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Hoihoi! 

 
Afgelopen weken hebben we met de padvindsters weer veel gezellige dingen gedaan: 

Het begin van deze periode hebben we een nachtje op scouting geslapen. Alle meiden verzamelden 

op vrijdagavond op de lange haven. Iedereen had natuurlijk veel te veel spullen bij zich maar dat zijn 
we ondertussen wel gewend.  

We begonnen het weekend met zingen voor Jacky! Ze was 
namelijk jarig op vrijdag. Hierna zijn we een spelletje party & co 

gaan spelen. Hierbij moesten we tekenen, uitbeelden, lip lezen, 

vragen beantwoorden, en niet te vergeten het verboden woord 
spelen. Het liplezen bleek ingewikkelder te zijn dan we hadden 

gedacht, maar uiteindelijk heeft iedereen de finish gehaald. 
 

Na het spel gingen we even naar buiten, we liepen een stukje en 
al snel had iedereen door dat we gingen bowlen! Na een uurtje 

bowlen, een bittergarnituur en heel wat gelach was het tijd om 

weer naar de lange haven te gaan. Iedereen trok meteen een 
‘onesie’ aan, want ja, een 

pyjama is zóóóó 2013.  
 

Na een nacht heerlijk te 

hebben geslapen had 
Martijn warme 

croissantjes bij de bakker 
gehaald. Dat is lekker wakker worden, en een goede start voor 

de hike. De padvindsters liepen een korte hike van de lange 
haven naar het Beatrixpark. Alleen de speeltuintjes onderweg 

waren zo aantrekkelijk dat het park helaas nooit bereikt is... 

Om het weekend af te sluiten hebben we nog een paar bal 
spelletjes gespeeld in de plantage.  Helaas was het daarna 

weer tijd om naar huis te gaan.  
 

Het zonnetje is weer gaan schijnen dus we konden ook weer 

naar buiten met de opkomsten. We hebben een aantal 
bosspellen in het sterrenbos gespeeld, maar we zijn ook weer 

bezig geweest met het behalen van insignes. 

 

Zo hebben we op een vrijdagavond zelf spelletjes voor elkaar bedacht, 

voor het insigne sport en spel. Ook hebben we in twee groepjes een 
hike voor elkaar uitgezet en deze gelopen. Dit ging al vele malen beter 

dan op het weekend. Al doende leert men. (Dit geldt dus zelfs voor 
padvindsters! ). 

 

Voor komende tijd staan er nog een aantal leuke dingen op het 
programma, zo gaan we binnenkort met de verkenners een weekendje 

weg en duurt het niet zo heel lang meer voor wij op zomerkamp gaan! 

 
Kortom, wij vermaken ons prima. 

 
Groetjes van Martijn, Marloes en de padvindsters 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hoi allemaal!  

 
Ook wij hebben de laatste tijd leuke dingen gedaan! En dat willen we natuurlijk graag met jullie delen! 

 

4 Mei hebben Jasper, Jona en Naomi meegeholpen met de dodenherdenking. Naomi en Jasper 
stonden in de erehaag en Jona stond bij de vlaggenmast. Het was heel indrukwekkend om mee te 

maken, en het was ook fijn om hieraan te mogen meewerken! 
 

Vrijdag 16 mei had Naomi een strandhike georganiseerd. Marcel, Julie, Joy, Casper, Ivo en Alma zijn 

om 21:00 vertrokken vanaf Schiedam Centrum naar Scheveningen. Daar aangekomen begon hun hike 
over het strand naar Hoek van Holland. 

 
Halverwege zaten Edwin, Naomi en Jelle op het strand te wachten op de hikers. Toen de ze om 

01:30u aankwamen hebben ze lekker kunnen genieten van noodles en broodjes knakworst! Daarna 
was het nog maar een klein stukje naar Hoek van Holland en daar stonden Edwin en Stefan weer 

klaar met de auto’s. De hikers waren er rond 03:00u. Iedereen heeft een insigne gekregen en is weer 

veilig thuis gebracht! Het was een lange hike en daarom ben ik dan ook enorm trots op de lopers!  
 

Ook hebben we 2 opkomsten besteed aan lege flessen ophalen. Wij halen deze lege flessen op om 
geld in te zamelen voor ons kamp naar Wiltz! De 1e opkomst hebben wij de flyers door de 

brievenbussen gedaan. De 2e opkomst gingen we de flessen ophalen. Dit keer hadden we op de flyers 

gezet dat ze voor het raam gehangen moesten worden, helaas zonder resultaat want we hebben 
maar 7 flessen kunnen ophalen… Heeft u voor ons nog een leuke klus of kent u iemand die 

een klus voor ons heeft om geld op te halen voor ons kamp? Stuur ons dan een mailtje! 
 

23 mei hebben we een ‘Epic Meal Time’ opkomst gehad. Met rare ingrediënten moesten we een 
voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht weten te maken. Het is best goed gelukt! Wil je het resultaat 

zien? Ga dan naar www.youtube.com en typ ‘ExplorersFLG’ in!  

 
30 Mei had Stefan voor ons 

een opkomst geregeld. We 
moesten van suikerklontjes en 

glazuur een “huis” bouwen. Er 

kwamen hele leuke (en 
grappige) kunstwerken uit 

voort, zoals een colafles en de 
toren van Pisa! 

 

Na deze opkomst vierde 
Naomi haar verjaardag met 

een klein feestje en hebben 
we dus nog 2 uur langer door 

kunnen genieten van de 
avond! Het was heel erg 

gezellig! 

 
 

Groetjes van Naomi, 
namens de Explorers!  
 
 

http://www.youtube.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hallo lezers, 

 
Mick, Max, Diego, Lonneke, Anouk, Nim, Christiaan en Luka zijn geïnstalleerd! Zij horen nu dus echt 

bij de bevers. Ze hebben allemaal een gloednieuwe das gekregen en insignes voor op hun uniform.  

 
Laatst waren de bevers opgesloten in een oud kasteel: fort boyard. In ieder lokaal konden ze een 

opdracht doen en als ze die goed deden kregen ze een sleutel. De bevers hebben gekropen, geproefd, 
gepuzzeld en vragen beantwoord. Aan het einde was er een grote finale met alle bevers, welpen en 

kabouters. Met behulp van kratjes moesten de groepjes zo snel mogelijk de andere kant van de grote 

zaal bereiken. Gelukkig is iedereen ook weer veilig uit het fort ontsnapt. 
 

De week daarna kregen de bevers in groepjes een checklist waarmee ze allerlei verschillende 
spelletjes konden doen. Ze konden mini pionieren, een uiltje knutselen en een safaripark bouwen. Ook 

konden ze een snoepje verdienen. Ze moesten hem alleen wel uit met hun mond uit de meeltaart 
halen. Je moet er wat voor over hebben!   

Iets wat ieder jaar terugkeert is de duinenmars. 

Samen met de andere groepen reisden de bevers 
eerst met de trein en daarna met de bus. Toen we op 

het stand aankwamen konden we gaan lopen. De 
bevers hebben wel 5 kilometer gelopen! Onderweg 

kwamen we allemaal leuke dingen tegen. Zo hebben 

de we echte schotse Hooglanders van heel dichtbij 
gezien. Wat er ook bij hoort op het stand is schelpen 

zoeken. Met zakken vol liepen we uiteindelijk verder. 
Ook hebben we gespeeld op een boot (die op het land 

lag). Bij de finish kreeg iedereen zijn medaille of 
speldje. Nadat we nog een ijsje hadden gegeten was 

het tijd om weer terug te gaan. Het was een heerlijke 

dag! 
Wat natuurlijk niet mag ontbreken is ons weekendje. Op 

vrijdag kwamen de bevers voor een nachtje op het gebouw 
slapen. Na heerlijk spaghetti te hebben gegeten (en we 

daarna de saus weer van onze gezichten hadden gewassen) 

gingen we naar buiten voor een speurtocht. Knipogende 
smileys vertelde ons welke kant we op moesten. Natuurlijk 

hoorde daar ook opdrachten bij. Toen we de weg terug naar 
het gebouw hadden gevonden was het tijd om tanden te 

poetsen en naar bed te gaan. Op bed hebben we nog 

filmpje gekeken, maar toen was het toch echt tijd om te 
gaan slapen.  

 
 

Gelukkig was er nog een dag! Na ’s ochtends eerst nog even 
geknutseld te hebben was het tijd voor de Schiedamse scoutingdag. 

Samen met de andere scoutinggroepen van Schiedam hebben we een 

vossenjacht gedaan in het centrum. Na de lunch konden we nog 
spelletjes doen op het land van belofte. We hebben eendjes gevist en 

popcorn gemaakt boven een kampvuur. Rond 14:00u hebben we met 
alle groepen de dag weer afgesloten. Daarna liepen we weer terug 

naar het gebouw, want het was tijd om naar huis te gaan.   

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ook hebben we afscheid genomen van twee bevers. Sienna is overgevlogen naar de kabouters en 

Bork is overgevlogen naar de welpen. Dit hebben ze gedaan op de traditionele manier: door over een 
rij mensen heen te “vliegen”. We wensen ze veel plezier bij hun nieuwe groep! 

 

Wat ook een bijzondere dag was de bever-doe-dag. We 
gingen met de bevers naar het Beatrixpark. Daar 

vonden we een brief van Steven Stroom. Hij had een 
speciaal ingrediënt nodig, maar dat zat in de schatkist 

van piraten! Hij had de schatkaart erbij gedaan zodat 

wij de kist konden vinden. Met behulp van een kompas 
moesten we bepalen welke kant we op gingen. 

Om minder op te vallen voor de piraten hebben we 
ooglapjes en hoofddoeken geknutseld. Dan zouden de 

piraten ons minder snel herkennen. Gelukkig was er 
tussendoor ook nog tijd om de speeltuin en de 

kinderboerderij te bezoeken. Daar hebben we lekker 

gespeeld en naar de dieren gekeken. Maar uiteindelijk 
moesten we wel weer verder om de schat op te graven. ‘13 stappen vanaf de boom’ zei de schatkaart. 

En inderdaad, 13 stappen van de boom stond een kruis op de grond! 
Nadat we de schat hadden uitgegraven konden we eindelijk zien wat er in 

zat. Behalve het ingrediënt van Steven zaten er ook chocolademunten, parels 

en schelpen in. En die mochten wij houden! 
En in de deksel zaten nog mooie insignes voor op ons uniform. Een leuke 

herinnering aan deze dag! 
 

We hopen dat jullie net zoveel zin hebben in de volgende periode als wij met 
natuurlijk als hoogtepunt: zomerkamp!   

 

Tot Snel! 
Groetjes van Bas, Sterre en Rebbel 
 

 

 Mondt Adviesgroep B.V. 

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

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


 
 
 
 
 
 
 
 

 

We hebben er weer wat nieuwe welpen bij! Demen, 

Bork, Merijn en Ischa, welkom jongens!  
 

Tijdens de eerst opkomst van deze periode vierde 

we de verjaardag van Akela en Mor. De kinderen 
werden in twee teams verdeeld, team Akela en 

team Mor. De teams deden allemaal oud Hollandse 
verjaardagsspelletjes zoals koek- en snoephappen. 

Het was erg spannend en de wedstrijd eindigde dan 

ook in een gelijk spel.  
 

De welpen deden dit jaar ook mee met de 
Duinenmars, gezamenlijk met de Kabouters hebben 

we 10 kilometer gelopen. Onderweg deden we 
spelletjes zoals “Welk dier heb ik in mijn hoofd?” En 

woordslangen maken. Hierdoor ging de tijd snel voorbij en waren we zo weer bij het startpunt. Op het 

startpunt kreeg iedereen zijn of haar medaille en een lekker ijsje.  
 

Voor Moederdag hebben de Welpen spiegels geknutseld. Uit mooi papier met een bloemetjespatroon 
knipte ze een handspiegel uit. Deze versierde ze daarna met stiften en sommige kinderen schreven er 

zelfs een gedichtje op. Met zilverfolie maakten ze de spiegel en zo ontstonden er hele mooie 

kunstwerkjes.  
 

We hebben ook heel wat opkomsten buiten gehad waar we veel verschillende soorten spellen deden. 
Zo deden we kegelvoetbal met volle flessen water. Als je fles leeg was, was je af. Sommige welpen 

werden zo fanatiek dat ze blessures veroorzaakte om daarna de fles van een ander makkelijker om te 
kunnen schoppen. Tijdens gewoon voetbal zijn welpen ook al zo fanatiek dat ze tegen elkaar aanlopen 

of andere onhandige dingen doen omdat ze alleen nog maar oog voor de bal en het doel van de 

tegenstanders hebben.  
 

Tijdens een opkomst deden we het spel ‘De grond is lava’. In de Grote Zaal stonden tafels en banken 
waar de Welpen over heen konden klimmen, maar als ze de grond aanraakte waren ze af. Steeds 

maakte we het een beetje 

moeilijker, eerst kwam er een tikker 
bij. En later mocht iedereen weer 

mee doen als de tikker de grond 
aan raakte.  

Daarna gingen we even rustig 

kleuren om uit te rusten van het 
spannende spel, maar toen we dat 

zat waren hebben we nog even 
levend memorie gespeeld. Iedereen 

kreeg een briefje met een voorwerp 
of persoon. Door aan de andere 

personen te beschrijven wat je was, 

kon je het andere briefje vinden.  
 

Groetjes,  
Akela, Mor, Baloue en de Welpen 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Weekend 

 
Ter voorbereiding op kamp hebben de Welpen samen met de Kabouters een tropisch weekend 

gehouden op het gebouw. Alles wat we in het weekend gedaan hebben stond een beetje in het 

tropische thema.  
 

Zaterdag begonnen we met een wandeltochtje naar het zwembad. Onderweg hebben we gepicknickt 
en toen we voor het zwembad nog even moesten wachten, hebben we tikkertje gespeeld. Daarna 

hebben we heerlijk gezwommen. Delano en Demen deden hele stoere trucjes in het water terwijl de 

andere welpen vooral bezig waren met de leiding ‘nat spetteren’ (lees: vloedgolven veroorzaken) en 
een groot deel van de kabouters ging liever in het bubbelbad zitten. 

Toen we terug waren op het gebouw deden we nog een paar spelletjes in de grote zaal voordat het 
tijd was om het corvee te gaan doen. Voor het avond eten hadden we een echt drie gangen menu. 

Als voorgerecht aten we Tropische bowl, het 
hoofdgerecht was kipkerrie met ananas en als toetje 

een sorbet of een ijsje op een hoorntje. 

 
Na het eten was het tijd om een slaapplek te gaan 

maken. We gebruikte vuilniszakken, lakens, tafels, 
krukjes, banken en tassen zodat we allemaal in een 

toffe zelfgebouwde hut konden slapen.  Sommige 

hutten hadden zelfs een schoenenkast of een 
kledingplank.  

Toen de hutten gebouwd waren liepen we naar de 
Plantage waar Mang en Baloe een vuurtje hadden 

gemaakt, en om en om smolten we marshmallows.  
En nadat we een paar groepsfoto’s gemaakt hadden 

was het echt tijd om onze tanden te poetsen en naar 

bed te gaan.  
 

De volgende ochtend waren we al heel erg vroeg wakker. Na even gespeeld te hebben hadden we 
een speciaal ontbijt. We aten pannenkoeken! Na het eten speelde we nog een paar spellen in de grote 

zaal en toen moesten we toch echt onze spullen gaan opruimen.  

In de plantage speelden we een spel waarbij je water naar de overkant moest brengen zonder te veel 
te morsen en deden we een partijtje voetbal. Aan het einde speelden we het lievelingsspel van heel 

veel Welpen: watergevecht!  
Daarna hebben we nog heel 

even in de speeltuin gespeeld, 

tot het tijd was om naar huis te 
gaan.  

 
 

Groetjes,  
Akela, Mor, Baloue, Woeps, 

Mang, de Welpen en de 

Kabouters. 
 

PS: De foto’s van het weekend 
zijn te bekijken op de website 

en onze Facebookpagina! 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Goedendag iedereen, 

 
Dit jaar hebben de Bevers, Welpen en de Kabouters weer mee 

gedaan met de Schiedamse Scoutingdag op het Land van 

Belofte. 
Nadat iedereen aangekomen was werd de dag geopend door de 

burgemeester van Schiedam. Toen de vlaggen gehesen waren 
mochten we beginnen met de vossenjacht.  

 

In het centrum liepen allemaal mensen met rare outfits die wij 
moesten vinden. Er liep een Tirools meisje die eigenlijk een 

jongen was, een heks,  een olifant, een tovenaar, de Kerstman, 
een non en paparazzi! Iedere keer dat we iemand vonden (en 

tikten!) kregen we een woord, en met al die woorden konden 
we een zin vormen. 

 

Na het spel was het tijd om te lunchen, gezellig met z’n allen in 
de zon op het trappetje.  

Toen iedereen weer wat energie had konden we de activiteiten 
op het plein gaan bekijken. Bij de boom kon iedereen kratten 

stapelen en deze beklimmen. 

 
Ook was er een aanhanger vol water waar je eendjes kon vissen en bij het kampvuur kon je maïs 

halen zodat je boven het vuurtje zelf popcorn kon maken. En op het plein kon je nog twister spelen. 
 

De Scouts van andere groepen hadden een wipwap gepionierd waar iedereen even op kon wippen. 
Door alle activiteiten was de dag voorbij gevlogen en na de afsluiting was het dan ook tijd om naar 

huis te gaan.  

Hopelijk wordt het volgend jaar weer minstens zo leuk!  
 

Groetjes van de bevers, welpen en kabouters 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hoi allemaal, 

 
De kabouters hebben een tijdje terug samen met de welpen de verjaardagen van Mor en Akela 

gevierd! 

Hierbij hebben ze spellen zoals koekhappen en meeltaart gedaan. Dat 
was lachen! 

 
Een paar opkomsten verder, was het bijna Moederdag. Dus toen 

hebben de dames leuke kaarten gemaakt, waarbij de ze steeds met 

hun vinger in het lijm potje wilde friemelen. (Nee, wij snapte ook niet 
waarom…) 

Ook is er veel gelachen tijdens het drinken en eten van een snoepje. 
 

De opkomst hierna gingen we naar buiten, omdat de zon zo lekker aan 
het schijnen was! We deden spellen zoals Annemaria Koekoek en 

waterbekertje-op-je-hoofd-laten-balanceren in de plantage. En 

natuurlijk ook gezellig samen het openings- en sluitingslied geoefend. 
 

En toen was het 
overvliegopkomst. Nadat we 

eerst spelletjes buiten hadden gedaan, kwam er een bever 

naar ons overvliegen. Onze nieuwe kabouter is Sienna! 
Welkom bij de kabouters! Ze leerde meteen het sluitingsliedje 

zingen, omdat het toen weer tijd was om naar huis te gaan. 
 

24 mei hadden we een weekend samen met de welpen. Dit 
was supergezellig! Meer lezen over het weekend kan op 

bladzijde 9. 

 
Vorige week was weer een gewone opkomst. We hebben ons 

eerst uitgeleefd in de grote zaal met ‘De-vloer-is-lava’, dat is 
een spannend spel! En daarna bijkomen met wat te drinken 

en een knutselopdrachtje. 

 
Nog 2 maanden en dat is het zomerkamp! Hebben jullie daar 

ook al zoveel zin in? 
Tot het volgende Groene Blad! 

 

Groetjes, Woeps en Mang. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Een succesvol evenement waar je minimaal 

een keer aan mee moet doen! 
 

Een weekend vol gezelligheid, samen zijn, 
mooie natuur, wandelen, buiten zijn en 

oriënteren (met kaart en kompas). 
 

Het is voor iedereen, groepsbreed, dus ook 
eens voor ouders, broertjes, zusjes en 

vriendjes die een leuk weekendje weg willen. 
 

De tocht is verdeeld in verschillende niveaus, 
aangepast naar jouw kunnen. 

Je loopt dus de moeilijkheidsgraad 
ingedeeld naar jouw oriëntatievermogen en 

wandelervaring. 
 

Is jouw interesse gewekt, houd dan het 
weekend vrij van: 

 
1 & 2 november 2014 

 
Voor meer informatie: goh@scoutingflg.nl 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hallo iedereen, 

 
De afgelopen periode zijn er in de regio een aantal cursussen georganiseerd. Hier ben ik samen met 

andere stafleden naar toe gegaan om meer te leren over kinderen, hoe je met ze omgaat en hoe je 

de opkomsten en kampen zo goed mogelijk kan laten verlopen. 
We vinden het belangrijk om hiermee bezig te zijn, om te blijven leren over je doelgroep en toch 

plezier met ze kan maken op een verantwoordelijke wijze. Deze trainingen en cursussen worden 
daarom ook geregistreerd bij scouting Nederland. Bij een aantal verdien je een certificaat. 

 

Op vijf april zijn we naar een cursus geweest over Autisme binnen scouting. In deze cursus ging het 
over wat autisme precies inhoud, en nog belangrijker, over hoe je er het beste mee om kan gaan 

binnen je groep, zonder dat een kind een ‘speciale’ behandeling krijgt tegenover de rest.  
Om duidelijk te maken wat iemand met autisme doormaakt begonnen we te kijken naar een film 

waarin kinderen het zelf uitlegde. Daarna kregen we informatie over autisme en moesten we situaties 
voorleggen binnen onze eigen groep en overleggen met anderen.  Ook deden we een paar oefeningen 

die we later met elkaar bespraken en doornamen.  We hebben deze avond veel van de ervaringen van 

anderen geleerd, ook was het goed om eens duidelijk uitgelegd te krijgen hoe kinderen met autisme 
zich voelen.  

 
Ook zijn we naar de training ‘Be Cool’ geweest, een cursus over hoe je de sfeer binnen de groep zou 

kunnen verbeteren.  We leerden over hoe je ruzies kunt oplossen, hoe je pesten kunt herkennen en 

wat je er tegen kunt doen. Ook speelden we een spel dat speciaal voor scouting ontwikkeld is om stil 
te staan bij gevoelige onderwerpen zoals discriminatie, pesten en gescheiden ouders. Deze training 

was niet alleen voor leidingen van welpen, kabouters of bevers, maar ook de padvindsterleiding heeft 
er een hoop van geleerd. 

 
In september gaan we voor de tweede 

keer met een gezellig grote groep naar 

Zeeland waar de Zeeuwse Scoutiviteit 
georganiseerd wordt. 

 
De Zeeuwse Scoutiviteit, ofwel ZESC, is 

een volledig weekend waarin er veel 

leerzame cursussen gegeven worden.  
Er zijn cursussen over bijvoorbeeld  

pionieren, veiligheid, EHBO, knopen, 
wild koken, hoe je het Hotsjentonia- en  

Junglebookthema kan gebruiken in je 

opkomsten en omgaan met elkaar 
binnen de groep. Tussen de trainingen 

door zijn er ook inloopactiviteiten en 
zaterdagavond een lekkere barbecue en 

afsluitfeestje! 
 

Zo’n weekend is vooral leerzaam, maar voor ons ook reuze gezellig, dus we hebben er zin in! 

 
Groetjes en tot de volgende keer,  

Zoë 
 

  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

De eerste opkomst van deze periode bleven we met z’n allen 

eerst op scouting eten. 
Daarna maakten we allemaal stempels door een kunstwerkje 

uit linoleum te gutsen. Door daarna op een A4’tje een afdruk 

te maken, is de stam weer heel wat kunstwerken rijker.  
De week erna was de vriendjes/vriendinnetjesopkomst. Deze 

opkomst was bedoeld om vriendjes en vriendinnetjes van 
stamleden te laten zien wat scouting inhoud (en misschien 

wat extra stamleden te verwerven).  

Tijdens deze opkomst kon je in teams door typische 
scoutingspelletjes te doen zoals meeltaart happen en 

fietsbelbromfiets spelen, ingrediënten verdienen voor je 
cocktail. Dit kon ook door een pannenkoek te bakken boven 

een waxinelichtje, een drankje te proeven en te herkennen of 
een versiering te maken voor in de stam! Daarna kon je je 

cocktail zelf samenstellen!  

 
Toen de stam ging karten ontstond er op de heenweg een leuk feestje in youri’s auto, en dat was zo 

gezellig dat het bijna jammer was dat we al in Delft waren. Bíjna… want eenmaal binnen wilde 
iedereen natuurlijk ook wel in de kart stappen! 

Zodra we compleet waren en een helm op had gezet, kon de race beginnen. Laurence en Lotte waren 

heel erg snel en Zoë was snel… gecrasht.  
 

Op een vrijdag avond kwamen er klanken uit de stam die 
vergelijkbaar waren met het geluid van een krolse kat. Dat 

kon maar een ding betekenen! Singstaravond! Er kwamen 
diverse hits van Roxette, Queen, Mr Big en Nirvana voorbij 

en iedereen probeerde zoveel mogelijk punten binnen te 

halen. De beoordelingen van singstar varieerde van 
‘Wannabe’ tot ‘Rising Star’, maar een echte zangcarrière zit 

er voor onze stamleden waarschijnlijk niet in. Het was wel 
een hele geslaagde avond! 

 

De stam hield een week erna een rustige opkomst door het 
kijken van de super leuke film Frozen, maar toen daarvan 

een verdwaalde ‘Snapchat’ bij de explorers terecht kwam,  
zat de stam binnen twee seconden vol met explorers die 

ook mee wilde genieten. Gezellig!    

 
Tijdens de volgende opkomst deden we de Lama’s na. (Je 

weet wel, die improvisatie malloten van de tv). 
Door op het bordspel de wijzer te draaien, kwam je bij een 

categorie uit die je moest naspelen, vervolgens trok je een 
kaartje waar je onderwerp op stond. In de dierenwinkel moesten er een paar rare dieren terug 

gebracht worden, zoals een wolf in schaapskleding en een hoofdluis die geen leiding kon geven.  

Het spel met de verboden letter was wel heel erg moeilijk, maar de stamleden konden wel uit de 
voeten met ‘De slechtse…allertijden’ en  ‘Ik wil graag zien’.  Zo kwamen er heel wat slechte versiertips 

voorbij zoals: ‘Ik ben mijn nummer kwijt, mag ik de jouwe misschien lenen?’ of ‘Deed het zeer toen je 
uit de hemel viel?’.  

De relatietherapeut die voorbij kwam zorgde gegarandeerd dat je huwelijk mislukte en van het 

allerslechtste viswijf wilde je alles behalve vis kopen.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

De stam had nog een creatieve opkomst met 

papier-maché. Tijdens deze opkomst maakten 
we op doeken kunstwerkjes met papier met 

patronen erop. Judith en Fleur beeldde hun 

bijnamen uit op het doek en Zoë en Lotte 
maakten een hartje. Laurence beplakte een 

ballon met papier en Maartje maakte een heel 
erg groen kunstwerk. Iedereen had aan het 

einde erg plakkerige handen maar de 

knutselwerkjes waren wel erg leuk geworden.  
 

Tegenwoordig zijn we allemaal af en toe teveel 
met onze telefoons bezig. Daarom hielden we 

een anti-smartphone-opkomst. Eerst moesten we onze telefoon inleveren, deze zouden we pas terug 
krijgen als we een tijdreis gemaakt hadden.  Vanaf vóór de prehistorie helemaal tot nu, en bij iedere 

tijdperiode hoorde een opdracht die we moesten volbrengen voordat we door mochten naar de 

volgende tijd. We hebben dinosaurussen opgegraven, muurschilderingen gemaakt, teksten vanuit het 
Latijn vertaald, boten gebouwd, puzzels opgelost en proefjes gedaan.   

Toen kregen we eindelijk onze telefoons terug, maar we hadden ze helemaal niet gemist. Of 
misschien een beetje toen we de Latijnse tekens niet konden opzoeken op het internet.  

 

Hierna hebben we nog een opkomst zelf bonbons gemaakt. Door met au-bain-marie chocolade te 
smelten en in ijsklontvormpjes te gieten, hebben we prachtige creaties gemaakt! 

We hadden puur, melk en witte chocolade. Je kon alles mixen maar we hadden ook vulling voor in de 
bonbon. Karamel, spekjes, M&M’s en marsepein. Mmm… Dat was een zoete avond! 

 
De stam gaat waarschijnlijk ook nog op kamp! We proberen het voor elkaar te krijgen, maar iedereen 

zijn agenda is al aardig gevuld. Dus FINGERS CROSSED! 

 
Veel liefs van Zoë, namens de stam! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zaterdag 29 maart was het dan eindelijk zover: tijd voor het jaarlijkse STAF-weekend! 

Kort samengevat, alle leiders van de speltakken, het complete bestuur én alle boomstamleden op een 
hoopje. Makkelijker gezegd, één groot gekkenhuis.   

 

Op zaterdag verzamelden we allemaal om 
12:00u in de Ridderzaal. Hier aten we met zijn 

allen gezellig de voorbereide lunch, en 
vervolgens kreeg Maaike het woord. De opening 

begon! Alleen was dit keer niet, een De Vries, 

een De Bruin, of een Van de Water te laat,   
nee nee. Youri was dit keer te laat. Daarom heb 

ik de hele introductie van het weekend pas in de 
auto te horen gekregen… 

 
Voor zover het mij –tussen al het gelach en 

enthousiasme door- werd uitgelegd, lag het 

thema van dit weekend rondom een vleermuis 
(zijn naam is me ontglipt, maar ik gok op 

Franciscus of Lodewijk). We werden opgesplitst 
in groepjes en iedere groep kreeg een emmer met benodigdheden voor in de auto voor onderweg. 

Ook kregen we een boekje met de bijzondere routebeschrijving en een hoop vragen en opdrachten. 

Maar eerst moest elke groep zijn eigen vleermuis mascotte in elkaar knutselen. 
 

 Oja en let op! De reis was geen race, maar wel een 
wedstrijd. De route vertelde ons waar de vleermuis 

zoal leefde. In alle eeuwenoude bunkers, burchten 
en verdedigingswerken. Zo stapten we dus snel in 

de auto om als eerste bij de bunker aan te komen. 

Bij elke schuilplaats van de vleermuis, waren er 
vragen die je moest beantwoorden. De antwoorden 

waren daar te vinden. En dan snel weer in de auto 
naar de volgende! 

 

En ook al zegt de staf altijd tegen de kinderen dat 
je niet mag valsspelen, dat betekent niet dat we dat 

nooit zelf doen. Elkaar tegenhouden, insluiten met 
de auto, google raadplegen voor de opdrachten en 

 

 
 

 
 

 
 

 

nog meer van zulke fratsen was nog maar het begin 
van alles!   

Na al een tijdje onderweg te zijn waren we dan 
eindelijk bij de rustpost. Hier konden we bij een leuk 

brasserie zaakje lekker even rusten, bij elkaar afkijken, 

en wat drinken zodat we er een half uurtje later weer 
vol tegenaan konden gaan om te winnen! 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

We staken een riviertje over, beantwoordde nog wat achterbankvragen en maakten nog wat 

knutselopdrachtjes, en uiteindelijk kwamen alle groepen bij de laatste bunker aan. Vanaf hier moest je 
de eind puzzel maken met alle antwoorden van de hele dag. Als je alle antwoorden goed had wist je 

het adres waar we zouden overnachten. Was dat niet zo? Dan kon je gewoon lekker door puzzelen. 

 
Nadat uiteindelijk iedereen was aangekomen op onze slaapplek in de buurt van Zeist was het tijd om 

te eten. In het huis van een van de weinige luchtscouts in Nederland, zaten we lekker te genieten van 
elkaars avonturen en verhalen. 

 

Na het eten was het al snel tijd voor het avondspel. Het 
avondspel was ons allen al bekend, want dit is ook 

gespeeld op het afgelopen groepskamp. Dit was namelijk 
een mengeling van levend scrabble en geocache. Na 

groepjes te hebben gemaakt was het startsein gegeven en 

begon iedereen enthousiast aan het spel. De eerste 
woorden werden gelegd. Sommigen iets schunniger dan de 

anderen. En sommige waren ook in thema, want dat 
leverde extra bonuspunten op! 

 
De tijd ging enorm snel en het werd al donkerder. We 

besloten rond 23:00u om lekker naar binnen te gaan, onze schoenen uit te doen, wat te drinken te 

pakken, voetjes omhoog en wat snacken. En natuurlijk met goed gezelschap! 
 

Zo ging het nog even door. Maar langzaam werden 
we moe en besloten we om het voor gezien te 

houden en lekker ons bedje in te kruipen. Na even te 

hebben gedraaid en bewogen ging uiteindelijk 
iedereen fijn naar dromenland. 

 
De volgende dag werden we langzaam aan wakker. 

Sommigen gingen een stukje bij daglicht de 
omgeving bekijken. Anderen sliepen lekker nog even 

door. Maar uiteindelijk moest toch iedereen eraan 

geloven en was het ontbijt begonnen. Na een goed 
ontbijt met zinloze gesprekken moesten we ook een 

LUPA maken (LUnchPAkketje) voor later die dag. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alles inpakken en hup de auto’s weer in. We gingen namelijk naar alweer de laatste activiteit van het 

weekend. En dat was steppen! Op die grote fiets-step achtige dingen, gingen we lekker een 
ontzettend toeristische route steppen.  

 

Na een goed stuk te hebben gestept, waren er af en toe leuke verhaaltjes bij kleine kerkjes, huizen, 
burchten en kastelen van vroeger. Weer een stukje verder was er een ijssalon. En op zo’n hete dag 

als die zondag, vonden we dat het echt wel tijd was voor een ijsje! Lekker even uitrusten in het 
zonnetje met een ijsje! 

 

Nou, nog even doorsteppen en toen waren 
we alweer aan het luieren in de zon. Dit 

keer omdat het tijd was om te lunchen! 
 

Eenmaal terug bij het beginpunt was 
iedereen uitgeput en vonden we dat we 

een lekker fris drankje wel hadden 

verdiend! En dan kon een tweede drankje 
ook nog wel. Maar daarna was het toch 

echt weer tijd om richting de lange haven 
te gaan. 

 

Hop, iedereen de auto’s in en gaan met 
die banaan. Op naar ons eigen vertrouwde 

gebouwtje. 
 

Het was me een weekend van jewelste! Orgi, bedankt voor het onwijs gezellige weekend! 
(En dan kan ik denk ik voor iedereen spreken!) 

 

Greetings van Youri, namens staf, boomstam en bestuur! 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Op 27 mei 2014 is Jasmijn geboren!  

Ze is helemaal gezond en we wensen de familie veel geluk, liefde en plezier met haar toe! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na het leuke weekend in februari zijn we verder gegaan met een goed doel. De Jantje Beton collecte! 

Succesvol hebben we meegedaan en geld ingezameld. Top dus! 
 

In de opkomsten daarna hebben we veel dingen 

gedaan. Wij zijn een opkomst gewoon lekker gaan 
ravotten omdat het ‘nationale ballendag’ was. Dus 

zijn we de grote zaal ingedoken en hebben we 
alleen maar spellen met een bal gedaan. Even tot 

rust komen en wat drinken, en daarna gewoon 

weer lekker door met de spelletjes! 
Ook zijn we een opkomst rustig gaan zitten en 

hebben we met z’n alle Dungeons & Dragons 
gespeeld. Sommigen kende het al heel goed. Maar 

anderen snapte het niet helemaal. Maar dat maakt 
niet uit hoor, want we hebben toch ontzettend 

veel plezier gehad met het spel! 

 
Ook zijn we de laatste tijd heel verantwoordelijk bezig geweest voor het zomerkamp. We zijn aan de 

slag gegaan met route technieken. Dus op welke manieren kan je allemaal van punt A naar punt B 
komen. We zijn bezig geweest met vuur, hoe bestaat vuur aan de hand van een quiz. Door de vragen 

van de quiz goed te beantwoorden kon je een pakje lucifers verdienen. Hoe meer lucifers je hebt, hoe 

meer vuur je kunt maken. 
 

Na de hele quiz te hebben gedaan zijn we 
door gegaan naar de Plantage. 

Hier hebben we in vier groepjes allemaal 
een hoekje van de zandbak uitgekozen en 

zijn we aan de slag gegaan om een zo 

lang mogelijke vuurlijn te krijgen. Je 
moest dus de luciferkoppen zo dicht 

tegen elkaar aanzetten dat ze wel elkaar 
zouden aansteken. Maar ze moesten ook 

niet weer te dicht tegen elkaar aanstaan 

want je moest natuurlijk een zo lang 
mogelijke lijn maken. Zeer leerzaam dus. 

Want je moet dan natuurlijk ook rekening 
gaan houden met je omgeving. Denk aan 

wind, regen enzovoorts.   

 
Die zondag na de ‘spelen met vuur’ opkomst zijn we zoals elk jaar 

naar het strand gegaan om daar mee te doen aan de duinenmars. 
Dit jaar waren we met de verkenners en padvindsters samen aan 

het lopen. Dit was enorm gezellig! En daar hoort natuurlijk ook bij 
dat je half de zee ingaat, en dat je een nieuwe dasring laat slaan 

bij de finish! 

 
De week erop zijn we samen met de padvindsters een totaal nieuw 

spel gaan spelen. Een spel uitgedacht door onze leiding Marcel. 
Genaamd, The Hunt. Hierin loop je met verschillende groepjes door 

de binnenstad. Over de binnenstad zijn ontzettend veel vragen die 

je kunt beantwoorden. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dankzij de modern technologie kon je het antwoord op de vraag doorsturen naar Marcel. Als je het 

goed had kreeg je een klein deel van de beschrijving van iemand uit een ander groepje. Als je zeker 
wist wie je ‘target’ was kon je echt beginnen met ‘Hunten’. Diegene moest je dan zien te tikken. Was 

dat gelukt en had je volgens Marcel de goede getikt, dan kreeg je een punt. Was het verkeerd. 

Helaas, dan moest je helemaal opnieuw beginnen. Het duurde even voordat iedereen door had hoe 
het spel werkte. Maar wanneer iedereen het snapte was het ontzettend leuk! 

 
Ook hebben we als FLG ons 

gezicht laten zien op de 

dodenherdenking op de kop van de 
Plantage. Helaas stond er geen 

verkenner in de erehaag. Maar wel 
twee explorers! En daar zijn we 

ook trots op! 
 

Ook hebben we een nachtje 

geslapen bij de  Tono. Niet in een 
normale tent. Nee zeker niet. Deze 

overnachting stond volledig in het 
thema ‘primitief’. We sliepen dus in 

zelfgemaakte ‘friet-tenten’ van een 

stukje landbouwzeil. Ook zeer 
comfortabel hoor! 

 
Het duurde wel even voordat ze allemaal stonden. 

Maar toen was het ook wel heel leuk om te zien, al 
die tentjes. Voordat we gingen slapen hebben we nog 

even zelf ons brooddeeg gemaakt om een broodje 

mee te bakken én om de volgende ochtend te kunnen 
ontbijten. Daarvoor heb je een vuurtje nodig. 

 
Dus iedereen mocht in groepjes houtjes gaan hakken, 

een mini vuurtje starten, en kort daarna kon iedereen 

zijn eigen worstenbroodje boven het vuur houden. De 
warmte was niet te houden bij het grote vuur. Dus de 

meesten hebben kunnen genieten van een half rauw 
broodje en een koud worstje. Maarja, het was toch 

primitief!? Dusja. 

 
Na een goede nachtrust was het alweer tijd om op te 

staan. Iedereen had lekker geslapen volgens mij en 
de tentjes konden alweer worden afgebroken. Het 

brood was helaas minder goed gelukt. Hop weer op 
de fiets en terug naar de lange haven! 

 

We hebben veel geleerd en veel gedaan. Op naar 
Zomerkamp! Want we hebben er al ontzettend veel 

zin in!! 
 

Groetjes van de verkenners en de leiding! 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Wat?  Wanneer? 
 

Wenopkomst welpen bij de verkenners 13 juni 2014 

Ouderavond zomerkamp BWEK 16 juni 2014 

Weekend padvindsters/verkenners 20 t/m 22 juni 2014 

Zomerkamp 2014 19 t/m 26 juli 2014 

Eerste opkomst verkenners 29 augustus 2014 

Eerste opkomst padvindsters 5 september 2014 

Eerste opkomst bevers/welpen/kabouters 6 september 2014 

Fotomiddag  12 september 2014 

Zeeuwse scoutiviteit 19 t/m 21 september 2014 

Brandersfeesten 26 t/m 28 september 2014 

E.O.L. (Explo Oriëntatie Loop) 10 t/m 12 oktober 2014 

Jota-Joti 17 t/m 19 oktober 2014 

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

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwe pagina! 

 
IK@FLG vertelt een leuke anekdote van maximaal 200 woorden, over iets dat iemand binnen onze 

scoutinggroep heeft meegemaakt. 

Ben jij ook terecht gekomen in een komische situatie? Mail je verhaal naar maartjewater@hotmail.com 
 

 
 

 

Wandelend achter twee bevers van 5 en 6 jaar (Chris en Mick), volg ik hun gesprek 
tijdens een spannend piratenavontuur op de bever-doe-dag. 
 
M: ‘‘Als we nou een piraat tegen komen hè… dan durf ik daar best tegen te vechten. 
Maar toch zou ik het leuker vinden als mijn vader er ook bij was, die is veel groter en 
sterker dan dat ik ben.’’ 
 
C: ‘‘Mijn vader kan ALLES. Die is zooo sterk!’’  
 
M: ‘‘Weet je wie pas sterk is?  Mr. Incredible. Die kan met 1 hand een auto optillen!’’ 
 
C: ‘‘Ja dat is waar, die is pas écht sterk.’’ Antwoord hij al dromend. 

@


