
 1 

 

 

 

 

 

 

 

Jaargang: 65 

Nummer:  2 



 2 

 

 

 

 
 

 

 

Bevers 

Jiggel Maartje van de Water  

E-mail bevers_flg@live.nl 

  

Welpen 
Bagheera Naomi den Hartog  

Sahi Daisy Heuchemer 06-38624767 

E-mail welpen_flg@hotmail.com 

 

Kabouters 

Driemer Cora de Bruin 010-4730805 

Vlitter Brenda Heuchemer 010-2732888 

E-mail kabouters_flg@hotmail.com 

 

Verkenners 

Marcel Marcel de Bruin 010-4730805 

Yorick Yorick de Vries 010-4268416 

E-mail verkenners_flg@hotmail.com 

 

Padvindsters 

Mathieu Mathieu Verkade 010-2232168 

Maaike Maaike van Hattem  010-2232168 

Martijn Martijn Heuchemer 06-51613217 

E-mail padvindsters_flg@hotmail.com 

 
Explorers 

Marcel Marcel Kieboom 010-2734461 

Stefan  Stefan Walthie 010-2731742 

Edwin Edwin van de Leur 06-51552924 

 
Pivo’s 

Adviseur Eric Brouwer 06-14444447 

Voorzitter Yorick de Vries 010-4268416 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

Boomstam 

Contactpersoon Annemieke Lentjes 010-4263530 

 

Bestuur 

Voorzitter Cora de Bruin 010-4730805 

Secretaris Joost Jansen 010-4263530 

Materiaal Mathieu Verkade 010-2232168 

Groepsbegeleider Patrick Heuchemer 010-4719937 

 

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

 

 

 

 

 

 

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 

 

 
ROTTERDAM 

 

Telefoonlijst 
 

mailto:flg@scoutnet.nl
http://users.scoutnet.nl/~flg
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Beste lezers,  

 

Ondertussen kunnen we geen beschuit met muisjes meer zien. Binnen onze scoutinggroep zijn 

aardig wat potentiële nieuwe leden geboren of zijn nog onderweg. In dit groene blad is een 

speciale babypagina gemaakt met alle laatste nieuwtjes over de kleine aanwinsten.  

We zijn in ieder geval erg blij met de zomerse dagen die ervoor zorgen dat veel onderdelen een 

opkomst buiten kunnen draaien. Zo hadden we prachtig weer tijdens de scouts2day in Utrecht. 

De scouts2day was georganiseerd door scouting Nederland. Het doel was om zoveel mogelijk 

scoutingleden uit heel Nederland die dag in Utrecht te krijgen om samen activiteiten te 

ondernemen. Dit alles was onderdeel van de scouting-100-jaar-campagne. Alle onderdelen waren 

uitgenodigd (op de bevers na). Hoe deze dag is verlopen is in dit groene blad te lezen.   

Het warmere weer zorgt er ook voor dat de leiding de jaarlijkse kampkriebels krijgen en druk 

bezig zijn met het bedenken van nieuwe kampspelletjes en activiteiten. De meeste onderdelen 

hebben al een kampvergadering georganiseerd voor alle ouders om samen het kamp door te 

nemen en daarmee een deel van deze kampkriebels over te dragen. We hopen dat iedereen een 

avontuurlijk en gezellig kamp gaat beleven. De kampverslagen volgen in het volgende groene blad.  

 

Alvast een fijne zomervakantie en veel leesplezier! 

 

Brenda & 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@mndtadviesgroep.nl  website: www.mondtadviesgroep.nl 

 

Van de redactie 
 

mailto:info@mndtadviesgroep.nl
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Wow! wat hebben de bevertjes alweer veel gedaan, sinds het vorige groene blad! We zullen over 

elke opkomst een klein stukje vertellen. Met Pasen voor de 

deur, hadden we samen met Eva (Billy) een knutsel-paas 

opkomst gehad! Dat was heel leuk want alle bevertjes mochten 

zelf een placemat inkleuren en beplakken met leuke paas 

stickertjes! We hadden de mooiste kunstwerken voorbij zien 

komen, en iedereen was er heel trots op. Ook had iedereen 

een standaartje voor paaseieren gemaakt. En uiteindelijk 

hadden we ook eieren beschilderd. Natuurlijk mochten ze dit 

allemaal zelf mee naar huis nemen, zodat ze daar met de 

paasdagen lekker van konden eten.Twee weken voor de 

meivakantie, hadden we een heel leuke opkomst met Judith. 

Zij had namelijk voor ons een speurtocht door de stad 

uitgezet! We moesten de plaatjes met het hoofd van Lange 

Doener erop volgen. Zo liepen we van Scouting helemaal naar 

het einde van de tuinlaan. En tussendoor moesten we ook 

opdrachten doen die bij de andere figuren van Hotsjietonia 

horen. Zo moesten we zingen en dansen voor Pompedomp, 

want die houd daar zo van! En we hebben ren spelletjes 

gedaan voor Hippe Springveer, want dat is wat zij het 

liefste doet. Zelfs Frederik Scheuremaar kwam aan bod, en 

we hebben met heel veel snippertjes een mooie tekening van hem gemaakt! Als laatste opdracht 

was er Lappezak, daar gingen we een verkleedspelletje mee 

doen. Je moest heel snel kleren aan trekken als je 6 of 1 had 

gegooid met een dobbelsteen. Pas als je alle kleren aan had, 

mocht je een stukje ontbijtkoek afsnijden! Aan het einde van 

de speurtocht was het huis van Hotsjietonia, daar probeerde 

we alle figuren weer in terug te vinden. Een week voor de 

meivakantie, hebben we een opkomst met de kabouters 

gehad. Omdat scouting dit 

jaar 100 jaar bestaat, deden 

we verschillende spelletjes met dit thema. De kabouters deden 

verschillende opdrachten zoals het ontwerpen van een nieuwe vlag, 

en een aantal dieren proberen na te doen, en met 100 vingers een 

bal aanraken! De bevers deden de wat simpelere spelletjes, zoals 

een kroontje kleuren voor Koninginnedag, en plakjes cake versieren 

voor iedereen met het thema 100 jaar. Dit hebben ze allemaal erg 

mooi gedaan en we weten nu dat ze echte zoetekauwen zijn! We 

konden soms de cake niet eens meer zien van alle hagelslag en 

slagroom! En ze kunnen ook mooi schminken, iedereen moest 100 op 

hun wang of hand schminken en dit werd een hele kliederboel! En 

aan het eind werd Amed geïnstalleerd, alle papa‟s en mama‟s en 

overige familieleden kwamen kijken. Nu is Amed dus officieel een bever bij onze groep! 

 

 

Bevers 
 



 6 

 

 

 

Daar zijn we weer vanuit de waiunganghorde van de eerste verdieping. Natuurlijk hebben wij ook 

de afgelopen tijd weer een hoop dingen gedaan en meegemaakt. Om even een idee te geven van 

we hebben gedaan: 

 We zijn naar de scouts2day geweest. 

 We hebben lekker buiten gespeeld. 

 Samen met de kabouters en bevers hebben we alle banen van de midgetgolf gezien en 

daarna zijn we naar de Euromast geweest.  

 

De scouts2day stond helemaal in het teken van het honderd jarig bestaan van scouting. Wat een 

geweldig feest. We moesten wel vroeg op om op tijd in 

Utrecht te zijn. Maar eenmaal in Utrecht aangekomen 

zijn we de blauwe ballonnen gaan volgen en zo kwamen 

we bij het park. Op het terrein stonden verschillende 

spelletjes klaar. Eerst hebben we mashmallows gemaakt 

boven een kampvuurtje en daarna hebben we ons zelf 

moe gemaakt op de dansmatten. Wat gingen de welpen 

als beesten te keer zeg. Er kon er steeds maar één 

winnen en toch hebben 2 welpen gewonnen! Daarna het 

1000 spel: hoofd, schouders, knie en teen. Leuk was dat 

met heel veel kinderen tegelijk. Na dit onderdeel was 

het feestje nog niet afgelopen voor ons. We liepen naar de jaarbeurs. Er werd een show 

gepresenteerd door Sipke Jan Bousema. Tijdens deze show werd het nieuwe verhaal van de 

welpen uitgebeeld. Daarna wandelden we in een grote stoet van duizenden scouts weer terug naar 

de trein. De dag ging snel maar was super geslaagd! 

 

We hebben ook vanaf het moment dat de zon zich vaker liet 

zien, regelmatig buiten gespeeld. We zijn een paar keer naar 

de plantage geweest waar we kleine spelletjes hebben gedaan 

zoals: stand in de mand en bussietrap. Ook vinden de welpen 

het erg leuk om te bouwen in de zandbak..Ook zijn we naar het 

sterrenbos geweest samen met de kabouters. Daar hebben we 

een smokkelspelletje gedaan met veel te kleine steentjes. De 

leiding verwachtte eigenlijk dat dit heel moeilijk zou worden. 

Gelukkig hebben de welpen veel steentjes kunnen smokkelen.  

 

Ook hebben wij met de kabouters en bevers een potje 

midgetgolf gespeeld tijdens een dagje uit. Het weer zat heel erg mee. Bijna alle holes waren 

gedaan met tussendoor nog even wat eten.  Daarna mochten we door naar de euromast. Wat is hij 

hoog zeg, als je er eenmaal opstaat. We hebben zeker wel wat mooie kiekjes kunnen schieten. En 

wat is Rotterdam toch mooi. 

 

Ook kijken wij met veel plezier uit naar het kamp. Nog 3 weken en dan begint de vakantie! De 

voorbereidingen zijn al in volle gang om het kamp zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij hebben 

er in ieder geval heel veel zin in en wij hopen jullie ook! 

 
Bagheera en Sahi  

 

Waingungahorde 
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De afgelopen tijd zijn er verschillende leuke dingen gebeurd en gedaan, natuurlijk hebben 

we wat activiteiten voor jullie opgeschreven. Een paar kabouters hebben zelf een stukje 

voor in het groene blad geschreven zodat jullie van de kinderen zelf horen hoe leuk het 

allemaal was.Veel plezier en tot de volgende keer. Groetjes van Driemer en Vlitter       

                

Op zondag 11 april gingen we de duinenmars lopen in Den Haag. We gingen met heel de scouting 

groep in de trein. Ik liep met de kabouters mee! Ik heb 10 kilmeter gelopen langs de duinen. Toen 

we 5 kilometer achter de rug hadden gingen we op een open plek eten. We hadden brood en snoep 

bij ons en iets te drinken. Na de laatste 5 kilometer kwamen we bij het eind aan. Daar kon je 

souveniers kopen en andere spullen, zoals dasringen, sleutelhangers, patat of andere dingen om te 

eten. Om 5 uur waren we weer terug in Schiedam. Het was heel gezellig, volgend jaar gaan we 

weer!Groetjes van Iris  

 

Een paar weken terug zijn we (De welpen en kabouters) met de trein, naar scout 2D in Utrecht 

gegaan.Toen we daar aan kwamen zijn we naar een groot grasveld gegaan. Daar waren allemaal 

verschillende spelletjes die je kon spelen, bijvoorbeeld ren je rot. We hebben daar ook 

marsmellow‟s gemaakt en gegeten. Toen we daar mee klaar waren zijn we naar een hele grote zaal 

gegaan, een soort Ahoy. Daar waren allemaal optredens. Het leukste was dat Sipke-Jan de 

presentator was, en dat Nick en Simon kwamen. Alle optredens waren erg leuk. Toen alles daar 

afgelopen was zijn we weer terug gegaan met de trein. Het was een hele leuke dag. Doei doei, Joy 

 

Op scouting zijn de opkomsten vaak gezellig. Zoals toen scouting 100 jaar bestond, de bevers 

kwamen toen naar het kabouterlokaal en we deden 

allemaal dingen: Kroon maken,nieuwe vlag ontwerpen 

en tijdens de pauze aten we cake-jes. Soms hebben 

we ook wedstrijden zoals de sterkste kabouter: Je 

moet allemaal opdrachten doen die met gewicht te 

maken hebben. 

bijvoorbeeld:een emmer water anders dan normaal 

vast houden en dan steeds een bekertje water er bij 

gooien tot je het niet meer houdt,en als je het niet 

meer houdt dan moet je het tegen de leiding zeggen. 

Af en toe moe je dan ook touwtje springen en 

tegelijkertijd moet je tellen hoeveel keer je hebt 

gesprongen. Soms gaan we op pad naar een bos of speelpark. En doen we daar leuke dingen zoals: 

spoorzoekertje,verstoppertje,steentjes naar de overkant brengen en vuur water spons. Tot de 

volgende keer, groetjes van Isa 

  

Wij hebben op zaterdag 27 Maart 2010 gevierd dat scouting 100 jaar is. De andere 2 scouting 

groepen uit Schiedam waren er ook bij : De burgemeester van  harengroep en tonon-groep. We 

moesten er zijn om 11:00 zijn, met de opening was de burgemeester van Schiedam er ook bij. De 

3 groepen hadden allemaal een vlag die ze mochten uithangen, de burgemeester  deed de vlag van 

het 100 jarig bestaan.  om 12:00 gingen we vossenjacht doen : alle leiding van alle groepen gingen 

verkleed. ik zat in het groepje bij : Iris, Joy, Marieke en ik zelf. het was die dag heel gezellig ! 
geschreven door Sanne van de kabouters 

 

Snorregakring 
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Scouts2day    

 

 

 

Op 15 mei was het zover! DE SCOUTS2DAY @ Utrecht!! Om 8:00 ( ja 8:00 ‟s ochtends! ) 

moesten we op het Station verzamelen. De 1 met een verschrikkelijk ochtendhumeur en de ander 

met een “Ik-heb-er-heel-veel-zin-in”gezicht. Door Maaike haar enthousiasme waren we met een 

best grote groep! ( Wij van de explorers waren met 3..) 

Iedereen kreeg een polsbandje met noodnummer en de 

kleur van je speltak. Voor de welpen/kabouters was dit 

blauw, padvindsters/verkenners geel en de explorers 

kregen oranje bandjes. Eenmaal in de trein richting 

Utrecht zagen we steeds meer scouts! Hoe dichter we bij 

Utrecht kwamen hoe meer we er zagen! Op het station van 

Utrecht was het helemaal even schrikken voor de mensen 

die niks met scouting te maken hebben! Zoveel scouts had 

zo iemand ooit bij elkaar gezien! Overal maar dan ook echt 

overal waar je keek zag je scouts lopen! Ook zag je heel 

veel ballonen hangen met verschillende kleuren. Omdat de 

activiteiten per speltak verschilde moest je de ballonen 

met de kleur van je polsbandje volgen, voor mij was dit 

oranje! We liepen door de binnenstad van Utrecht en 

kwamen uit eindelijk aan op “Lepelenburg”. Daar moest je 

jezelf aanmelden en kon je meespelen met het spel. Ook 

kon je er heliumballonnen halen !    Wij vonden het erg 

leuk om de 

heliumballonnen leeg te 

zuigen en er grappige 

piepstemmetjes aan over 

te houden, vooral bij 

Dagmar klonk het heel 

grappig! Na uitgelachen 

te zijn, zijn we begonnen aan het spel. Het idee was dat je 

sms‟jes ontving met coördinaten waar “Mister X” zich bevond. 

Je moest zoveel mogelijk “Mister X-en vinden. Het klinkt heel 

leuk, en zou het vast ook zijn als je sms‟jes ontving(wat wij dus 

NIET deden..). Ondanks we de sms‟jes niet ontvingen hebben 

we toch een paar  “Mister X-en” gevonden door hele sociale 

medescouts. Na dat het spel afgelopen was moesten we naar de 

jaarbeurs voor een show, “Djungle Fever”.  Daar kwamen alle 

speltakken ook weer bij elkaar . De show begon met Elisa, zei 

zong Hello World, het jubileum lied van scouting. Ook had 

prinses Maxima een filmpje met een toespraakje en traden 

Nick en Simon op!!! Nick en Simon waren echt het hoogtepunt 

van de dag. Bijna iedereen heeft mee staan zingen/dansen.  

Heel de show werd gepresenteerd door Sipke-Jan Bousema. 

Jammer genoeg was de show wel al het einde van de dag . Ik denk dat ik namens iedereen 

spreek als ik zeg dat het een geslaagde dag was ! 

Groetjes Marloes Olsthoorn van de explorers. 
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De padvindsters hebben samen met de verkenners een 25- uurs weekend gehad. Het weekend 

begon op vrijdagavond om 19:00 uur. Alle dames en heren kwamen op de fiets naar de boomgaard 

van scoutinggroep de Tono. De padvindsters moesten hun patrouilletent opzetten. Voor enkele 

meiden de eerste keer (Julie en Amber),  en voor de andere meiden had het gesneden koek 

moeten zijn (Florentina, Jennifer, Naomi), maar het 

bleek toch een hele klus om die tent overeind te krijgen. 

De verkenners vonden zichzelf fantastisch aangezien 

hun tent eerder stond dan die van de meiden. Ach ja, 

vorig jaar waren zij de groentjes. De matjes werden 

neergelegd, slaapzakken uitgerold en het meegebrachte 

snoep werd geïnventariseerd. Daarna stond er een grote 

uitdaging voor beide groepen op hen te wachten. Ze 

moesten ieder een katapult pionieren en aan de slinger 

een soeplepel vastmaken. De katapult van de jongens 

werd tegenover die van de meiden neergezet. In de lepel 

kwamen waterballonnen. Daarna kon het afvuren 

beginnen. Geen grote vermaak, dan leedvermaak en het 

was iedere keer weer brullen van het lachen als iemand 

van de tegenpartij werd geraakt. Nadat er een stuk of 

100 waterballonnen over en weer werden geslingerd was 

het donker geworden en in de kampvuurkuil brandde al 

een klein vuurtje. Op zich was het warm genoeg zonder vuur, maar het is altijd gezellig en 

sfeervol om met z‟n allen om zo‟n vuur heen te zitten. Daarna was het tijd om naar bed te gaan. 

De jongens vertrouwden het zaakje niet en waren er heilig van overtuigd dat ze uit hun bed 

zouden worden gehaald om een nachtwandeling of 

dropping zou moeten lopen. Dit hadden wij echter niet op 

de planning staan. Toen Marcel “welterusten” wilde 

zeggen en de tent bij de jongens open deed was hun 

reactie: “hebben we nog 5 minuten om ons om te kleden?”  

We hebben er hard om gelachen en ze verteld dat ze 

echt niet uit bed zouden worden gehaald. De volgende 

dag stond een fietstocht op het programma om te 

oefenen voor het kamp. We gaan namelijk op de fiets 

naar het kampterrein in Austerlitz. De kinderen kregen 

een kaart en coördinaten mee en moesten die coördinaten 

opzoeken en daar naartoe fietsen. Op die plekken was een 

post ingericht.  Rond het middaguur hadden we een 

andere activiteit: waterfietsen! Dat was erg welkom, 

aangezien het een lekkere warme dag was. Het laatste deel van de dag brak aan: terug naar de 

lange haven fietsen en daar hebben de kinderen nasi gekookt voor zichzelf en de leiding. We 

moeten toegeven: het zat prima in elkaar en smaakte goed. Alleen dames: denk eraan, eerst 

water koken en daarna rijst erbij. Niet andersom! Het weekend werd afgesloten met een berg 

afwas en een ijsje. Het was erg gezellig en we kijken uit naar het zomerkamp met z‟n allen!! 

 

Groetjes, Martijn, Mathieu & Maaike 

Sterrenvendel 
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Dit jaar was alweer de 28ste Ardennen Oriëntatietocht voor scouts boven de 18 jaar. Twee 

dagen wandelen in de Ardennen langs verplichte posten en als je wil ook bonusposten. Met die 

bonusposten kun je bonustijd verdienen die van je looptijd afgaat. Het groepje met de kortste 

looptijd min de bonustijd wint. Dit jaar moesten we ook een schaakpuzzel oplossen om een post 

te vinden, dus werd het tijd om een geheim wapen in te zetten: Yorick! En dat heeft geholpen, 

want we hebben de effectiviteitsprijs gewonnen. Dit is een prijs voor de kortste looptijd langs 

alle verplichte posten zonder bonustijd. We willen hierbij ook onze grootste concurrenten voor 

deze prijs bedanken. Het groepje „De lopende fusten‟ heeft deze prijs mede mogelijk gemaakt 

omdat ze er dit jaar niet bij waren. 

Nadeel van deze prijs is dat je snel op het eindpunt bent en een hele hoge barrekening krijgt… 

Gelukkig was het heel mooi weer, want we hebben meer geluierd in het gras, dan dat we echt 

gelopen hebben. 

Volgend jaar gaan Theo en Cora natuurlijk weer mee en hopen we op twee teams van onze groep ! 

Groet van Edwin, Mathieu, Yorick en Joost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boomstam & Leiding op AOT 
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Hallo lezers, 

 

Hierbij een bijdrage aan het Groene blad namens de stam. 

Zoals het misschien bekend is, is de stam een beetje uitgedund de laatste tijd en op dit moment 

zijn we nog met 2 stamleden (Martijn en Yorick) en 1 adviseur (Eric Brouwer). 

 

ZO!!!! DAT ZIJN ER WEINIG!!!! Hoor ik jullie denken, maar gelukkig komen er het komende jaar 

een aantal mensen van de Explorers over en zullen wij weer op volle sterkte zijn. 

Nu is de vraag natuurlijk “Wat doen jullie op vrijdag dan?” nou wat wij op een vrijdagavond doen 

is meestal meedraaien met de andere groepen die er op dat moment zijn, Yorick is leiding bij de 

verkenners en ik (Martijn) draai daar ook af en toe mee met het programma. 

 

Nadat de kinderen naar huis zijn gegaan trekken wij ons terug naar de stamhut om met de dan 

aanwezige leiding even lekker wat te drinken en ouderwets met elkaar te kletsen. 

Dus mocht je op vrijdagavond niets te doen hebben en heb je zin in een drankje en gezelligheid, 

kom dan vooral langs, het bier en de limonade staat meestal altijd koud. 

 

Tevens hebben wij dit jaar een soort van vernieuwingen toegebracht in de stam, zo kun je je 

abonneren op de stam nieuwsbrief, hier staan allerlei zoetsappige roddels en nieuwtjes in over 

wat er allemaal gebeurd in de stam. 

Als je je wil abonneren op deze nieuwsbrief stuur dan even een mailtje naar 

janvanhoofstam@gmail.com en je zult automatisch de nieuwsbrieven binnenkrijgen. 

Wat er nog meer veranderd is, is het interieur in de stamhut. 

Iedereen kende natuurlijk die smerige bruine en rode bank en daar hebben wij afscheid van 

genomen. 

De vader van Maartje was zo 

vriendelijk om 2 banken te 

doneren ter vervanging en ik 

spreek uit ervaring, ze zitten 

heerlijk. 

Namens de Stam heel erg bedankt 

voor de banken. 

 

Verder valt er niet zo veel meer 

te schrijven behalve het feit dat 

Yorick en ik meegaan op 

padvindster/verkenner kamp als 

leiding en hier hebben wij allebei 

heel veel zin in. 

 

Tot de volgende keer maar weer! 

 

Martijn 

 

 

 

Jan van Hoof stam 

mailto:janvanhoofstam@gmail.com
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Er is mij gevraagd wat te vertellen wat ik buiten scouting allemaal doe, maar 

eerst zal ik mijzelf even voorstellen. Ik ben Mathieu Verkade, en ben 

geboren op 29 augustus 1982. Ik ben op 1 januari 1988 bij de bevers komen 

kijken of scouting wat voor mij was. Dit was het begin van een lange 

scoutingcarrière, want ondertussen ben ik al 22 jaar lid waarvan ongeveer 10 

jaar als leiding. 

Wat doe ik allemaal buiten scouting? Buiten scouting ben ik een bezig baasje, 

hierover zal ik jullie wat meer vertellen. 

Vijf jaar geleden ben ik afgestudeerd aan de hogeschool Leiden in de richting 

“analytische chemie”. Daarna ben ik begonnen als chemisch analist op het 

laboratorium op de raffinaderij van Shell in Pernis. Bij de padvindsters vroegen ze direct of ik 

ook met apen werk en andere proeven op dieren uitvoerde, dit is niet het geval.  

Op het lab heb ik op diverse afdelingen met diverse technieken de kwaliteit van benzine, diesel 

en alle andere producten gecontroleerd zodat we geen problemen krijgen met onze auto. 

Afgelopen jaar ben ik tijdens een reorganisatie van baan gewisseld binnen het lab. De officiële 

benaming van mijn functie is “Production Unit Focalpoint”, dit houdt in dat ik voor een aantal 

fabrieken op het terrein aanspreekpunt ben voor hun procestechnische en analytische problemen. 

Het leuke hiervan is, is dat je overal op de raffinaderij 

komt en veel meer van het gehele proces te weten komt.  

Naast mijn werk en scouting zijn er nog meer activiteiten 

waar ik me mee kan vermaken. Zo ben ik ook lid van 

fietsclub “de Coureur” in Maassluis, hier train ik tijdens 

het voorjaar en de zomer op mijn racefiets voor 

wedstrijden. Veel wedstrijden rijd ik niet, want 

wielrennen en scouting vragen allebei een hoop tijd, dit 

gaat jammer genoeg niet 

altijd samen. „s Winters 

staat de racefiets veilig en schoon in de schuur, en rijd ik op de 

mountainbike door het bos. Naast het fietsen ben ik in november 

begonnen met hardlopen. Dit bevalt prima naast het fietsen.  

Naast dit alles houd ik ook nog van wandelen, minimaal 2 keer per 

jaar ga ik met een aantal medescouts wandelen met de rugzak. Zo 

doen we in het pinksterweekend altijd mee aan de AOT (Ardennen 

oriëntatie tocht) en aan het begin van de herfst doen we met een 

groep mee aan de EOL (explo oriëntatie loop). Tijdens deze 

weekenden lopen we met een kleine rugzak van post naar post, het 

gaat er dan om wie het snelste weer terug is. 

 

Dat is wel bijna alles wat mij ongeveer bezig houdt, als je nog 

meer wilt weten dan kun je dat natuurlijk altijd vragen. 

 

 

Groeten Mathieu 

 

Leiding zonder das 
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We hebben dit voorjaar niet stilgezeten. Naast alle „gewone‟ opkomsten waren er ook een 

heleboel bijzondere activiteiten. Over de scout it out heeft u in het vorige groene blad al kunnen 

lezen en de stafleden zijn ook op weekend geweest. In februari hebben we met de vier 

scoutinggroepen in Schiedam taart aangeboden aan de gemeenteraad van Schiedam. Natuurlijk 

hebben we weer meegedaan aan de duinenmars. De activiteiten op Koninginnedag waren voor het 

eerst en Scouts2Day was eenmalig omdat scouting Nederland 100 jaar bestaat. Wist u trouwens 

ook dat we ieder jaar meehelpen bij de dodenherdenking? Voor de luie lezer (en de luie 

schrijver) heb ik een fotoverslag met een kort verhaaltje gemaakt van een paar activiteiten: 

 

Duinenmars (11 april) 

Op zondag hebben we met 45 mensen in de duinen van Kijkduin gewandeld. De bevers hebben 5 

kilometer gelopen, samen met de Explorers en de rest heeft de 10 kilometer volbracht. Na zo‟n 

trein en busreis, en wandeltocht in de frisse buitenlucht is het toch weer fijn als je maandag kan 

uitrusten op je werk of op school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koninginnedag (30 april natuurlijk!) 

Op Koninginnedag stonden we in het Julianapark met leuke activiteiten voor alle kinderen die mee 

wilden doen. Als je durfde kon je via een indianenbrug de vijver oversteken. Als dat nog niet 

spannend genoeg was kon je ook nog proberen het record kratje stapelen te verbeteren. Voor de 

lekkere trek was er ook wat te drinken en kon je zelf popcorn poffen boven een kampvuur. En dan 

was er ook nog jenga in het groot. Het was een beetje jammer dat het lang heeft geregend, maar 

ondanks het weer was het toch druk en een leuke dag. 

 

Activiteiten voorjaar 
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Wist-u-dat… 

De stamleden weer lekker kunnen 

zitten op comfortabele banken 

dankzij de familie van de Water? 

Els van Heest zwanger 

is? Zij was 7 jaar 

geleden leiding bij de 

welpen en heette toen 

Bagheera. 

Vlitter (Brenda dus) 

en haar vriend Jan-

Joris een huis in de 

Bilderdijkstraat 

hebben gekocht? 

Scouting Nederland voor de 

leiding een feestweekend 

heeft georganiseerd? Dit 

omdat scouting 100 jaar 

bestaat en er ook wel eens 

iets voor de leiding 

georganiseerd mag worden! 

Het verslag volgt… 

De explorers wel 40 euro 

hebben opgehaald met hun 

lege flessen actie?  

Het openbaar vervoer 

niet berekend is op grote 

groepen kinderen? Voor 

iedereen een pasje en dan 

door die poortjes kan erg 

spannend zijn… 

Mathieu advies vraagt aan de 

padvindsters waar hij all-stars 

kan kopen? 

Er lijnen op de grond van de 

binnenplaats zijn 

geschilderd? Deze lijnen 

zijn bedoeld om de 

looproute vanaf de 

brandtrap tot de deur vrij 

te houden. Het is de 

bedoeling dat je fiets buiten 

deze lijnen (tegen de muur) 

staat. Je fiets hoeft niet op 

slot, want dan kunnen ze 

gemakkelijk worden 

verplaatst in een 

noodsituatie.  

 

Alle groepsleden niet kunnen 

wachten tot ze op kamp 

gaan? Ook de leiding kijkt er 

weer naar uit! 
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Baby nieuws 

Inge en Ellen hebben 

een zusje gekregen: 

Anne. Ze is op 25 mei 

geboren. Cora en 

Marcel hebben nu 3 

meiden.  

Monique en Mark 

hebben op 20 mei een 

zoon gekregen: 

Damiën Mark.   

Op 28 april is Tessa geboren. 

Tessa is dochter van Theo en 

Marleen en zusje van Dries.  
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Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen, die het leuk vinden 

om leiding te worden binnen onze groep.   

 

Wat houdt leiding zijn in: 

- 1x in de week een opkomst van twee uur met de kinderen 

en medeleiding.  

- leuke activiteiten bedenken voor deze opkomsten. 

- ongeveer 2x per jaar een weekend en 1x per jaar een 

week op kamp 

- meedoen aan gezellige groepsactiviteiten 

- meehelpen organiseren van een groepsactiviteit 

- heel veel plezier met de kinderen en andere leiding 

 

Lijkt dit je leuk of ken je iemand die het misschien leuk vindt, 

kom dan gerust een paar keer kijken. 

 

We hebben opkomsten op: 

- vrijdag   19:00 – 21:00 uur 

- vrijdag  20:00 - 22:00 uur 

- zaterdag  10:00 – 12:00 uur 

 

Wil je een keer komen kijken of wil je meer informatie, neem 

dan contact op met Cora de Bruin. (010-4730805) 
 

 

Gezocht 


