereen op 1 plaats zit. 
 
Ik ga nu stoppen met me verhaal, kan nog wel veel meer 
vertellen, maar het belangrijkste is dat iedereen het naar zijn 
zin heeft en wij veel energie erin zullen steken om het nog 
leuker te maken. 

 
Groetjes Hathi, Sahi en Baloe 
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Snorregakring 
 
 
 
 
Het is al weer een tijdje geleden, maar de kabouters hebben in april de duinenmars gelopen 
in kijkduin. De weersvoorspellingen waren niet al te best, 
dus hup regenjas aan, rugzak mee en lopen maar. Al snel 
merkten we dat de zon steeds warmer werd, het was zo 
lekker dat we onze jassen in de ruszakken konden 
proppen, en zo in ons uniform konden lopen. Wat hadden 
wij toch een geluk!! Nu vragen jullie je natuurlijk af of wij 
de 10 kilometer hebben gehaald...ik kan je vertellen, het is 
de kabouters gelukt hoor, en nog wel zonder blaren. Het 
zingen van een paar liedjes heeft ons daarbij zeker 
geholpen. 
In april is er een kabouterweekend geweest, een gezellig weekend waarbij de meiden op 

scouting bleven slapen. In dit weekend gingen we van 
alles doen met foto en films. Als eerste kregen de 
kinderen een paar opdrachten van dingen die ze op de 
foto moesten krijgen. Hadden ze de foto’s gemaakt, dan 
kregen ze een letter van het geen waar we naar toe 
zouden gaan. Helaas voor de dames, en leuk voor de 
leiding, waren de opdrachten voor de foto’s niet echt 
gemakkelijk, en soms zelfs een beetje vreemd. Zo 
moesten de meiden een foto zien te maken van iemand 
met groene schoenen, kauwgom, een olifant en van 

iemand die op zijn kop staat. 
Maar gelukkig zijn er een hoop kabouters met doorzettingsvermogen en een hoop lef. Zo zijn 
alle foto’s gelukt en konden ze gaan puzzelen met de letters, en het werd..... OMNIVERSUM! 
Bij het omniversum in den haag hebben we een film gekeken over diep zee. Het scherm was 
zo groot dat  je soms droomde dat je zelf tussen de vissen zat.  
In de avond werden de kinderen in 3 groepjes verdeeld. Elk groepje 
kreeg een opdracht om bv een reclame of een soap te verzinnen. 
Deze verhalen van de groepjes zijn we de zondag daarna gaan 
filmen. Iedereen werd verkleed, sommige dames liepen dus de hele 
dag rond met ballonnen-borsten, en een lol dat ze hadden!! 
Het opnemen van de filmpjes en het toneelspelen was nog best 
moeilijk, sommige scènes moesten wel een paar keer over gedaan 
worden, maar wat wil je als een echte filmster?Eind van de zondedag 
middag ging iedereen weer vermoeid, maar voldaan naar huis. 
Driemer heeft samen met haar familie mee gedaan met de ropa-run. 
hiermee haalden ze geld op voor mensen met de ziekte kanker. 
Omdat wij dit zo knap vonden van Driemer en ook graag zieke mensen wilden helpen, zijn 
we lege statiegeld flessen op gaan halen. Op een natte en stille zaterdag ochtend zijn we 
verschillende huizen en flats afgegaan om te vragen of mensen nog legen flessen hadden. 
Gelukkig waren er een hoop mensen die voor ons de flessen hadden bewaard en van een 
paar mensen kregen we zelfs wat geld of een reep chocolade. De kabouters hebben rond de 
60 euro weten op te halen voor het goede doel!  
Natuurlijk hebben we nog veel meer spellen gedaan. Zo hebben we een keer kegelvoetbal, 
touwspringen, touwtrekken, zoekie zoekie, verstoppertje en buiten spelletjes gedaan. Bij de 
kabouters is het gewoon altijd een gezellige dolle boel met al die meisjes bij elkaar. 
 
Groetjes van alle kabouters, Driemer, Jiggel en Vlitter
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Raymond Maufrais Troep 
 
 
 
 
Vader en zoon weekend 25-26-27 april 
Vrijdagavond verzamelen we bij FLG aan de Lange Haven en we krijgen onze eerste 
opdracht in de vorm van een rebus. Verkenners Jona en Calvin lossen met een beetje hulp 
de rebus op en onze 1e bestemming is bekend, de puzzelrit begint. Op de 1e bestemming 

aangekomen ontvangen we van Marcel en Bas weer 
een opdracht, daar hebben Jona en Calvin minder 
problemen mee, op weg naar de Mac bij de Kuip. Daar 
aangekomen moeten de verkenners hun orientatie 
vermogen testen op de luchtfoto’s die ze te zien krijgen 
om naar het scout terrein in Capelle a/d IJssel  te gaan. 
In het donker worden de tenten opgezet en de 
slaapmatjes en slaapzakken uitgerold. 
De volgende ochtend na een gezond ontbijt begint de 
eerste test, een kampvuur maken en wie laat het draadje 
boven het vuur het eerst doorbranden, het worden de 

vaders... Daarna wie bakt het lekkerste brood uiteraard in het kampvuur, tijdens de lunch valt 
de beslissing. Het brood van de verkenners is het 
lekkerst en de stand komt op 1-1. De rest van de 
middag moeten Pim en ik goed ons best doen om de 
stand steeds weer in evenwicht te brengen. 
De Italiaanse avondmaaltijd wordt met hulp van Calvin 
en Jona bereid en met heel veel smaak door iedereen 
verorbert na een hele dag van hard werken. Na het 
opruimen van de keuken komt de laatste test van de 
dag. Op twee TV’s en twee Playstations moeten de 
vaders en zonen elkaar bevechten met autoracen, na 
heel veel games worden de verkenners nipt verslagen.  
Zondagochtend wordt lekker uitgeslapen en na de brunch worden de tenten afgebroken en 
daarna de keuken en het toiletten schoongemaakt. We maken ons op voor de laatste test,  
zullen de verkenners op gelijke hoogte kunnen komen? We rijden naar het Schollebos om 
een schat te zoeken met geo-caching, we hebben niet veel tijd meer. Marcel, Bas, vaders en 
verkenners vertrekken ieder met een GPS in de hand op weg naar de opgegeven 
coördinaten. Al na een paar honderd meter stuiten we op een sloot die overgestoken moet 
worden, hierom heen wandelen kost veel tijd en gezien de tijd die ons nog resteerd besluiten 
we terug te gaan naar de auto’s en terug te rijden naar Schiedam. Na het uitladen van de 
auto’s kijken we met ons allen terug naar een geslaagd weekend met prachtige weer.   
Zullen de vaders volgend jaar de zonen nog kunnen verslaan...?  
 

leren houthakken 

voorbereiding brood bakken 
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Padvindsters 
 
 
 
 
Lotte en ik zijn in het weekend van Pasen(21-3 t/m 23-3) op HIT geweest. 
Voor degene wie niet weten wat HIT is, HIT is een kamp wat elk jaar met Pasen gehouden 
wordt. Als je je inschrijft kun je uit veel onderdelen kiezen in 3 categorieën Hikes 
Intressekampen Trapperskampen. Lotte en ik zijn op een Adventure Trail geweest in 
Harderwijk. Adventure Trail was een hike. We hebben in totaal ongeveer 30 km gelopen. 
Zaterdag en zondag moest je met bepakking(15kg) lopen en vrijdag mocht je het op het 
terrein laten. Je moest alles zelf meenemen van kleding tot een tent.  
De eerste dag(vrijdag) liep je 5km, de tweede dag(zaterdag) liep je 15 km en de laatste 
dag(vrijdag) liep je 10 km(wij ongeveer 13 want we waren verdwaald). Elke nacht sliep je op 
een ander terrein dus je moest je tent mee sleuren!! 
 
Het weekend had ook nog een ‘doel’ ,mister X vinden. 
Het grootste deel van het weekend ging over Starsky en 
Hutch(2 detectives uit de 70e jaren). We moesten ze 
helpen mister X te zoeken, door opdrachten bij posten te 
doen konden we geld verdienen, met dat geld moest je 
aanwijzingen kopen. We dachten dat mister X in drugs 
dealde maar hij bleek juist de drugs dealers te zoeken.   
 
Lotte en ik hebben hele aardige nieuwe mensen ontmoet 
en ook vrienden gemaakt! We zijn vooral goed bevriend 
geraakt met Willemijn, Yared en Jasper. We hebben elke 
dag wel met een ander groepje gelopen☺. De eerste 
dag met Christa en Madelief, later zijn we met meer 
mensen verder gelopen. De 2e dag zijn we met Yared en 
Jasper gelopen. De 3e dag met Lisanne, Sarianne, Yared en Jasper. 
 
Van de kou, sneeuw, regen en hagel hebben we niet zo heel veel gemerkt. Er waren wel 
extra dekens en andere maatregelen genomen. Ook moesten we voor het slapen gaan 5 
minuten springen om warm te worden en ’s ochtends 5 minuten rennen. Dat heeft echt 

geholpen!! Heel de dag door brandde er  vuur om op te 
warmen, vooral je tenen waren ijskoud  
 
Elke dag kreeg je een routeboekje en een nood 
envelop(met kaartje erin, dichte nood envelop is geld 
waard open niet) mee, je moest o.a strippenkaart, 
bolletje pijltje en kompas routes doen. Wij zijn er achter 
gekomen dat we nog goed moeten oefenen want we 
waren elke dag verdwaald en hebben elke dag de nood 
envelop open gemaakt… 
 
Ik heb geen blaren gehad, Lotte wel. We waren 
helemaal niet moe maar toen we eenmaal thuis op de 
bank zaten kwam de vermoeidheid en pijn in je 
voeten/rug/schouders. 
 
Groetjes van Marloes 
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Wist-u-dat… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oproepjes… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de padvindsters en 
verkenners onwijs goed 
hebben de geslapen na de 
fietstocht van marcel?  

Bedankt voor de 
theedoeken! Ineens zagen 
we een flinke stapel liggen 
in de keuken. Ze worden 
goed gebruikt!  
 

 

 

  

sahi haar rijbewijs heeft gehaald 
en jiggel en vlitter en ook mee 
bezig zijn? 

Marcel (leiding verkenners) niet kan 
kaartlezen? Samen met de padvindsters 
en verkenners reed hij op de fiets naar het 
Stealduinsebos. Doordat hij niet goed had 
opgelet, was de route 35 kilometer in 
plaats van de geplande 20 kilometer. 
Marcel bedankt! 

de kabouters geld 
opgehaald hebben voor 
roparun? 

er scoutingloten worden verkocht? Een groot deel 
van de opbrengst gaat naar onze groep!  
Er zijn al veel loten verkocht, maar er zijn ook nog 
genoeg loten over.  Wie er nog meer wil verkopen, 
kan contact opnemen met Patrick of Peter.  

hippe een prijs heeft 
gewonnen voor een  
zelfverzonnen verhaal?  

de stamhut weer geopend is 
na de lange verbouwing? 

Ligt op zolder, onder een dikke laag stof, een 
badmintonset, tennismateriaal of andere leuke spelletjes 
voor buiten? Wij kunnen het goed gebruiken voor het 
groepskamp! 

Er wordt behoorlijk wat afgeknutseld op scouting. 
Misschien kent u iemand die karton, gekleurd papier of 
ander knutselmateriaal over heeft? Ook dat kunnen we 
erg goed gebruiken!  

Hati een enorme grote grote teen 
heeft aan zijn voet? Hij moet zelfs 
een schoenmaat groter 
aanschaffen dankzij zijn teen. 

de padvindsters en Levon erg goed kunnen 
buikdansen? Ze geven het liever niet toe, maar het 
zijn natuurtalenten! 

de zus van pompedom (Bagheera) getrouwd is? 
Bagheera (els) is jarenlang jeugdlid en leiding 
geweest bij de welpen. En Sander is stamlid 
geweest. 
Els en Sander zijn nu nog op huwelijksreis in Bali en 
we wensen ze veel geluk.  
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Afdeling 1 en 657 
 
 
 
 
We zijn natuurlijk druk in de weer voor het zomerkamp, we hebben al besloten dat we naar 
het mooie Spanje zullen gaan. Voor de mensen die niet weten wat Spanje is: Spanje: staat 
in Europa ten zuiden van de Pyreneeën. Waarom zo ver is mij een raadsel, ik vind ook een 
plekkie op de hoge veluwe ook erg leuk. Maargoed: meeste stemmen gelden: We gaan naar 
Spanje toe. Bij deze wil ik ook aan alle lezers oproepen of ze hulp nodig hebben met het een 
of ander in ruil voor een zakcentje, want een reisje naar Spanje kost niet niks! 
 
18 Januari was een leuke avond: Onze grote toneelvriendin Carmen had een Grime opkomst 
geregeld. Carmen is een grote ster op het toneel en we moesten haar ook de hele 
decembermaand afstaan aan het Hofplein theater. Voor de mensen die niet weten wat Grime 
is: Grime: beschildering van het gezicht, pruik e.d. om op toneel een bepaald persoon voor 
te stellen. We gingen dus ons gezicht beschilderen, maar niet zomaar beschilderen, we 
gingen echte wonden maken. Onder de professionele leiding van Carmen maakten we bij 
elkaar allemaal blauwe plekken en wonden. Met open wonden en stukjes Cd-hoes in ons 
gezicht geplakt, gingen we toen weer vrolijk naar huis. 
 
De 25e was het ook een leuke nacht want we gingen op winterhike! Voor de mensen die niet 
weten wat een hike is: Hike: trektocht waarbij men zelf de weg naar het eindpunt moet 
vinden. We gingen dus lekker op stap van post tot post, waar we elke keer weer wat lekkers 
kregen. Nadat we onder talloze windmolens en langs talloze sluizen hadden gelopen, 
kwamen we ook nog eens een stel idiote konijnen tegen waarvan een er die nacht zelfs was 
opgepakt door de politie. Maargoed, het was wel een leuke avond. 
 
1 februari vierden we Naomi’s verjaardag: Gefeliciteerd! 
 
8 februari hadden Laurence en ik een opkomst knutselen met kurk georganiseerd. Voor de 
mensen die niet weten wat Kurk is: Kurk: licht, veerkrachtig, poreus weefsel op de schors 
van de kurkeik. Ik had het ook niet verzonnen, maar er was duidelijk veel vraag naar, 
zodoende. Met satéprikkers, kurken, verf, kurken onderzetters gingen we met z’n allen fijn 
aan de slag. Edwin heeft voor zijn rest van zijn leven een trauma aan klappende ballonnen 
en vooral met mij in de buurt. Uiteindelijk hebben we allemaal een mooie creatie gemaakt die 
tot heden te bewonderen zijn in ons lokaal. 
 
15 februari was er een Date opkomst voor ons geregeld. Voor de mensen die niet weten wat 
Daten is: Zoek een leven! We waren met een oneven aantal en Laurence, ik en Maartje (of 
Sarah, ik haal ze altijd door elkaar) waren een trio, en dat was een groot feest bij het 
beschuitfluiten en dansen. Uiteindelijk bleken Edwin en Stefan het beste bij elkaar te horen. 
Waarschijnlijk wordt het een mooi huwelijk in de toekomst. Oude liefde roest niet zullen we 
maar zeggen.  
22 februari was de dag waarop de nieuwelingen voor het eerst te maken kregen met het 
begrip speleo. Voor de mensen die niet weten wat Speleo is: Speleo: studie van grotten en 
holen. Het komt er gewoon op neer dat je in grotten lekker gaat klauteren, nat wordt en bij 
grote hoogtes, omhoog gaat of naar beneden gaat met een speleo-uitrusting. De ervaren 
mensen onder ons (Carmen en ik) gingen onze oude kennis weer eens opfrissen en gingen 
een paar keer op en neer. Later kwamen de andere explorers, na een inleidend praatje van 
Marcel, ook naar de grote zaal en gingen het ook eens uitproberen. Het lukte aardig en al 
bungelend hebben zij ook veel geleerd over speleo. 
Dat was het weer voor deze keer, ik hoop dat jullie een beetje een beeld hebben gekregen 
wat wij hier allemaal doen en tot ooit! 
 
Yorick. 
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Boomstam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 mei was het voor ons (Mathieu en Joost) tijd voor de Maarnse GPS 
Hike. Dit is een hike voor rowans, sherpa's, stam-en stafleden uit het 
hele land. Je loopt 1 dag met een GPS in de omgeving van Maarn. Dit 
jaar deden er 103 mensen in 26 teams mee. De route liep van station 
Bilthoven naar station Bunnik. Het was mooi weer en de meeste teams 
waren ruim voor het donker terug in Maarn voor de nasi en het feest. 
 
Je kon kiezen uit twee verschillende hikes:  
− De 'NewBees' hike is voor de nieuwkomers in de wereld van de 

GPS. Deze heeft minder ingewikkelde GPS-trucs en is ten opzichte 
van de DieHard hike een tikkie korter, loopafstand ongeveer 25 
km. 

− De 'DieHard' hike is voor de wat meer ervaren hikers en 
gevorderde GPS gebruikers. Voor het volbrengen van de route zal 
een bonustraject afgelegd moeten worden, waarbij de deelnemers 
ook getrakteerd worden op een aantal ingewikkelde puzzels. De 
loopafstand van deze hike ligt rond de 35 km.  

 
We hadden nog nooit meegedaan. Maar Diehard klinkt wel stoer, dus 
daar hadden wij ons natuurlijk voor opgegeven. Van te voren nog eerst 
even kijken hoe die GPS ook alweer werkt en 31 mei half 10 stonden 
we aan de start. Leuke puzzels, mooie route en goed georganiseerd. 
Er waren posten met activiteiten, een Twingo Tostietent, goed te 
nassen nassie en als je wilt ook een discofeest. In het eindklassement 
zijn we derde geworden bij de Diehards. En bij de Karaoke Rowanpost 
hebben we denk ik net niet gewonnen….ze waren blij dat we stopten 
met zingen!! 
Tot volgend jaar! 
 
Wil je hier meer over weten. Kijk dan op 
http://satellite.scoutingmaarn.nl/ of vraag het ons. 
 
Mathieu en Joost 
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Fotoreportage Jubileumdag 
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Vervolg fotoreportage Jubileumdag 
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Geboorte van Dries en Mick 
 
 
 
 
De ooievaar heeft het de afgelopen tijd weer druk gehad op scouting.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dries is de zoon van Theo en Marleen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mick is de zoon van Bram en Eva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


