
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaargang: 65 

Nummer:  1 

Jaargang: 66 

Nummer: 2 - 2011 



 2 

 

 

 

 
 

 

 

Bevers 

Sterre Maartje van de Water 06-30737726 

Noa Naomi de Lange 06-22318697 

E-mail bevers_flg@live.nl 

  

Welpen 
Bagheera Naomi den Hertog 

Sahi Daisy Heuchemer 06-38624767 

E-mail welpen_flg@hotmail.com 

 

Kabouters 

Driemer Cora de Bruin 010-4730805 

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 06-24869319 

Maaike Maaike van Hattem  06-38251023 

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: info@scoutingflg.nl 

internet: www.scoutingflg.nl 

 

 

 

 

Boomstam 

Contactpersoon Annemieke Lentjes 010-4263530 

 

Bestuur 

Voorzitter Vacant 

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 Joost Jansen 010-4263530 

Lid Jan Lentjes 010-4265246 

Lid Arnold Jansen 010-4268106 

Adviseur Gé Brouwer 010-4268406 

 
Redactie 

Maaike van Hattem                     

Veenlantstraat 30                           

3117 CK Schiedam                         

06-38251023                                   

 

Telefoonlijst 
 

http://www.scoutingflg.nl/
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Jaaaa goed nieuws! De bevers hebben er nieuwe leden bij! We zijn heel blij dat Aodhán en Olivier 

zijn blijven hangen na de vriendje/vriendinnetje 

opkomst!Nu zijn we dus weer gezellig met 7 bevers. 

Naast vriendje/vriendinnetje opkomst, hebben we 

ook leuk buiten gespeeld, groepsweekend gehad, 

Koninginnedag gevierd, een fotospeurtocht gemaakt, 

prinses Maxima gefeliciteerd, zelf bellenblaas 

gemaakt en mee gefeest op de Schiedamse 

scoutingdag. 

Dankzij leuke tips in ons beverboek, hebben de 

bevers zelf bellenblaas gemaakt! Alle ingrediënten bij 

elkaar gooien, even roeren en blazen maar! Haha 

plezier gegarandeerd! 

De Schiedamse scoutingdag was ook een groot succes. Voor alle 

bevers van 4 scouting groepen waren leuke activiteiten 

georganiseerd en ze hebben de hele middag lol gehad! 

Koninginnedag was zoals elk jaar ook weer feest, lekker 

marshmallows smelten boven een kampvuur, en supergroot jenga 

spelen! Hier hebben we ook veel kinderen mee vermaakt en 

misschien komen ze nog wel eens kijken bij onze groep! 

Omdat Maxima 40 jaar is geworden, en zij beschermvrouwe is 

van scouting, hebben de bevers een hele mooie kleurplaat voor 

haar gemaakt. Die 

hebben we toen 

allemaal in een grote 

envelop gestopt en opgestuurd naar scouting 

Nederland. We hopen dat ze ze erg mooi vind  

De fotospeurtocht werd door Noa gedaan, maar het 

was de bedoeling dat de bevers en route liepen 

volgens de plattegrond en zelf foto‟s maakte van de 

dingen die ze tegen kwamen. We hopen op mooie 

resultaten! Hihi 

En dan groepsweekend niet te vergeten! Dat was 

lachen, gieren, brullen! Hoe leuk is het nou om met z‟n allen een heel weekend weg te gaan?! 

SUPER! De bevers hebben zich zeer vermaakt met spelletjes, speurtochten, wortel tikkertje, 

knijpers en vrienden worden met de kabouters en padvindsters! 

 

Dit was de bever-update weer! 

Sterre 

  

 

Bevers 
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Hallo allemaal, 

Het is weer even geleden dat we wat hebben laten horen maar in die tijd is er veel gebeurd.  

 

We hebben de volgende dingen gedaan ;  

 We zijn op groesweekend geweest. 

 We hebben gezwommen. 

 We zijn naar de duinenmars geweest.  

 We hebben een snoep opkomst gehad.  

 Kook-opkomst. 

 Begin gemaakt aan het kook-insigne 

Al met al hebben wij een heleboel drukke weken gehad 

waarin we heel veel verschillende dingen hebben gedaan. 

Het kook-insigne;  

We hebben hier een begin aan gemaakt, we hebben eerst een opkomst gekookt, heerlijke snoep 

gemaakt met zelf gesneden groenten en gedraaide balletjes. Daarna een heerlijke nasi met saté. 

We hebben er heerlijk van gesmuld en Robin heeft voor zijn verjaardag gezorgd voor ijsjes. 

Heerlijke ijsjes die we zelf mochten versieren met slagroom en snoepjes. Nadit alles zaten we 

wel helemaal vol. Ook hebben we hierna een proef/snoep opkomst gehad. Allemaal spelletjes met 

verschillende snoepjes. En het leuke was ook dat je de snoepjes mocht houden!! We deden 

memory met snoepjes dus kan je lekker snel snoepjes verdienen.  

 

Duinenmars;  

Met zijn allen wandelen door de duinen. Het ging de jongens erg goed 

af, we hebben de kinderen niet gehoord over hoelang is het nog lopen, 

Wanneer gaan we zitten. Het is ging eigenlijk heel erg goed!! Een dag 

waarbij kinderen in het water speelde en erg nat eruit kwamen.  

 

Zwemmen; 

We zijn laatst ook met zijn  alleen wezen zwemmen in zwembad 

groenoord. Het was een erg gezellige dag!! 

 

Spelletjes; 

Ook hebben we nog veel verschillende leuke en nieuwe spellen 

gespeeld, zoals levend tetris. En bal-spellen die we al langer 

kende, zoals stand in de mand, bussietrap ( wat overigens de 

favoriet is.) Flessenvoetbal (waarbij we erg genoten hebben 

van de zon.) 

 

Groetjes van Sahi 

 

Waingungahorde 
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Hallo allemaal 

 

De kabouters hebben de afgelopen tijd niet stil gezeten. We zijn met het mooie weer lekker veel 

naar buiten geweest. We hebben levend tetris gedaan in de plantage. De blokjes moesten 

overgebracht worden, maar van het andere team stonden er tikkers die de blokjes af konden 

pakken. Als het blokje overgebracht was, moest het zo goed mogelijk in de rijen ingepast worden.  

Ook hebben we meegedaan aan de Schiedamse Scoutingdag. Er moest een fotospeurtocht in en 

rond het centrum gelopen worden en er zijn verschillende posten bezocht op het Land van 

Belofte. Onder andere popcorn maken boven een kampvuur en portret tekenen. Het was prachtig 

weer, dus ook dat maakte 

het tot een geslaagde 

dag.  

We zijn ook een ochtend 

naar de Watervlo 

geweest. Dit is een boot, 

waarop van alles te doen 

is wat te maken heeft 

met water. We hebben in 

een duikboot gezeten om 

te zien wat er allemaal in 

de zee leeft. We konden 

zien hoeveel water we 

verbruiken met afwassen, 

douchen, toilet 

doorspoelen en noem 

maar op. Dit is trouwens 

veel meer dan je denkt.Als laatst hebben we een paar proefjes gedaan met water.  

Ook draait sinds een tijdje Kevin bij ons mee. Dit is erg gezellig en de meiden vermaken zich wel 

met hem erbij.  

Tenslotte hebben we een opkomst aan kaart en 

kompas gewerkt. Eerst hebben we de 

verschillende kompasrichtingen geleerd en deze 

hebben we geoefend door middel van het maken 

van een tekening. Dit werd een mooi kasteel 

met vlaggetjes. Daarna hebben we het hippel 

stippelspel gedaan. Iedereen is een 

kompasrichting. Er moet een bal naar elkaar 

gerold worden en je moet je eigen 

kompasrichting en die van degene waar je naar 

rolt zeggen. Als je iets fout zegt krijg je een 

stip op een hoofd. Dit was erg grappig en er 

werden regelmatig expres fouten gemaakt. 

We hebben dus weer veel leuke dingen gedaan en nu staat het kamp voor de deur. Hier hebben 

we ook veel zin in. 

 

Groetjes van de kabouters 

 

Snorregakring 
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Onze avonturen in vogelvlucht. 
 

We hebben een rommelige tijd achter de rug, maar in deze 

tijd zijn wel weer veel bijzondere dingen gebeurd. Zo denk ik 

aan Koninginnendag, dodenherdenking, Schiedamse 

scoutingdag en natuurlijk het groepsweekend, maar er is nog 

veel meer. 

 

Ten eerste hebben Lennert, Jelle en Leon zich bij de troep 

gevoegd en maken ook zij zich op voor het zomerkamp. Een 

grote verandering, want na vele jaren met 6 man zijn we nu in 

korte tijd verdubbeld naar 12 verkenners. Wel leuk, zo‟n 

grote groep, want eindelijk kunnen we weer serieuze 

bosspelen spelen in het park. Zo hebben we een avond hout 

gesprokkeld voor het groepsweekend en vlaggenroof gespeeld.  

 

Met deze groepsgrote kunnen we ook eindelijk eens 

concurreren met de padvindsters en met succes. Tijdens een 

potje trefbal in een sporthal wisten we de dames een voor 

een naar de kant te sturen. Natuurlijk ben ik bevooroordeeld, maar als we een stand bij gehouden 

zouden hebben dan hadden we de overwinnen mee naar huis kunnen nemen. Na spel werd het tijd 

voor uitdaging. Op 3 spectaculaire schommels werd de maag getest, blijf de inhoud zitten. 

Tevens werd de spanning met elke versnelling langzaam op gebouw. Sommige wisten het plafon 

bijna te halen. 

 

Dan hebben we nog een groot aantal 

rituele activiteiten gehad. Hierbij denk 

ik aan de duinenmars, waarbij een extra 

pluim gaat naar Jona, Calvin en Jelle K. 

Zij hebben niet de 10km maar de 15 km 

gelopen en wel in de zelfde tijd als de 

andere lopers. De andere verkenners 

kunnen hier nog wat van leren, hun 

oriëntatie vermogen is zo goed dat zij in 

plaats van de 10km de 5 km bordjes 

volgen. Natuurlijk waren ze een beetje 

vroeg terug ze hebben daarom maar nog 

een rond je gedaan om de medailles toch 

nog te verdienen. 

Een aantal heren hebben de handen uitgestoken bij de wervingsactiviteit in het Julianapark 

tijdens koninginnendag. We hadden daar weer een leuk aantal activiteiten weten neer te zetten. 

Zo konden voorbijgangers Jenga spelen, marshmallows opwarmen boven het kampvuur en kratten 

stapelen. Iemand wist de toren zo hoog op te bouwen dat zij wel 5 meter boven de grond stond. 

Jelle K, Jona, Calvin en Leon hartstikke bedankt voor jullie inzet. 

 

 

Raymond Maufrais Troep 
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Bij de Dodenherdenking hadden we een grotere opkomst. Calvin 

kreeg de eer om bij de vlag te staan. Leon en Jelle K stonden in de 

erehaag. Jelle H, lennert en Jona mochten de speldjes uitdellen 

aan alle aanwezigen. Het is altijd een lange avond, waarbij je lang 

moet stilstaan en op je best gekleed moet zijn. Toch is de eer om 

deel te mogen maken van zo‟n herdenking, waarbij veel 

Schiedammer de geschiedenis komen eren. 

 

Nu de kleine vakanties groten deels voor bij zijn gaan we ons 

opmaken voor het begin van de grote vakantie. Deze altijd gepaard 

gaat met samen spelen, samen doorzetten, samen de maaltijd 

verzorgen en  samen de nacht doorbrengen. We hebben ons al 

verdiept in de route technieken, het opzetten van de tent, de 

knopen en het pionieren. Moet dus weer helemaal goed komen. Wij 

hebben er in ieder geval veel zin in. 

 

De Leiding van de Verkenners, 

Yorick en Marcel  

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Raymond Maufrais Troep 

mailto:info@mndtadviesgroep.nl
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Contingentsweekend Wereld Jamboree 

 

Eindelijk was het zover het contingentsweekend van 

de wereld jamboree 2011. Met ongeveer 1500 scouts 

gezamenlijk op één terrein kan het niet anders als een 

gezellige boel worden. Het begon allemaal al toen we 

aankwamen, we moesten ons eerst aanmelden bij het 

head quarters hier kregen we een bandje om, en bij 

de tent ernaast onze nieuwe blouse ophalen en andere 

speciale WJ. Nu kon het echt allemaal beginnen! De 

dag was het voornamelijk het terrein bekijken en 

kennis maken met alle andere troepen.  

 

De vrijdag kregen we ticket activiteiten zoals we die op de wj zelf ook krijgen. Zo konden we 

alvast oefenen met het op tijd aanwezig zijn bij de activiteiten,wat niet altijd een even groot 

succes was. Zo ook het ontbijt, om kwart over 7 moest iedereen aan het ontbijten zitten. Was je 

telaat? Dan kon je afwassen! (FLEUR!) 

   

In Zweden ga je vaak van het terrein af met een bus. Als je de bus mist heb je pech en kan heel 

je activiteit doorgaan. Het in- en uitstappen van zo‟n bus blijkt ook nog een hele kunst te zijn,dus 

dat gingen we zaterdag oefenen! We gingen met dus bus naar een “outdoor”iets en hadden we een 

roeiwedstrijd tegen andere troepen.  

Zaterdagavond was er een feest avond met het thema; Ik ben zoet maar niet van suiker! Het was 

de bedoeling dat je in het roze met geel zou komen, de meeste hadden zich daaraan gehouden. 

Echt een superleuk gezicht! Op het feest was er ook een sillencedisco,echt een aanrader, het is 

zo leuk om iedereen op andere muziek te zien dansen.  

 

Zondag was alweer de laatste dag. Er was gelukkig geen regen voorspelt 

dus konden we de tent droog inpakken,dachten we. Toen we wakker 

werden hoorde we het al regenen en dat is ook de rest van de ochtend 

niet meer gestopt, helaas. Dat was dus de, ondertussen, vieze modderige 

tent nat inpakken. Gelukkig bij de sluiting was het al iets droger. Onze 

ouders kwamen onze terreinen bekijken en ons ook meteen ophalen, dat 

is dan toch best grappig. Moeders op hoge hakken of in korte rokjes met 

teenslippers. Vaders met heel witte schoenen. Echt je kon lachen als 

echte scout!  

 

Ons weekend was zeker weer geslaagd! We tellen de dagen af tot de 

wereld jamboree!    

 

Groetjes Marloes!  

 

 

 

 

 

 

Afdeling 1 en 657 
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Hoi allemaal,  

Hier weer een verslagje van de avonturen die de 

padvindsters de laatste tijd hebben meegemaakt. Met het 

lekkere weer van de afgelopen tijd zijn we lekker veel buiten 

geweest.Begin april was het weer tijd voor de jaarlijkse 

duinenmars. Gezellig met zijn allen met het openbaar vervoer 

naar Kijkduin om daar een stukje door de duinen en over het 

strand te lopen. In de trein ernaar toe waren een paar die 

stoer de 15km wilde lopen, maar eenmaal aangekomen bij de 

start werd toch besloten om met zijn allen de 10km te lopen. 

Hierdoor hadden we lekker veel tijd om op het strand en in 

de zee te spelen. Het weer was erg lekker alleen jammer dat 

de temperatuur van de zee zo koud was, dat het pijn deed 

aan je voeten. Met een ijsje aan het einde wat het weer een geslaagde dag.Het weekend na de 

duinenmars zijn we met heel de groep op groepsweekend geweest in Nistelrode, bijna alle 

padvindsters zijn mee geweest en hebben het heel erg naar hun zin gehad. Vooral op zaterdag 

tijdens het spelen in het water (en zand). Vooraf aan het “zandrollen” hebben we katapulten 

gemaakt, hiermee hebben we de “piraten” op het vlot 

bekogeld met waterballonnen. Terwijl er niemand is 

geraakt door een waterballon was aan het einde toch 

iedereen helemaal nat. Op zaterdag hebben we met 

gemengde groepjes een postenspel gedaan waarbij er 

allemaal leuke activiteiten te doen waren zoals: 

gipsafdrukken maken, en hindernisbaan, schatzoeken 

met GPS, levend mijnenveger en nog veel meer. 

Tijdens Koninginnedag hebben we met een paar 

padvindsters marshmallows gemaakt en hebben we krat 

gestapeld. We hebben wel 600 marshmallows gemaakt 

die dag. Wat we die dag niet hadden is een 

indianenbrug over het water. Deze hebben we de opkomst na 

Koninginnedag gemaakt in het Juliana park. Met touw en 

katrollen is het gelukt om een brug te maken. Wat niet gelukt 

is, is om droog aan de overkant te komen. Er zat zoveel rek in 

het touw dat iedereen die eroverheen ging tot zijn knieën in 

het water stond. Een paar waterratjes zagen het van te voren 

al aankomen en zijn toen zelf al het water in gegaan. 

Ook komt het kamp al dichterbij en moesten we echt oefenen 

met het opzetten van de tent, zodat de tenten op kamp goed 

staan en alle spullen droog blijven. Het moeilijkste van de 

avond was nog het bedenken hoeveel stokken de tent ook 

alweer nodig heeft. Nadat beide groepjes hun tent compleet 

hadden hebben we ze opgezet in de plantage. Na deze avond 

kunnen alle padvindster smet een gerust hart gaan slapen als 

het regent, want hun spullen zullen zeker droog blijven. 

 

Groetjes van Mathieu 

Sterrenvendel 
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Stam 
 

 

 

 

 
Dag lezers,  

 

Natuurlijk zijn wij ook met de Stam mee op groepsweekend geweest, niet met zijn alle jammer 

genoeg maar wel met Naomi, Maartje, Sarah, Kevin en Dyonne. 

En natuurlijk onze stam adviseur Eric. Het weekend was erg 

gezellig en hebben uiteraard veel gelachen en lol gehad. We 

hebben daar het dierengeluidenspel georganiseerd met dieren 

zoals: Paard met griep, gay vis, strontvlieg enz. En op zondag 

zaten er stamleden op posten om spelletjes uit te leggen aan 

de kids en ze met ze te spelen.   

 

De opkomsten bij de Stam draaien nog niet echt. Omdat we 

elke vrijdag wel twee of meerdere mensen missen. Maar als er 

iets is voorbereid, dan is het erg gezellig en hebben we als nog 

plezier. We hebben laatst de hele Stamhut bekleed met WOL, 

overal werden bollenwol vandaan getoverd en over en weer 

gegooid in de Stamhut. Het leek net een groot spinnenweb! 

Waar wij natuurlijk door heen moesten proberen te kruipen.  

Afgelopen vrijdag hadden we een bierproef opkomst. We 

hadden tien verschillende biertjes gekocht en die moest 

iedereen proeven en daarbij de juiste naam verzinnen. Geen een van de alcoholisten had ze goed!!  

Af en toe hebben we even een Stamhond opbezoek, Tommie! Maar hier is Laurence niet zo blij 

mee omdat hij nogal allergisch voor alle dieren die je maar kan opnoemen is.  

 

27, 28 en 29 Mei waren wij te vinden op de Walibi Fundays 2011. Ja zeker, een heel weekend in 

Walibi! Naast het Walibi attractie 

park ligt een vakantieparkje met grote 

trekkersvelden ernaast. Op die velden 

stonden zo 1000 bezoekers met hun 

tentje. En zo hebben wij daar ook onze 

tent opgezet. De eerste avond lekker 

makkelijk macaroni gegeten en rond 

gestruind op het terrein, opzoek naar 

andere leuke, sociale mede scouts… 

Zaterdagmiddag hebben we de hele 

dag in allerlei verschillende attracties 

gezeten van de Speed of Sound (Sound 

of Speed???) tot aan de kinder 

draaimolen! En zaterdagavond weer 

iets makkelijks gegeten namelijk 

chicken tonight! Waarna Maartje arriveerde op het terrein!  Zaterdagavond was er een soort 

„‟party‟‟ in een grote muziektent. Het was eerder afgelopen dan wij dachten. Toen moesten we er 

zelf maar een feestje van maken, wat aardig is gelukt!  Zondag rond 18.00u weer terug gereden 

naar de Lange Haven.  
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Stam 
 

 

 

 

 

 

 

Of wij dit jaar op kamp gaan, weten we allemaal nog niet helemaal zeker. Er is al wel een datum 

geprikt, 11 juli tot 18 juli in Nederland. Maar of dat echt 100% doorgaat moeten we nog steeds 

gaan bespreken met ALLE stamleden.  

 

Laurence en Dyonne zijn er achter gekomen dat een grote schoonmaak in de Stam echt nodig is! 

Dus bij deze, zin om op te ruimen, te schrobben of te poetsen? Bij ons ben je aan het goede 

adres. (de datum word geprikt!)  

 

We hebben ook twee echte bikkels in ons midden! Laurence en Dyonne gaan dit jaar de AOT 

(ArdennenOrientatieTocht) meelopen! We hopen allemaal dat zij deze uitlopen en niet net zo 

bijnaam al Martijn Van Alpen krijgen! Succes!  

 

Groetjes van de stam 
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Het weekend van 16/17 April stond in het teken van het groepsweekend. We zijn met de hele 

groep een weekendje weggeweest om samen leuke en uitdagende spelletjes te doen. Op 

zaterdagochtend vertrok de bus met alle kinderen en staf richting het rustieke plaatsje 

Nistelrode. Na aankomst werd het weekend geopend met een kennismakingsspel gevolgd door een 

lekkere lunch. ‟s Middags was er voor de bevers, welpen en kabouters een speurtocht door de 

omgeving, waarbij er onderweg leuke activiteiten gedaan werden, zoals: worstjes maken boven 

een kampvuurtje of je eigen steen verven in je favoriete dier. De scouts en explorers hadden 

deze middag de missie om de ontvoerde prinses te redden uit de handen van de gemene piraten. 

Er werden twee katapulten en een vlot gepionierd (bouwwerken maken van hout en touw), met het 

vlot konden ze bij de prinses komen terwijl ze door de piraten met de katapult en waterballonnen 

bekogeld werden. Natuurlijk is de prinses gered! 

Na het avondeten hebben we in de schemering een smokkelspel gedaan waarbij er goudklompjes 

verdiend konden worden, gevolgd door een heerlijk kampvuur met marshmallows en limonade. De 

bevers, welpen en kabouters zijn lekker in het gebouw gaan slapen terwijl de rest nog even een 

dierengeluidenspel aan het spelen was. De oudere sliepen in tenten en konden na het laatste spel 

moe de slaapzak opzoeken….alhoewel bij sommige slapen niet echt aan de orde was! 

Zondagsochtend na het ontbijt zijn we begonnen met een groot postenspel. Er waren allemaal 

verschillende spelletjes te doen zoals: schat zoeken, hand afdrukken maken in gips, varen met 

een bootje, een hindernisbaan en nog veel meer leuke activiteiten. Ook na het middageten zijn we 

hiermee verder gegaan. Maar zoals altijd komt er aan al het leuks ook weer een eind, zo stond om 

4uur de bus alweer op het terrein en gingen we het fantastische weekend afsluiten. Iedereen 

weer in de bus en moe maar voldaan weer terug naar Schiedam, waar ze opgehaald werden door 

hun ouders. 

Iedereen hartstikke bedankt voor dit gezellige weekend 

Annemieke en Mathieu 

 

 

Groepsweekend 
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Foto-impressie Groepsweekend 



 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezocht 

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 

- 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) 
 


