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Bevers 

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

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

E-mail bevers_flg@hotmail.com 

  
Welpen 

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

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

 
Kabouters 

Mang Kevin Ringlever 06-48864587 

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

 
Verkenners 

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

Siward Siward de Vries 06-19537628 
E-mail verkenners_flg@hotmail.com 

 

Padvindsters 
Mathieu Mathieu Verkade 06-24869319 

Martijn Martijn Heuchemer 06-51613217 
Jolanda Jolanda Kremer 06-12396996 

Marloes Marloes Olsthoorn 06-81383467 
E-mail padvindsters_flg@hotmail.com 

 

Explorers 
Marcel Marcel Kieboom 06-55175776 

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

 
Stam 

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

 

Troephuis 

Lange Haven 11 

3111 CA Schiedam 
010-4267048 

 
 

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

te Schiedam 

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

 

Boomstam 

Contactpersoon Annemieke Jansen 010-4263530 
 

Bestuur 
Voorzitter Annemieke Jansen 010-4263530 

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

Groepsbegeleider Eric Brouwer 06-14444447 

 
Stichtingsbestuur 

Voorzitter Rob Ouwendijk 010-2732265 

Penningmeester Peter Olsthoorn 010-4264493 

Secretaris Joost Jansen 010-4263530 

Lid Jan Lentjes 010-4265246 

Lid Arnold Jansen 010-4268106 

 

 
Redactie 

Maartje van de Water         

Prins Mauritsstraat 1           
3116 GE Schiedam            

06-30737726                  

http://www.scoutingflg.nl/
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Op zaterdag 25 mei hebben wij onze 80e verjaardag gevierd met leden, familieleden en oud-leden. 

Ruim 160 mensen hebben meegevierd met allerlei activiteiten en een gezellige barbecue. 
 

In het mooi versierde clubgebouw was het op 25 mei 2013 een drukte van jewelste. Er waren diverse 

sportieve en knutselactiviteiten voor jong en oud. Er was een fotopresentatie met foto’s van 1948 tot 
nu en afsluitend was er een barbecue en een borrel. De groep kreeg als cadeau een foto-mozaïek-

schilderij, waarbij het logo van de groep gevormd wordt door alle gezichten van de huidige leden. 
Natuurlijk werden er de hele dag door herinneringen opgehaald. Vooral oud-leden vonden het leuk om 

te zien dat de groep nog steeds springlevend is met ruim 110 leden, waarvan 30 vrijwilligers. En 

zonder deze enthousiaste vrijwilligers zou de groep niet kunnen bestaan. Scouting is zeker met zijn 
tijd meegegaan, maar sommige dingen blijven als vanouds. Zoals samenwerken, vriendschap, 

creativiteit, organiseren, koken, kamperen, veel afwisseling en gezelligheid. 
 

De volgende grote activiteit is het groepskamp, een week lol, veel plezier en leuke activiteiten met de 
hele vereniging. Op naar de 100e verjaardag! 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat is je leukste herinnering aan scouting? 

 
Annemieke / Maaike: Fietskamp Duitsland met de Sherpa’s. 

 

Els: Alles bij de Sherpa’s. 
 

Martijn: Voorbereidingsweekend 80-jarig bestaan. 
 

Mathieu / Ferdi / Kees / Marcel B: speleo 

 
Jolanda: Zomerkamp 2012, de rijsttafel die de padvindsters hadden gemaakt kostte een hoop tijd, 

maar was fantastisch. 
 

Joost: Annemieke. 
 

Antoinette: Rob :-)  

 
Peter en José: Scout In 1987. 

 
Theo: Rond het kampvuur, gezellig met je vrienden. 

 

Jeanne: Tijdens zomerkamp om wijwater gestuurd worden met een pannetje en bij de Pastorie te 
horen krijgen dat ze geen eten voor ons hadden. 

 
Alma: Winterhike. 

 
Zoë: Lastig, alles was leuk! 

 

Zagros: Sinterklaas. Ik kreeg een molen met Nederlandse en Koerdische vlag. 
 

Anne / Aran: Jota-Joti! 
 

Kimberley: De chocopot leeg mogen likken. 

 
Inge de B: Op de bank mogen springen bij de Bevers . 

 
Inge: De jamboree naar Thailand, de reizen naar Zuid Afrika en natuurlijk de dolle avonturen en 

kampen bij alle speltakken. 

 
Eva: Hike lopen en overnachten in de sneeuw, kampen en de nieuwjaarsfeestjes bij de stam. 

 
Naomi: Het lachen met sinaasappelschillen in je mond. 

 
Marcel de B: Pizza’s bakken met de verkenners bij een restaurant in de stad. 

 

Jelle: Stop-motion fimpjes maken. 
 

Marcel K: Rowans/Stam. 
 

Dorian: De duinenmars. 

 
Jona: Kan niet kiezen. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto’s uit de oude doos.  

Casper Melief 

1948 
1968 Sherpakamp 

1976 Noorwegen 

1981 Welpen 

 1987 

bevers 

1982 Stamkamp Dronten 

1989 Installatie 

Brenda 

1991 Padvindsterkamp 

1996 RA1 Kandersteg 

1995 Pizzahut zingen met Theo 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scouting-weetjes: 

 
• Opgericht in 1907, eerste Scoutinggroep in Nederland in 1910. 

• Scouting Nederland is in 1973 opgericht. 

• Nu wereldwijd 41 miljoen leden in meer dan 160 landen. 
• In Nederland meer dan 110.000 leden, 1.100 groepen en 25.000 vrijwilligers. 

 
Onze scoutinggroep: 

 

• In 1933 is de Franciscusgroep opgericht en in 1967 samengegaan met de Lodewijkgroep 
  (van oorsprong katholieke jongensgroepen). 

• In 1958 is de allereerste Rowanafdeling opgericht (RA1). 
• Begin jaren tachtig zijn de Bevers erbij gekomen. 

• Nu hebben we ca 115 leden, waarvan 20 stafleden en 5 bestuursleden + 6 leden in de 
  beheerstichting. 

• Ons oudste lid is Arnold (64 jaar). 

• Ons jongste lid is Leah (4 jaar). 
• Ons Langste lid is Rob (41 jaar). 

• Ons kortste lid is Norah (0 jaar). 
• Marcel K is het langst leiding (20 jaar). 

• Marloes is het kortst leiding (0 Jaar). 

 
Huidige leiding:  
 

 

Bevers Welpen Kabouters 

Verkenners Padvindsters Explorers 

Stam 

Bestuur & 
Stichting 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reünie Scouting FLG 

 

Het was alsof ik thuiskwam. De reünie van mijn oude scoutinggroep was als vanouds. Ik kwam binnen 

en werd hartelijk begroet door de huidige leidingen en mijn oude vrienden. Meteen kon ik aanpakken 

en werd mij het een en ander in handen geduwd om te helpen met het ophangen en knopen van de 

ballonnen. Langzaam verstreek de tijd van de voorbereiding en was het tijd om te beginnen met alle 

spelletjes voor de scouts. Ik werd gevraagd om in te vallen bij een spel en zonder pardon werd ik daar 

meteen ingedeeld. Het leek alsof ik nooit weg ben geweest. Alsof ik elke week binnenloop en gezellig 

een opkomst meedraai. Na een korte bespreking van de dag was het tijd om van start te gaan. 

 

De spellen begonnen, de beamer stond aan met hartstikke leuke foto’s, en de scouts stroomden 

binnen. Overal was het een wilde boel en ging het tekeer bij de activiteiten. 

Bij de bevers werd er al opgebouwd voor de barbecue, bij de welpen werd er van de (oude) foto’s 

genoten en gelachen en de ridderzaal was omgebouwd tot een kantine voor drankjes en dergelijke. 

In het lokaal van de kabouters werd er druk hout bewerkt en ontstonden er prachtige houten 

kabouters en glanzende dasringen, in de grote zaal was het een en al vertier en plezier met volleybal 

met theedoeken. Er werd ook tactisch nagedacht met verschillende spelletjes, bij de verkenners. En 

mocht je even lekker wild willen doen, dan kon je terecht bij het lokaal van de padvindsters waar er 

hard gewerkt werd aan het verbeteren van de olifanten-dweil-hockey skills. 

 

De dag eindigde met leuke feitjes over onze eigen scoutinggroep en men begon te genieten van de 

heerlijke barbecue. Later werd er nog lekker wat gekletst, geborreld, gespeeld en gestoeid. En toen 

viel de avond en ging iedereen weer richting huis. 

 

Bedankt! 

Groet, Youri Deibel 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Op het land van belofte werd de Schiedamse 

scoutingdag 2013 geopend door de burgemeester 
Lamers, Michel Tobe en een verdwaalde professor. 

De professor legde uit dat zijn tijdmachine kapot was 

gegaan en onze hulp nodig had om hem weer te 
maken. 

 
Op het plein hebben we outfits geknutseld van 

vuilniszakken en zilver folie. Er was een lelyvlet 

gevuld met water zodat we van papier bootjes 
konden vouwen en laten varen in de vlet. Gelukkig 

bleven alle bootjes varen. Bijna iedereen kent wel 
het spel Angry Birds. Hiervoor was een katapult 

gebouwd van pionier palen en gingen we met een 
bal schieten. Popcorn maken werd ook gedaan.  

 

Door de stad werd het grote sokkenspel gespeeld. 
Zoek zoveel mogelijk mensen met de kleur sokken 

die op de lijst staan. De oudere kinderen kregen dan 
een locatie waar ze een pakketje op konden halen. 

Die pakketen samen maakte een woord. Hiermee 

konden we de tijdmachine maken. 
 

Voor de afsluiting van de dag hebben we de 
professor uitgezwaaid en is hij in de tijdmachine 

gestapt. 

 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  

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


 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het allereerste echte uitje met de bevers! Maar dan ook echt met ALLE bevers! Met 14 kinderen en 4 

man leiding, vertrokken we naar het Plaswijckpark. Het weer was iets minder dan de dagen ervoor, 
maar dat hield ons niet tegen. Het was juist wel fijn, want het was niet heel druk. 

 

Eenmaal bij Plaswijck aangekomen gingen we opzoek naar de toiletten. Noa kon geen bordjes vinden, 
waarop Ellen zei: dan kijk je toch gewoon naar de plattegrond? Wat een slimme bever! Daarna was 

het eerst tijd voor de speeltuin! Er was een groot luchtkussen, een hoog klimrek en 2 soorten 
schommels waar de kinderen hun lol op vonden! Ook de leiding speelde en sprong lekker mee.  

 

Spelen is erg vermoeiend, dus tijd voor de lunch! Er waren niet alleen 
broodjes en pakjes in de broodtrommels verstopt, maar ook een hoop 

snoep, die we allemaal hebben gedeeld. Na een hapje te hebben 
gegeten, durfde velen het aan, om een kijkje te nemen bij een enge 

heks. Het was wel heel griezelig! Met een geheime tunnel en een 
kamer met een echte heks erin! 

 

Vervolgens was het tijd om verder te gaan naar het dierenrijk, met 
als eerst walabies en zwanen, gevolgd door een hoop bijzondere 

vogels. Toen we uit het vogelhok kwamen, staarde best grote vogels ons aan! Het waren een soort 
struisvogels die heel dichtbij kwamen. Ook stonden in dezelfde wei lama’s en ze vonden ons heel erg 
lief, want ze hebben niet op ons gespuugd!  Aan de andere kant van het water hebben we 

geprobeerd een soort wasbeertje te spotten, hij was over de loopplank aan het ‘ijsberen’! Daarna 

kwamen de boerderijdieren, heel veel geiten, schapen, konijnen en varkens! Er was zelf een geit 
zwanger, de kinderen mochten het buikje aanraken van mama geit. 

Na de  boerderijdieren gingen we naar een soort apen, die opeens hele rare opvallende geluiden 
maken, waar we allemaal erg verbaasd over waren. Bij deze apen zat ook een hele vette klimboom 

voor de kinderen, maar vanuit die klimboom zagen ze aan de overkant van het water een 
springkussen en de binnenspeeltuin. Tijd om weer verder te gaan! 

 

In de binnenspeeltuin konden de kinderen spelen met een soort knex, grote lego blokken en met 
ballen van de ballenbak! Daar hebben we even een pauze gehouden met een zakje chips en een pakje 

drinken. 
Waar de meeste kinderen zich het meest op hadden verheugd (en de leiding ook! Hihi) was het 

verkeersplein. Hier kunnen kinderen op skelters rondrijden in een nagebootste wijk, met echte 

stoplichten, parkeermeters en zelfs een benzinestation! De leiding reed ook gezellig mee, maar 
werden er al snel afgestuurd, want de maximum leeftijd was 14 jaar! Op dat moment hoopte de 

leiding wel wat jonger te zijn! Haha 
 

Na het verkeersplein was er nog tijd om met alle bevers 
met de zwanen(trap)bootjes te varen! De kinderen 

konden om en om trappen en sturen. Met 3 zwanen 

tegelijkertijd konden we vaak zwaaien naar elkaar en af 
en toe hadden we een kleine botsing. Maar gelukkig is 

niemand in het water gevallen!   
 

Na de lange dag was het dan echt tijd om weer terug 

naar de lange haven te gaan. Naar ons idee hebben de 
kinderen echt een te gekke dag gehad! 

 
Groetjes Sterre, Rebbel, Bas en Noa.



 
 
 
 
 
 
 
 

 

In het weekend van 20 en 21 april zijn we met alle vier de beverleiding op trainingsweekend geweest.  

 
Daar hebben we geleerd hoe we weekendjes voor de bevers moeten 

organiseren en uitvoeren. Waar moet je op letten voor de veiligheid, 

de begroting, het programma, het eten en allerlei andere dingen die 
je moet regelen. 

Op zaterdagochtend kwamen we aan in snoepjesfabriek ‘lik-en-plak’ 
(het thema van het weekend was snoepjes, lekker!). Na een korte 

kennismaking met de mensen die de training gaven en met de 

beverleidingen van andere groepen, konden we beginnen. 
 

Eerst hebben we een aparte kennismaking-bingo gespeeld waarbij je 
rond moest lopen om te vragen wat voor snoep iemand lekker vond, 

wie er altijd kauwgom op zak heeft of wie er eigenlijk minder zou 
moeten snoepen. Dit was een leuk idee, om meteen met iedereen een 

praatje te maken. Vervolgens moesten we in groepjes binnen 10 

minuten een ouderavond voorbereiden, voor als je een weekendje 
weggaat met de bevers. 

 
Daarna hebben we het Hotsjietonia bordspel gespeeld (wat de bevers 

misschien ook nog wel kennen van de opkomst). Bij de vakjes waar 

opdrachten gedaan moesten worden hebben we het gehad over 
dingen als programma maken, koffers inpakken, waar ga je slapen en 

hoe schrijf je een brief aan de ouders. Maar we hebben ook leuke spelletjes gedaan, geknutseld en 
creatief gedaan met eten. 

’s Avonds hebben we nog tot in de late uurtjes weerwolven gespeeld. De volgende ochtend helaas 
weer vroeg op, spullen opruimen en ontbijten. Deze laatste ochtend nog wat spellen gespeeld, 

meningen en ervaringen gedeeld en daarna met zijn allen het gebouw schoonmaken en opruimen. 

Het was een gezellig en bovenal leerzaam weekend waarbij we ook nog nieuwe vrienden heb ben 
gemaakt! 

 
En ook fijn om te weten: alle beverleiding zijn geslaagd en zijn nu gediplomeerd in het organiseren 

van logeerweekendjes voor bevers! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Om te beginnen willen we even vertellen dat we hele gezellige nieuwe Welpen hebben! Dat zijn; 

Sjoerd, Mathis, Quirijn, Dorian en Jamie! 
 

Bij de welpen hebben we 9 en 10 maart een heel 

leuk weekend gehad. Op zaterdag zijn we 
begonnen met collecteren. De Welpen deden het 

erg goed en ze vonden het zelfs niet erg om door 
de regen te lopen. Yanko was wel erg enthousiast 

en wilde niet eens meer terug naar het Troephuis! 

Eenmaal Yanko zo ver gekregen te hebben om ook 
mee naar binnen te gaan, hebben we lekker 

geluncht en een spel gespeeld in de Grote Zaal.  
 

Daarna zijn we aan onze reis door Bambilië 
begonnen. We startte bij de Andoorborg waar we 

een spannend spel Weerwolven gedaan hebben. 

Dit vond Sid weer erg leuk, en die wilde het liefst 
het hele weekend doorgaan! Maar ja, dan zouden we het vliegtuig ‘s avonds missen. Dus zijn we door 

gegaan naar de Onbekende Bergen waar iedereen zijn eigen dieren en bloemen kon gaan vinden. 
Zoals een mooie Druppelmin, een hersenvogel  en een omgekeerde bloem met sloempies.  

 

Vervolgens zijn we doorgereisd naar Haverhoek waar 
we lekker veel spaghetti gegeten hebben. En wat is 

het leuke aan scouting? Dingen doen die je thuis niet 
mag! We hebben namelijk met de overgebleven 

spaghetti een wedstrijd gedaan. Het was de 
bedoeling dat je alle sliertjes aan elkaar ging knopen 

zodat er een hele lange sliert ontstond. Aodhán kon 

dat erg goed en snel!  
 

Na het eten moesten de kinderen natuurlijk op tijd 
naar bed, maar toen de leiding de Grote Zaal binnen 

liepen zagen ze dat de troep die ze gemaakt hadden 

niet opgeruimd hadden!  
Toen ze dat allemaal hadden gedaan zagen we een 

wit pakketje aan het plafond hangen. Toen we beter 
gingen kijken,  zagen we dat het een heuse piñata 

was, gevuld met snoep en moddermaskers om de 

verjaardagen van Sahi en Akela te vieren. We hebben 
nagels gelakt, maskers op gedaan, gesnoept en met 

ballonnen gespeeld. Daarna was het toch écht tijd 
om te gaan slapen.  

 
Die nacht maakte de Welpen een lange reis. Helemaal van Bambilië naar de Jungle.  

In de Jungle hebben we geheimtaal geleerd, en in de Guha Grotten muurschilderingen gemaakt over 

het weekend. Zodat we een soort krant kregen zonder tekst! Ook hebben we een taarten & cupcake 
opkomst gehad. Waarbij iedereen hele mooie cupcakes gemaakt heeft. We hebben ook een grappig 

spel gespeeld. Hierbij mocht je van de taart eten als je zes gooide, tot de volgende zes had gegooid. 
Het grappige was dat je met een roerstaafje moest eten. Super moeilijk!  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

We hebben met de Bevers en Kabouters samen 

een Fort Boyard opkomst gehouden, wat erg 
spannend was. De kinderen werden 

onderverdeeld in verschillende groepjes. Met die 

groepjes gingen ze sleutels verzamelen door 
opdrachten uit te voeren in de verschillende 

lokalen. Als ze dat goed deden kregen ze een 
sleutel.  

Het was erg spannend wie er het meest sleutels 

hadden gewonnen, uiteindelijk was het zelfs gelijk 
spel voor de groepjes van Mor en Mang!  

 
 

 
 

We hebben ook een moederdag-opkomst gehad, alle kinderen kregen een ei. Dat ei moesten ze de 

hele opkomst verzorgen en er voor zorgen dat het niet beschadigde.  
Toen alle eieren kapot gegaan waren hebben we ook nog een Boter-Kaas-En-Eirentoernooi gehouden. 

Op 1 juni zijn Mathis, Jamie, Quirijn, Dorian en Joj ook geïnstalleerd tijdens de opkomst.  Ter 
voorbereiding hebben we allemaal een welpenmasker gemaakt om het lokaal mee te versieren, 

ballonnen gescheerd en een speurtochtje gedaan naar de Welpenwet. 

 
Groetjes, van de Welpen 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Traditiegetrouw wordt al jaren met Pinksteren de Ardennen Oriëntatie Tocht (AOT) georganiseerd, 

door een scoutinggroep uit Oosterbeek voor andere scouts uit heel Nederland. Ook al jaren doen hier 
leden van onze scoutinggroep aan mee. Zo ook dit jaar vertrok ik op vrijdagavond richting België om 

dit weekend met vier mannen (Joost, Theo, Yorick en Marcel) te gaan ‘wandelen’ in de Ardennen. De 

bedoeling is dat je twee dagen met bepakking langs een aantal posten loopt. Een deel van de posten 
is verplicht en met een deel van de posten kan je bonustijd verdienen, want het is een wedstrijd wie 

het snelst loopt. Je kan de route dus zo lang maken als je zelf wilt. 
Maar het is niet zo eenvoudig als het klinkt, want er worden trucjes 

uitgehaald met de kaart, waardoor je moet puzzelen om de kaart 

goed te krijgen of andere puzzels op moet lossen om de post te 
vinden. Wij waren van plan om te proberen de effectiviteitspijs te 

winnen. Dit houdt in dat je zo snel mogelijk alleen de verplichte 
posten loopt 

De weersvoorspelling was niet al te best, maar gelukkig was het 
droog toen we aankwamen en was Joost al eerder vertrokken met 

Mathieu en zijn team, en hadden zij de tent al opgezet. Nog even 

gezellig iets drinken en bijkletsen met de andere teams en toen naar 
bed, om de volgende dag om 6:50 uur gewekt te worden. De 

volgende ochtend vroeg ik me dus ook sterk af waarom ik hier aan 
begonnen was, toen we zo achterlijk vroeg op moesten staan. Zo 

vroeg sta ik nog niet eens op als ik moet werken! Maar goed, snel 

opstaan, aankleden, ontbijten en spullen in pakken, zodat we ons om 7:50 uur konden melden voor 
de kaart en het postenboekje. Snel maar nauwkeurig de posten intekenen op de kaart en de kaart 

bekijken om puzzels er uit te halen en zo konden we 20 minuten later echt vertrekken.Ook nu was het 
gelukkig weer droog alleen het gras helaas nog niet. Na een tijdje lopen kwam ik er achter dat mijn 

schoenen niet waterdicht waren en ik natte voeten had. Maar goed, gewoon flink hard doorlopen, dan 
merk je het allemaal niet zo. Het ging heel goed en na een paar posten waren we als tweede op de 

soeppost om 10:15 uur. Wel wat vroeg voor soep, maar ach, we gingen wel lekker snel. Het zonnetje 

begon ook door te breken, dus langzaam verdwenen ook de nodige kledingstukken in onze rugzakken. 
Zo af en toe kwamen we een ander team tegen, maar naarmate de dag vorderde gebeurde dat steeds 

minder. Goed teken! Richting de tweede post na de soep kwamen we bij een soort moerassig pad. 
Het was ook wel op de kaart aangegeven, maar we hoopten dat we er toch aardig normaal overheen 

konden. Dit was na al die regenachtige dagen toch niet zo makkelijk. Tja, mijn voeten waren al nat, 

maar een zwembad in mijn schoenen vond ik toch niet echt wenselijk. Na wat gestuntel en een 
poging door de bosjes kwamen we toch redelijk ongeschonden over het pad. Aan het einde was nog 

wel een klein soort slootje, maar daar lag gelukkig een pallet overheen, zodat dat ook goed te doen 
was…. Voor de meesten dan, want toen Marcel er als derde overheen ging, brak een van de planken 
en gleed hij uit en was hij tot iets voorbij zijn enkels nat . De drek liep letterlijk uit zijn broekspijp. 

Tja, niets aan te doen, gewoon verder lopen.Al gauw kwamen we bij de volgende bemande post waar 
we een kwartiertje konden rusten. Daarna weer snel verder, want het motto ‘voor vier aan het bier’ 

wilden we veranderen in ‘voor twee aan de thee’. Nog even flink doorstampen heuvel op en heuvel af, 

af en toe in de brandende zon, het laatste stuk door de koeienstront en gelukkig nog een stukje hoog 
gras om de schoenen weer schoon te lopen. En om 13:58 (zo’n 27 km verder) waren we tot verbazing 

van de organisatie al binnen. Zij hadden de eerste groep pas een uur later verwacht. De zon scheen 
nog heerlijk, dus genietend van de ijsthee en toch ook bier hebben we de middag liggend in het gras 

doorgebracht en langzaam de andere groepen zien binnen druppelen. In het zonnetje konden ook de 

natte schoenen en broekspijpen weer mooi opdrogen. Nog wat eten maken en langzaam weer alle 
kledingstukken aantrekken, want ’s avonds koelde het toch flink af. Het was wachten op de 

tussenstand. Deze kwam rond 22:30, maar toen was het laatste team nog niet binnen. In eerste 
instantie stonden we op de elfde plek (van de 42), maar de tijd klopte niet met onze berekening, dus 

even navragen en toen bleek een verkeerde starttijd genoteerd te zijn en schoven we op naar de 

achtste plek in het totaalklassement.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

De volgende dag werd je starttijd bepaald aan de hand van je 

klassering. De laatste start als eerste en de eerste start als laatste. Wij 
konden dus een soort van uitslapen, maar ook nu liep de wekker weer 

voor 7:00 uur af. Dat is toch echt geen christelijke tijd voor een 

zondag! Ook nu gingen we weer snel van start en zat het tempo er 
goed in. Een beetje opstartproblemen, maar al snel waren we warm 

gelopen. Op één van de posten was een touwbrug waar we overheen 
konden om bonustijd te verdienen. Daar hoeven wij niet over na te 

denken en dus gingen Marcel, Yorick en ik er overheen. Er hoefden 

maar drie personen en dus zagen Theo en Joost hun kans schoon om 
er onderuit te komen.  

 
We gingen als een speer verder en kwamen weer rond 10:15 aan op 

de soeppost en weer als tweede, dus we hadden flink wat teams 
ingehaald. Na een half uurtje rust was het tijd om verder te gaan en de 

andere teams ook van ons af te schudden. Na een paar posten moesten we een post vinden bij een 

boom met witte aanslag langs een stroompje. Dit was niet zo heel makkelijk, maar na een minuut of 
tien zoeken, hadden we het toch gevonden en kwam de organisatie net aanrijden om de post te 

bemannen. Zij baalde dus ontzettend, omdat wij weer zo vroeg waren. Wij moesten er wel erg om 
lachen. 

Daarna weer verder langs paden die soms volledig onder water stonden en we dus langs de rand half 

tussen de bomen en struiken door moesten lopen. Af en toe zakte het tempo wat in, maar dan wist 
iemand het toch weer op te trekken. Het laatste stukje moesten we nog even doorsteken door het bos 

en ons door wat struiken worstelen, maar uiteindelijk kwamen we iets voor 13:30 op het terrein aan, 
waar ze nog net bezig waren met het opbouwen van de sprintpost. Ja, dat is namelijk altijd de laatste 

post. Het laatste stukje moet/mag je sprintend met rugzak en bergschoenen aan afleggen om nog wat 
bonustijd te verdienen. Heerlijk na in twee dagen en zo’n 50 km afgelegd te hebben! (Lekker voor je 

blaren enzo…) 

Toen de organisatie er klaar voor was gingen we van start en wisten Marcel, Joost en Yorick voor ons 
een tijd neer te zetten van 23:40 sec. Niet dat Theo en ik niet mee hebben gedaan, maar de tijd van 

de derde persoon telt, omdat dat het minimaal aantal lopers van een team is. Daarna konden wij dus 
weer genieten van onze rust. Wij waren ook mooi op tijd binnen, want een half uur later begon het 

zachtjes te regenen en dat werd gedurende de middag alleen maar erger. Helaas had ons voordeel 

van droog gras bij de sprint net niet genoeg opgeleverd, want alleen de eerste tien teams krijgen de 
bonustijd en wij bleken later elfde te zijn geworden met sprinten. Uit voorzorg wilde de organisatie 

dat de auto’s alvast van het aflopende grasveld werden gehaald om te voorkomen dat dit de volgende 
ochtend niet meer zou lukken door de regen. Het bleek nu al een hele klus en de meeste auto’s 

hadden toch wat man/vrouwkracht nodig om er af te komen en sommige zelf de trekker van de boer.  

 
Waarschijnlijk wilde iedereen niet te lang in de regen lopen en waren alle 

teams dus om een redelijke tijd binnen. De rest van de middag en avond 
bestond uit gezellig kletsen met de andere teams en het nodige eten en 

drinken naar binnen werken, maar vooral zitten en niets doen, uitrusten. 
Rond 22:00 uur volgde de uitslag. Het was geen verrassing dat wij de 

effectiviteitspijs hadden gewonnen! In het totaalklassement zijn we 

uiteindelijk als negende geëindigd, waar we toch ook wel trots op zijn en 
dus ook ons doel om in de top-tien te eindigen gelukt was. Het team van 

Mathieu is zelfs tweede geworden! Ondanks het zo nu en dan afzien, was 
het een erg gezellig weekend!! 

 

Groeten Cora (Driemer) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Half april was het weer eens tijd om een weekendje weg te gaan met de padvindsters. Gelukkig 

hadden we het enige weekend met goed weer uitgekozen, dus dat kon al niet meer stuk. Op 
vrijdagavond alle spullen in de aanhanger geladen en op naar het scoutcentrum in Capelle a/d IJssel. 

Daar aangekomen kwam de eerste verrassing voor de meiden, de tent stond al opgezet, en… er 

stonden al bedden in klaar! Snel alle spullen neerleggen en een kampvuur maken. 
Bij het kampvuur zijn we begonnen met een “ronderaad” zo konden we allemaal zaken en afspraken 

bespreken. Hierna zijn we lekker wat gaan drinken en hebben we de avond afgesloten met een 
spelletje weerwolven. Met zijn allen in 1 grote tent, dat was natuurlijk 

kletsen en keten. 

De volgende ochtend was het zoals altijd moeilijk wakker worden en 
opstaan. Maar eenmaal uit de veren en aan de ontbijttafel, was 

iedereen toch wel weer wakker. 
Het eerste onderdeel van de dag had te maken met EHBO, hiervoor 

hadden we zuster Clivia (Marloes Olsthoorn) mee op weekend. We 
hadden lootjes gemaakt met verwondingen, en iedereen kreeg een 

lootje. Van een splinter tot aan een bewusteloze padvindster, ze zijn 

allemaal aan de beurt geweest. Hopelijk kunnen ze elkaar nu ook helpen als er een pleister geplakt 
moet worden. Er was nog allemaal verband over, dus mocht iedereen (vrij) op elkaar oefenen.  

 
Voordat we gingen lunchen moesten er eerst nog wat vuurtjes gemaakt worden om de broodjes op te 

bakken. Het leek wel een hele indianen kolonie die met zijn allen rooksignalen naar elkaar aan het 

seinen waren... Door de rook heen werden toch steeds meer vlammen zichtbaar, dus het deeg kon 
gekneed worden, en de stokken werden geslepen. Nadat de stokken bekleed waren met deeg konden 

ook de knakworstjes met blik en al in het vuur. En na een paar minuten zat iedereen lekker te 
smikkelen van een broodje worst. Nadat iedereen was 

uitgerookt en gegeten, was het tijd om even te relaxen 
en van het weer te genieten. Alle boekjes werden 

tevoorschijn gehaald en iedereen ging ergens in de zon 

liggen. Totdat het tijd was om aan het avondeten te 
beginnen. 

Wat een luxe, de leiding kookte! (Wel met hier en daar 
een hulpvaardige padvindster.) 

Na het eten hebben we een poging gedaan om 

sluipiesluip te spelen, maar helaas was het terrein niet 
zo geschikt hiervoor en zijn we maar snel bij het 

kampvuur gaan zitten om een beetje op te warmen. 
 

Zondagochtend konden we een klein beetje 

uitslapen, en langzaam werd iedereen wakker. Wat 
best gezellig is als je met zijn allen in 1 grote tent 

slaapt. Toch werd het tijd om op te staan en alvast 
wat spullen in te pakken. Na het ontbijt stond het 

spel Kubbs op het programma. Het komt er bij dit 
spel op neer dat je met houten stokken, de houten 

blokken (kubbs) bij de tegenstander moet 

omgooien. Als je alle kubbs omgegooid hebt, mag je 
proberen om de koning te veroveren. Dit was een 

erg groot succes, en een aantal meiden zijn erg 
goed in het gooien met stokken. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Met alleen kubbs konden we de ochtend niet vullen, 

dus gingen we waterraketten maken. Per tweetal 
moest er een mooie versierde raket gemaakt 

worden.  

Daarna werd de fles opgepompt met een fietspomp 
en weggeschoten. Wanneer de fles wegschiet is het 

best schrikken, want de snelheid waarmee de fles 
wegschiet is hoog. Vooral Martijn had het zwaar te 

voorduren, hij was de wegschietinstallatie.  

 
Aan alle leuke dingen komt een einde, dus ook aan 

het weekend. Alle spullen moesten weer in de 
aanhanger geladen worden en toen was het tijd om 

weer richting huis te  gaan. Al met al een geslaagd 
weekendje weg, dat beloofd heel wat voor het zomerkamp. 

 

Naast het weekend hebben we nog veel meer leuke dingen gedaan tijdens onze opkomsten, zoals: 
 

 Samen met de verkenners hebben we in de meivakantie levend stratego gedaan, waarbij de 

padvindsters natuurlijk wonnen! 

 Marloes heeft haar rijbewijs gehaald, en daar moest natuurlijk een felicitatie foto van gemaakt 

worden. Én om dit te vieren hadden we een lekkere taart!  

 We hebben Gijsje geïnstalleerd, zij is nu officieel lid van het sterrenvendel. 

 Ondertussen zijn de voorbereidingen voor kamp begonnen, zo hebben we geoefend met tent 

opzetten en zijn we bezig om onze eigen themakleding te maken. Er moeten nog veel dingen 

verzonnen worden voor kamp zodat we goed in het thema passen. 

Wat we allemaal al hebben zal ik nog niet vertellen, dat is pas voor op kamp. 

Toedels! 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Op naar een geweldig Zomerkamp 

 
De scouts zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het zomerkamp. Dat blijft het hoogtepunt van 

het jaar. Toch gaat het niet vanzelf en zul je als verkenner aardig wat moeten kunnen en doen: 

je eigen tent opzetten, je eten klaar maken, je keuken pionieren, een tocht lopen… en dat allemaal 
door samen te werken met ieders eigen kennis en kunde. 

 
We zijn begonnen met de duinenmars. We hebben 

de 10 of 15km weten te overbruggen. De 10km 

weten de meeste wel te halen, maar de 15km is toch 
wel een uitdaging. Zeker als je het eindpunt al kan 

zien en daar vervolgens nog 3km om heen moet 
lopen. Hier volgt een opsomming van klachten: 

blaren, dorst, zware tas en te weinig tijd om te 
schoppen. Wat hebben we kunnen leren: goede 

loopschoenen, schoenen goed vast maken, niet 

slenteren, niet te vaak rusten (1 keer per uur 10 min 
max), tas netjes op de rug dragen, regelmatig 

drinken bij warm weer en niet in de sloot springen 
om af te snijden. 

 

We hebben de patrouilles tegen het licht gehouden en samen een nieuwe indeling gemaakt. Nu blijft 
het moeilijk om een goede verdeling te maken, je moet met heel veel dingen rekening houden. De 

leeftijdsverdeling, de kwaliteiten, de verschillende karakters… maar we zijn er uit gekomen. De rollen 
van de patrouilleleider (P.L.) en zijn assistent (A.P.L.) zijn dan ook heel belangrijk. We hebben dan 

ook de rol van P.L. en A.P.L. uitgebreid bekeken en besproken. Hij is verantwoordelijk voor een goede 
sfeer, een fijne verdeling van taken en kennis overdracht. In een samenwerkingsopkomst hebben ze 

dat prima uit kunnen proberen. 

 
We hebben tussendoor een uitstapje gemaakt en gewerkt aan een stop-motion filmpje. Met klei 

werden allerlei leuke creaties gemaakt. En van die creatieve uitspattingen hebben we een heleboel 
foto’s gemaakt. Zo zijn de ‘beesten’ tot leven gekomen en terug te vinden op ons youtube kanaal: 

scoutingflg onder de titel ‘stop-motion RMT 2013’. 

 
Ook hebben we een nacht in tenten geslapen bij de Tonogroep. 

Het werd een turbo weekend van vrijdag avond tot zaterdag 
ochtend. Na een tocht met de fiets d.m.v. een echte stafkaart 

kwamen ze aan bij de boomgaard. Daar zijn de patrouille tenten 

opgezet. 
 

1. Eerst een goeie plek uitzoeken 
2. Dan het zeil uitleggen 

3. De tent op het zeil uitrollen  
4. De stokken op lengte maken aan de hand van de rits 

5. De hoeken van de tent net buiten het zijl vast zetten met 

grond pennen 
6. De stokken in het tentdoek zetten 

7. De stokken rechtop zetten 
8. De haringen erin zetten, de hoeken als eerste en met de 

ritsen dicht 

9. Als laatste de flappen onder het zeil schuiven 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na het opzetten ven de tent, zijn we rond het kampvuur gaan zitten, lekker warm! Daar werd deeg 

uitgedeeld en konden broodjes knakworst worden klaargemaakt. Niet iedereen had voldoende geduld 
maar uiteindelijk wist iedereen er van te genieten.  

De oudste mochten vervolgens in de auto stappen en werden gedropt! (Iets waar ze al jaren op zaten 

te wachten). De jongste bleven bij het vuur zitten en hebben daar nog een spel gespeeld en 
marshmallows gegeten. Als je klaar was dan ging je naar bed.  

De volgende ochtend ging de wekker alweer vroeg. Iets té vroeg voor sommige. Maar we moesten 
weer op tijd van het terrein af, dus spullen inpakken, tent opruimen, ontbijten en weer terug met de 

fiets. De bagage moest allemaal in een tas, omdat 

we op kamp ook een overnachting op een andere 
locatie hebben en dat moeten de verkenners de 

volgende dag zelf dragen tijdens de hike. 
Sommige moeten zich daar nog goed op 

voorbereiden was de conclusie. 
 

De afgelopen 2 opkomsten zijn we druk in de 

weer geweest met touwen. Eerst hebben we wat 
knopen geoefend en de opkomst daarna hebben 

we verschillende touwbruggen gebouwd en die 
natuurlijk uitgetest.  

 

Tot aan het kamp staat er nog genoeg in de planning. We moeten onze route technieken nog 
opfrissen, we gaan de tenten nog een keer opzetten voor een paar nachten, we gaan onze eigen 

maaltijd klaar maken en we zullen onze pionier vaardigheden nog eens moeten oefenen. Het is maar 
goed dat we nog een weekend hebben gepland, want anders gaan we dat nooit redden. 

 
De Verkenners 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Hallo allemaal! 

 
 

Jullie hebben waarschijnlijk al lang niets meer van 

ons gehoord! Dat komt omdat we het ook zó druk 
hebben met al onze leuke opkomsten. 

Zo hebben we de laatste tijd veel tijd besteed aan 
het organiseren van ons zomerkamp, en natuurlijk 

de flessen en oud papier acties om geld in te 

zamelen voor ons kamp. 
Helaas gaan we dit jaar maar één week op kamp, 

omdat we maar één leiding hebben, dus wij zullen 
een hele week met het groepskamp mee gaan, 

waar wij natuurlijk heel veel zin in hebben. Ook 
kunnen we dit jaar niet speleoen, aangezien Marcel 

geen vrij kon krijgen. 

 
 

Verder hebben de vrouwelijke explorers laatst een heuse beauty-
opkomst georganiseerd, waar ook de mannen slachtoffer van 

werden. Ook hebben wij vele andere opkomsten georganiseerd, 

zoals verschillende game-opkomsten, een “will-it-blend”-opkomst, 
en nog vele andere gezellige avonden. 

 
In april zijn wij zoals ieder jaar weer naar de Exploriteit gegaan, 

dit is een weekend voor alle explorers van regio Maasdelta, en 
was dit jaar op Texel. Het was een heel gezellig weekend, waar 

we (jammer genoeg) met maar 4 jongens waren, maar waar we 

erg veel leuke dingen hebben gedaan, zoals Wadlopen, fietsen 
over Texel, en  

’s avonds in de bar een beetje socializen met andere 
scoutinggroepen. 

 

Benieuwd wat we allemaal precies hebben gedaan? We hebben 
dit hele weekend gefilmd! 

En de filmpjes zijn vanaf nu op ons Youtube-kanaal te bekijken! 
 

Explorers Youtube: 

http://www.youtube.com/explorersflg 
 

Groetjes namens de explorers, 
Jelle 

 

 

http://www.youtube.com/explorersflg


 
 
 
 
 
 
 
 

 

We hebben weer een hoop leuke dingen gedaan met de stam!  

Zo hadden we begin maart een karaokeparty met liedjes van Queen, Nirvana, Avril Lavinge, etc. 
Wij hadden het prima naar ons zin, maar de mensen die niet meezongen vonden het geluid een stuk 

minder aangenaam.  

De week erna hadden we een bierproeverij. We kregen allemaal verschillende biertjes en moesten 
raden van welk merk de biertjes waren. 

Dit bleek nog lastiger dan verwacht, want 
er was niemand die ze allemaal goed had! 

Op 19 april hadden we de 

afscheidsopkomst van Fleur, omdat ze vijf 
maanden naar Italië gaat. Dit was voor 

haar een totale verrassing omdat het voor 
de week erop op de planning stond. 

Tijdens de opkomst moest ze allemaal 
opdrachten doen om zich zo goed 

mogelijk voor te bereiden op haar reis. Zo 

moest ze op een barkruk een boekje 
voorlezen terwijl deze hevig geschud 

werd, zodat ze ook in het vliegtuig kon 
lezen terwijl er turbulentie optreed. 

Verder moest ze binnen 10 minuten een tent opzetten, stroopwafelhappen, adressen verzamelen om 

kaartjes naar te sturen en hagelslagjes sorteren. 
 

We zijn gaan bowlen, dit was een gezellige avond zolang Maartje maar punten kreeg en we haar niet 
lieten winnen. 

Ook hebben we een paar weken geleden pakjesavond gehad. (Nee, niet zoals met Sinterklaas) 
Iedereen moest die avond in een (mantel)pak komen en een cadeautje meenemen. De cadeautjes 

hingen we aan een touw met nummers. Bij iedere nummer hoorde een opdracht, die opdracht moest 

je correct uitvoeren om je pakje te mogen openen. 
De opdrachten waren heel erg verschillend, zo moest Martijn een hapje kaneel nemen, Zoë de voeten 

van Marloes wassen, Kevin op straat 2 min. naar zijn cadeautje staren en Maartje tegen Marloes het 
‘Fietsbel-Bromfiets-spel’ spelen. (Zoveel mogelijk marshmallows in je mond stoppen en dan nog het 

woord ‘fietsbel-bromfiets’ proberen uit te spreken.) Er waren veel verschillende cadeaus, zoals 

lipgloss, een klomp, een Iphone hoesje, een doos chocolade, dennenappel, wekker en een 
regenponcho.  

 
We hebben ons ook een avondje vermaakt met raket 

schieten. Dat hebben we gedaan door een gewone cola 

fles met water en een beetje afwasmiddel te vullen en 
daar lucht in te pompen. Vervolgens schiet de fles heel 

hoog de lucht in en zijn de personen die pompen en de 
fles vasthouden heel erg nat. 

Aan het eind van deze avond hebben we ook de fles 
afwasmiddel nog afgeschoten (dus zonder water). De 

klap was het hardst, de troep was het grootst, maar de 

fles kwam niet het verst.   
 

Groetjes van de Jan van Hoofstam!



 
 
 
 
 
 
 
 

 

De Fundays is een jaarlijks evenement in Biddinghuizen, Flevoland. Hier komen scouts bij elkaar uit 

heel Nederland, om een gezellig weekend te feesten! Ook mogen de scouts zaterdag en zondag naar 
het attractiepark Walibi!  

 

Onze groep bestond uit een aantal explorers, 
stamleden/stafleden! Met onze mega tent, de nieuwe 

aanhanger (helemaal volgeladen) en 3 auto's vol gezellige 
mensen, vertrokken we vrijdag naar Biddinghuizen. 

De eerste auto (met aanhanger) vertrok ‘s ochtends en had 

een lekkere plek uit gezocht (bij de bosrand) en de tent 
opgezet. De overige 2 auto's vertrokken ‘s avonds naar 

Biddinghuizen. 
Eenmaal compleet kon het feest beginnen! Op het 

festivalterrein hadden ze een mega (party) tent neergezet, 
een friettent en jawel hoor.. een echte HEMA tent!  

In de tent was een bandje en een hoop gezelligheid! Jammer genoeg duurde het maar tot 11u, maar 

dat was voor de FLG leden niet genoeg. Wij hadden zin in nog meer gezelligheid, dus op naar het 
camping terrein! Daar hebben we in het donker veel mensen ontmoet. Onze standaard openingszin 

was: Hoooooiiiiiiiiiii, hoe heten jullie en waar komen jullie vandaan? Er waren een hoop Brabanders, 
Limburgers en Friesen!  

 

Na een aardig lange nacht werden we ‘s ochtends rond 8u wakker. Even gezellig ontbijten en door 
naar het attractiepark Walibi. Veel achtbanen en een hoop scouts waren daar te vinden. En het weer 

was heerlijk, dus we hebben een hoop water attracties gedaan! Naomi vd Zwet en Marloes waren in 
de Rio wel heel erg de pineut! Gelukkig scheen de zon en waren ze weer snel opgedroogd.  

Ook waren wij erg aanwezig, onze yel was in elke achtbaan luid en duidelijk te horen! Hahaha 
 

Linkerhand omhoog! 

Rechterhand omhoog! 
Van links, naar rechts! 

En klappen!! 
 

Onthoud de tekst, want na groepskamp moet iedereen de yel kennen!!  

 

 
Aardig vermoeid kwamen we terug bij de tent, daar gingen Naomi vd Zwet en Zoë voor ons koken.  

Macaroni met tomaten saus en smac! Dat ging er goed in, na zo’n lange dag! 
Na het eten alles opbergen en op naar het festivalterrein, het feest was dit keer tot 1u gepland! Eerst 

was er een bandje en later kwam er een DJ! Maartje en Naomi de Lange wilde de boel een beetje 
opfleuren dus kochten ze een mega bellenblaas in de HEMA tent. Daarmee werden veel vrienden 

gemaakt! Altijd handig! Om 1u was het feest toch echt voorbij, maar wederom niet voor de FLG! 
Opzoek naar een tent met muziek op het campingterrein.. Dat was niet heel moeilijk! 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afterparty bij een gezellig Brabantse groep! Heel toevallig kwam bijna iedereen van de FLG elkaar 

daar weer tegen. Wat voelen we elkaar toch goed aan! 
 

Jammer genoeg konden we zondag niet echt uitslapen, want we moesten alles weer afbreken en de 

aanhanger inladen. Maar eerst was het tijd voor een lekker  zondag ochtendmaal: gebakken eieren!  
Het vroeg opruimen deden we, zodat we nog een lange middag naar het attractiepark konden. Het 

weer viel een beetje tegen, meer erg bewolkt dan zaterdag, maar gelukkig geen regen.  
 

Na alle gezelligheid kwam toch echt het einde! Alle auto’s gingen bepakt weer naar Schiedam en we 

konden terug kijken naar een super weekend! 
 

Op naar de Fundays 2014!! 
 

 
 

Bizarre uitspraken van het weekend: 

Limburgers kan ik 

echt niet verstaan. 
Maar je hoeft er ook 
niet mee te praten! 

Ik wil in de 

Goliath! 
Je bent zelf een 

konijn! 

Ja een getinte 

jongen, zo’n 
combinatie 

dude! 

Naomi: Wat zegt 
jouw maag? 

Marloes: Shit zeg, ga 
eens poepen! 

Yorick: Is het goed 
als ik de fles melk 

meeneem? 

Martijn: Nee. Dat 
is een pak. 

Naomi: Er zijn hier 
echt veel mensen 

uit Brabant & 
Eindhoven! 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Met de stam zijn we op de HIT geweest (Hikes, Interessekampen en Trappersexpedities) deze worden 

ieder jaar gehouden in het Paasweekend. 
 

Op vrijdag 29 april vertrokken wij, Yorick’s Angels, met een pizzadoos, een tent, een pak appelsap, 

een reuze chocolade-ei en een hoop foute muziek naar Baarn.  Wegens ruzie met een 
kaartjesautomaat hadden we onze trein gemist,  dus belden we het noodnummer met het bericht dat 

we zeven minuten te laat aan zouden komen.  
Eenmaal in de trein hadden we de discussie of je gratis met de trein mee mocht als de 

kaartjesautomaat het niet doet. Met z’n vieren kwamen we daar niet uit, dus besloot Marloes het aan 

de conducteur te vragen. Deze man vertelde ons vriendelijk dat het niet gewenst zou zijn en Marloes 
bood hem een stukje overgebleven pizza aan. Waarop hij nog vriendelijker antwoorden: “Ik heb altijd 

geleerd dat ik geen eten aan mag pakken van vreemde vrouwen… En in die categorie val jij zeker 
wel.”  

We hadden gehoord dat er punten te verdienen waren 
door goed je best te doen en wij wilden natuurlijk wel 

winnen! Toen we bij aankomst hoorden dat we konden 

kiezen of we onze bagage zelf naar onze kampeerplek 
wilden dragen of dat we het wilde laten brengen, 

dachten we slim te zijn het zelf te doen, maar helaas,  
we kregen  er geen extra punten.  

Op het besneeuwde kampterrein aangekomen kregen 

we de spelregels uitgelegd. Totaal overbodig, want 
spelregels zijn voor watjes, volgens Yorick.  Het kwam 

er op neer dat we in het weekend punten en credits 
konden winnen. De credits konden we omwisselen 

voor punten. Wie aan het eind van de HIT de meeste 
punten had, was de winnaar. Logisch!  

 

Met het eerste spel moesten we paintballen! Daar hadden we al aardig wat punten mee gescoord, 
maar punten waren voor watjes zei Yorick,  dus daar waren we nog lang niet tevreden mee.  

Daarna gingen we nog even bij komen met een flesje Jilz, want bier.. Bah! Voor watjes, hè Yorick?  
De volgende dag gingen we een spel doen in het centrum van Hilversum. We konden de weg niet 

meteen vinden, maar we mochten de weg ook niet vragen want dat zou voor watjes zijn, volgens 

Yorick! We moesten verschillende opdrachten binnen een bepaalde tijd voltooien. Meestal haalden we 
dat net niet, want op de tijd letten…. Dat is voor watjes volgens Yorick… Maar gelukkig maakte dat 

niet zoveel uit.  
Een van de opdrachten was om met een BN’er op de foto te gaan,  en gelukkig kijkt Marloes TV, want 

anders hadden we nooit geweten dat Pauline van Echte Gooische Meisjes voorbij kwam lopen! 

 
Nadat we onze tent ’s avonds opgezet hadden en we 

hadden gegeten gingen we nog een spel doen in de 
kou, we moesten allerlei opdrachtjes doen en 

puzzeltjes maken. Met een beetje vals spelen, want 
ja, eerlijk spelen is voor watjes zegt Yorick, ging dit 

best nog wel goed.  

Zondag hadden we een paasontbijt voor de tent met 
een aangename tempratuur van -5. Daarna gingen 

we nog een stukje lopen naar het bos, waar we een 
spel gingen spelen met touwtjes. De ene kleur touw 

was je leven het andere kleur touw waren je punten. 

Dit keer speelden we echt voor de punten, want 
levens… zijn voor watjes, riep Yorick!  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

’s Avonds hadden we casino avond! Eerst werd de 

tussenstand bekent gemaakt en Yorick’s Angels 
stonden op de vijfde plaats! Maar we moesten nog 

een hoop credits of punten halen om op een goede 

plaats te komen.  
Marloes had het naar haar zin aan de roulette tafel, 

en Yorick heeft veel punten gescoord bij de quiz en 
het pokeren, want die waren niet voor watjes.  

Aan het eind van de avond bij de prijs uitreiking 

bleek, dat we tweede geworden waren! Het hielp 
dus echt om voor de credits te spelen en niet voor 

de punten!  
 

 
Wist je dat:  

 

 als je een chocolade ei borstvoeding geeft je chocolademelk krijgt?  

 een veel te grote tent heel erg langzaam warm wordt?  

 Zoë het voor elkaar kreeg om twee keer dezelfde prullenbak in de trein om te gooien? 

 Yorick’s  lijstje van dingen voor watjes ook bevat: Batterijen, warm worden, slapen, stekels, je 

tent opzetten, contant geld, vragen beantwoorden en je handen verbranden? 

 Yorick zijn pizza met bestek eet? 

 rond het kampvuur liedjes zingen veel minder leuk is dan in bed heel hard zingen? (Vinden de 

mensen in andere tenten trouwens niet)  

 Maartje het niet warm krijgt omdat haar lichaam sloom is? 

 Yorick graag een omweg neemt?  

 het moeilijker is om vals te spelen als een van de organisatoren je kent?  

 Skittels gevaarlijke snoepjes zijn? Je kan er bijvoorbeeld je kies aan breken. 

 Marloes gokverslaafd is? (gelukkig kwam dat met de casino avond van pas) 

 Zoë er niet van houd om te gokken met punten die je de winst kunnen kosten?  

 Japanners in China wonen?  

 als je met rugzakken over Schiphol loopt mensen er van uitgaan dat je naar het buitenland 

gaat? (Zo wordt je in ieder geval wel aangekeken en gesproken) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Om de 4 jaar hebben we een groepskamp, dan gaan alle speltakken (dus van jong tot oud) met 

elkaar op zomerkamp. En dit jaar is het weer zo ver! En het is nu nog eens extra leuk, omdat de 
groep 80 jaar bestaat! Het is dus ook gelijk een soort feestje. De voorbereidingen zijn uiteraard al in 

volle gang en bij elke speltak wordt er hard gewerkt om het thema zo leuk mogelijk naar voren te 

brengen. Het thema van dit jaar weet nog niet iedereen, en zal voor de jongste onderdelen (bevers, 
welpen, kabouters) voorlopig ook nog geheim bijven.  

Hieronder is al wel een klein kijkje achter de schermen vrijgegeven, namelijk de eerste klusavond voor 
het maken van thema attributen. Denk aan kostuums, decorstukken, vlaggen etc. 

Binnenkort komt de 2e avond en dan hopen we alweer een stuk verder te zijn met de themaknutsels. 

 
Vrijhouden in de agenda: 1 juli 2013 om 20:00u is de gezamelijke ouderavond voor zomerkamp! 

Dus voor alle speltakken tegelijk. Op deze avond wordt ook het kampboekje uitgedeeld, dus mis deze 
avond niet. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Wat?  Wanneer? 
 

Verkenners: voorbereidingsweekend 28 t/m 30 juni 2013 

Gezamelijke ouderavond zomerkamp 1 juli 2013 

Zomerkamp 2013 20 t/m 27 juli 2013 

Eerste opkomst padvindsters/verkenners 6 september 2013 

Fotomiddag 7 september 2013 

Eerste opkomst bevers/welpen/kabouters 14 september 2013 

Scout-in 20 t/m 22 september 2013 

Exxploraxxion 4 t/m 6 oktober 2013 

Jota-Joti 18 t/m 20 oktober 2013 

Winterhike 2013 28 t/m 29 december 2013 

 


