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Hoe leuk is het dat de foto die op de voorkant van het vorige Groene Blad stond, (een foto van het 

Groene Blad uit 1945) gezien is door de schrijver van die uitgave?! 

Piet van Beurden scheef daar de prachtige inleiding op de voorkant. En speciaal voor ons 70-jarige 

bestaan, schrijft hij nog een keer: 

 

Een verrassing. 

Plotseling Het Groene Blad in de brievenbus. 

Het is al lang geleden dat ik daarmee bezig was. 

Maar dat het al 70 jaar geleden is, daar was ik zelf niet op gekomen. 

Aangezien mijn adres het redactieadres was, zal ik er wel bij betrokken zijn geweest. 

1945. Op 5 mei waren we bevrijd. We hadden voedsel uit de lucht gekregen. We waren opgelucht en 

wilden alles wat kapot was zo snel mogelijk weer herstellen en opbouwen. 

In  de oorlog was scouting verboden, maar het ging op de Lange Haven 11 in het geheim door als 

'Kruisvaart'. Maar nu konden we weer naar buiten in uniform of wat daar (door gebrek aan textiel) 

voor doorging. 

Als enige jeugdbeweging voor de katholieke jeugd groeide de Franciscus groep in enkele maanden, ik 

denk tot wel 200 leden. In ieder geval troep 2, waar ik bij hoorde had 6 patrouilles van 8 leden en 

werd geleid door Hopman van Dorp. 

Voor zo'n grote jeugdbeweging moest er een blad komen en dat werd het Groene Blad. 

En het doet mij genoegen te zien dat het nu na 70 jaar nog steeds bestaat. 

Het ziet er prima uit en ik feliciteer dus graag Scouting Franciscus-Lodewijk met dit mooie blad. 

Er is natuurlijk nog veel meer te vertellen, maar dat is inmiddels allemaal geschiedenis. 

 

Succes met de groep en veel plezier met het spel. 

Piet van Beurden. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Op 18 en 19 april zijn we met 23 staf-, boomstam- en bestuursleden van onze groep een weekend 
weggeweest. Zaterdag was er een autospeurtocht naar Bavel, 's avonds een BBQ, avondspel en 

natuurlijk een kampvuur. Zondag stond er een gps-tocht per kano op het programma. 
We hebben tijdens het weekend uitgezocht of de snorkels echt bestaan. En jawel, ze bestaan echt! 
We hebben aan het eind van het weekend 22 snorkels gevonden in een net in de buurt van het 

Biesboschcentrum en alle snorkels zijn geadopteerd. 
Het was weer erg gezellig! 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

De kabouters hebben deze periode zeker niet stilgezeten. Nu er bevers zijn overgevlogen naar onze 
groep zijn we met wel 12 kabouters! Dat is natuurlijk supergezellig en ook erg leuk bij spellen. We 

hebben heel veel verschillende soorten opkomsten gehad de laatste tijd en we zouden er graag een 
paar toelichten. Daarna volgen nog een paar andere mededelingen. 
 

Valentijnsdag. 
Op 14 februari hebben we allemaal een mooi hart geknutseld. Dit was nog 
best moeilijk! Eerst moesten er heel veel spijkers in het hout worden geslagen 

met een zware hamer, maar gelukkig zijn de kabouters heel erg sterk! Toen 
alle spijkers erin zaten mocht het hart worden versierd met mooie gekleurde 
wol en touw.  

 
Knopen leggen. 

Echte scouts moeten knopen 
kunnen leggen. Zo moesten ook de kabouters aan de slag 
met het touw. Voor veel kabouters was dit de eerste keer 

dat ze knopen gingen leggen en het was dan ook best 
moeilijk. Gelukkig was er een verkennerleiding aanwezig die 
ons heel goed kon helpen. Bij de verkenners en 

padvindsters kunnen ze namelijk al heel goed knopen 
leggen! Daarom is het ook belangrijk dat we dit blijven 
oefenen. Het gaat elke keer weer een stukje beter. 

 
Pasen.  
Met Pasen zijn we weer bezig geweest met knutselen. Dit 
keer hebben we een leuk paasmandje gemaakt met een 
kuikentje erin. Mang heeft geholpen met het maken en 

versieren van de mandjes en Sona heeft ons geleerd hoe we 
een pompon moeten maken en daarvan een kuikentje. Dit 
was eerst even moeilijk maar toen het kwartje eenmaal was 

gevallen werden er aan de lopende band kuikentjes geboren 
;-)  

 
Schiedamse Scoutingdag. 
Zoals elk jaar hebben de kabouters weer deelgenomen aan de 

Schiedamse Scoutingdag. Dit was een erg geslaagde dag. We 
hebben popcorn gemaakt, twister gespeeld op een supergroot 
speelveld en een vossenjacht gedaan.  

 
 
 

 
 
 

Duinenmars. 
Dit jaar hebben de kabouters ook weer meegedaan aan de 
Duinenmars. Ook dit was een gezellige dag en natuurlijk ook 

een sportieve. Iedereen heeft de eindstreep weer gehaald en 
ging met een mooie medaille naar huis. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verover Bambilië / Koningsdag. 
Bambilië is het land van de kabouters. In ons lokaal in het scoutinggebouw is een hele grote landkaart 

op de muur geschilderd. Vandaag hebben we de groep in tweeën gedeeld en zijn we gaan strijden om 
de macht in Bambilië. Dit hebben we gedaan door o.a. verschillende soort estafettes te doen waarbij 
we hebben geleerd om goed samen te werken. Het winnende team mocht zelf een keer een opkomst 

verzinnen en de winnaar van het winnende team (ingewikkeld) werd gekroond tot koningin. 
 
Superheldenweekend. 

Vrij recent zijn de kabouters op weekend geweest 
samen met de welpen.  Dit was natuurlijk erg gezellig 
maar ook heel nuttig. We hebben ons namelijk al een 

beetje voorbereid op zomerkamp. Zo moest er corvee 
worden gedaan, gegeten worden wat de pot schaft en 

de slaapzak en tas moesten worden opgeruimd. 
Gelukkig ging dat allemaal heel erg snel en was er heel 
veel tijd over voor leuke dingen! Zo hebben we 

superhelden stratego gespeeld in het park, zijn we op 
de foto geweest als een echt superheld, hebben we in 
de stad een speurtocht gedaan en ook nog 

superhelden weerwolven gespeeld. (Voor een overzicht 
van de foto’s kunt u kijken op onze facebook pagina.) 
 

Groetjes van Mang, Sona, Marala en de kabouters. 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Leiding. 

Tot het zomerkamp hebben wij er een nieuwe leiding bij. Naomi 
is eerst leiding geweest bij de welpen maar komt nu tijdelijk bij 
de kabouters helpen. Omdat Angelique tijdelijk niet meer 

aanwezig zal zijn bij de opkomsten. Wij willen dan ook vragen 
om afmeldingen en andere belangrijke dingen te regelen met 
ons via email adres: kabouters_flg@hotmail.com. 

of door te bellen/whatsappen naar: 06-27278526. 
(Selma van de Werke). 
 

Logboek. 
Sinds kort zijn wij begonnen met het meegeven van een logboek 
aan de kinderen. We hebben begrepen dat het niet altijd 

duidelijk is wat daar mee moet worden gedaan. We zouden het 
leuk vinden als er elke week een kabouter opschrijft wat we 
hebben gedaan en wat ze ervan vonden. Dit kan door middel 

van een leuk verhaaltje, foto, tekening, etc. Dit mag zo kort of 
zo lang zijn als de kinderen zelf leuk vinden. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Er is weer een hoop gebeurd sinds het laatste Groene blad. Wat hebben we allemaal gedaan met onze 
padvindsters?  

We hebben de opkomst vóór Koningsdag in stijl gevierd. Hoe vraagt u? Met veel oer-Hollandse 
spelletjes. Hierbij kun je denken aan onder andere zaklopen, geblinddoekt koekhappen, lepelrace en 
spijkerpoepen. Aangezien we een tijdje terug lekker weer hadden, besloten we de opkomst buiten 

door te brengen. (ook een beetje de vraag van de kinderen) Met dit jasloze weer zijn we in de 
plantage meerdere activiteiten gaan doen en hebben we genoten.  
 

Met de dodenherdenking stonden we dit jaar weer in de plantage onze steun te betuigen. 
Complimenten aan Emma die dit keer in haar eentje bij de vlaggenmast wilde en durfde staan!  

 

Tijdens diezelfde vakantie hadden we een gastopkomst. Joost kwam 
ons helpen met een leuke opkomst pionieren. Met een aantal handige 

knopen hielp Joost ons een aardig eind op weg. Er waren natuurlijk ook 
padvindsters die al eerder een kamp hadden meegemaakt en het van 
de vorige zomer hadden onthouden. We leerden zo zelf onze eigen 

keuken in elkaar te zetten; een driepoot maken en daarna lossen balken 
erop. Zo kunnen we aankomende zomer veilig zitten, koken en eten! Na 
de grote uitleg was het tijd om te kijken hoe goed we het zelf konden. 

Tijd voor een wedstrijdje keuken bouwen. We hadden teams van 2 die 
tegelijk tegen elkaar streden. Aangezien de normale balken bijna 2 
meter lang zijn hielden we het bij de minipionierset. Na veel knopen en 

gepriegel raakte de tijd steeds sneller op. Met een spannende eindscore 
was het team van Bo en Gijsje toch net iets sneller.  
 

We blijven toch allemaal meisjes.. Tijd voor een gezellige beauty-opkomst! Met de nodige spullen in 
huis hebben we op basis van suiker, olie en een heerlijk badoliegeurtje onze eigen scrub gemaakt! En 
om zeker te weten dat het werkt, hebben we het gelijk even uitgetest. Puck en Bo waren maar al te 

nieuwsgierig of het werkte en lieten zich door Marloes verwennen met hun eigen scrub. Daarna 
mochten zij haar samen natuurlijk ook onder handen nemen. (we komen zo af en toe nog steeds 

suiker tegen) Buiten het scrubben was er ook genoeg nagellak, vijlen en andere dingetjes om je bezig 
mee te houden. We gingen allemaal met gladde huidjes naar huis.  
 

Dit jaar is het jaar van Liduina in Schiedam. Hier krijgen 
de meiden natuurlijk vast ook het een en ander over mee 
op school maar om hier op scouting óók aandacht aan te 

besteden hebben we er samen met de verkenners een 
leuke opkomst van gemaakt. We kregen hulp van Rob en 
Antoinette die zo vriendelijk waren om voor ons een 

interessante geocache-tocht in elkaar te zetten. Geocache 
houd in dat je coördinaten krijgt die je invoert op je GPS 
en dan de pijl volgt naar je doel. Wanneer we het doel 

hadden bereikt, lazen we de informatie over de 
bestemming en de toebehorende vraag. In het antwoord 
zaten de coördinaten voor je volgende bestemming. Op 

deze manier hebben we een stuk door het centrum van 
Schiedam gelopen en geleerd wat Liduina gedaan heeft 
voor onze stad, en welke sporen ze nagelaten heeft. We zijn erachter gekomen dat het hart van 

Liduina in het padvindsterslokaal van de FLG lag om ons eraan te herinneren dat wij vroeger alleen 
een scoutinggroep waren voor meisjes. En de Liduina-koekjes waren natuurlijk ook erg lekker.   



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Een tijdje terug hebben de verkenners een leuk spel gedaan in 
het centrum van Schiedam en het leek ons leuk om het ook te 

proberen. De bedoeling van het spel: er worden 2 groepen 
gemaakt. Beiden krijgen een goedwerkende smartphone mee. 
Op de telefoons zit een app, geproduceerd door twee 

“vrienden” van scouting die vroegen of wij het óók konden 
uittesten. 
De bedoeling was dat je een foto te zien krijgt die ergens in 

Schiedam genomen is. Dit kan een oude zwart-wit foto zijn van 
jaren geleden, of een vrij recente. Onze taak was het, om deze 
plek te vinden en de foto zo goed mogelijk na te maken. De 

foto werd in de app gestuurd naar de jury en die kon ons dan 
punten geven. Buiten het sombere weer hebben we toch een 

erg leuke opkomst gehad! Na het spel zijn we binnen begonnen 
aan de installatie van Bo. We hebben haar ‘officieel’ verwelkomt in de groep en ze hoort er nu 
helemaal bij.  

 
Binnenkort zit er weer een leuk weekend aan te komen als voorbereiding op kamp. Voor de kinderen 
die niet mee gaan op kamp is het ook gewoon een leuk weekend. We hebben genoeg leuke dingen op 

de planning staan voor het weekend en de komende tijd daarna. Wij hebben er heel veel zin in! 
 
Groetjes,  

Marloes, Fleur en de padvindsters.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

De bevers hebben de afgelopen maanden weer druk gepeeld in Hotsjietonia! Zo hebben we gezellig 
een nachtje op het gebouw gelogeerd. En alles stond in het thema van magie! Vrijdagmiddag kwamen 

de bevers aan en hebben we lekkere heksensoep gemaakt. En wat gaat daar in? Kindervingers, 
hersenen, oogballen… Lekker! Met als toetje tovervla met twee kleuren. Na het eten hebben de 
bevers mooie toverstaffen gemaakt om zelf ook te kunnen toveren. Daarna was het alweer tijd voor 

een verhaaltje en om te slapen. Dat vonden de bevers zo leuk, ze hebben zelfs uitgeslapen.  
 
Na het ontbijt moesten we al weer snel weg, 

want we gingen naar de beversportdag 
samen met bevers uit de hele regio. Daar 
ontmoette we een tovenaar die per ongeluk 

een kikker en een skippybal had 
samengetoverd tot een skippykikker. Nu 

moesten wij hem helpen zijn toverpoeder te 
vinden zodat hij de kikker weer normaal kon 
maken. Daarvoor moesten we allemaal leuke 

spelletjes doen, zoals magisch tikkertje en 
een heksenbezemrace. Gelukkig lukte het 
alle bevers het toverpoeder te vinden en de 

kikker te redden. Hierna was het al weer tijd 
om terug naar Schiedam te gaan waar de 
ouders al stonden te wachten 

 
De week daarna was het Pasen. Dat betekent natuurlijk paaseitjes. Maar eerst moesten er eierdopjes 
gemaakt worden. Om de eierdopjes te versieren moesten de bevers puzzels doen waarmee ze 

paasstickers konden verdienen. En aan het einde hebben we natuurlijk nog eitjes gezocht. Lekker, 
chocola! 
Een aantal bevers en ouders is ook mee geweest met de duinenmars. Eerst moesten we met de trein 

en de bus naar het strand. Daar hebben de bevers 5 kilometer door de duinen en over het strand 
gewandeld. En natuurlijk was er ook nog tijd om te spelen op de boot en door het zand te rollen. Moe 

maar voldaan kwamen de bevers weer aan in Schiedam.  
Jullie raden nooit wat ons de week daarna is 
overkomen… Er kwam zomaar een piraat ons lokaal 

binnen gelopen. Hij was zijn schatkaart kwijt en wilde 
weten of wij die hadden gezien. Dat hadden we niet 
dus ging hij zijn schat maar gewoon zoeken. Maar 

een schat wilden wij ook wel! De bevers maakte zich 
snel klaar om naar buiten te gaan. Op de gang 
vonden we de schatkaart van de piraat. Dat was 

handig! De bevers volgden de schatkaart helemaal 
naar de schat. De schep waren we vergeten maar dat 
vonden de bevers niet erg, die gebruikten gewoon 

hun handen om de schat op te graven. De kist zat vol 
goud, daar zouden we heel veel snoepjes mee 
kunnen kopen! Maar de piraat was ook in de buurt, 

dus moesten we snel maken dat we wegkwamen. Maar de piraat kwam achter ons aan. Oh nee! Hij 
wilde graag zijn schat terug. Dat lieten we ons niet gebeuren, dus we daagden de piraat uit voor een 
spel. Wij moesten de goudklompjes langs hem smokkelen. Als wij aan het einde de meeste 

goudklompjes hadden mochten we de schat houden. Gelukkig wisten de bevers van de piraat te 
winnen met 63-1. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na ons spannende avontuur met de piraat was het alweer 
koningsdag. Dat moest gevierd worden. De bevers hebben 

allemaal Oudhollandse spelletjes gedaan. De bevers kregen 
allemaal een strippenkaart waarmee ze zelf langs de spelletjes 
mochten lopen. Ezeltje prik was erg populair, maar het 

spijkerpoepen, koekhappen, blikgooien en zaklopen waren ook 
leuk. Als extra kon je ook nog raden hoeveel messen, lepels en 
vorken er in een grote bak zaten. Dat was toch wel moeilijk, de 

antwoorden lagen tussen de 3 en de 100. 
 
En toen was het 

alweer tijd voor 
Moederdag. De bevers hebben zelf een heerlijke scrub 

gemaakt. Eerst moesten alle ingrediënten gemengd 
worden en mochten ze allemaal een geurtje voor hun 
moeder uitkiezen. Bloesem-sinaasappel-lavendel geur, 

lekker! Hierna hebben ze het in een mooi potje gedaan en 
zelf inpakpapier gemaakt. We hopen dat alle moeders 
ervan hebben genoten. 

 
Wat vinden de bevers het allerleukst? Snoepjes! Daarom 
heeft Bas een lekkere snoepjes speurtocht gemaakt. Bij 

ieder kruising moesten de bevers een zakje snoepjes 
vinden. In het zakje zat ook een vraag en pas als we die 
goed hadden wisten we welke kant we op moesten. 

 
De week daarop hebben de bevers mooie fotolijstjes 
gemaakt. Ze mochten zelf het lijstje uitknippen en 

versieren. Maar in een lijstje hoort natuurlijk ook 
een foto. Om daar zo mooi mogelijk op de staan 

konden de bevers eerst geschminkt worden tot 
mooie prinsessen, tijgers, vlinders en hyena’s. 
 

Ook hebben we deze week afscheid genomen van 
Keet. Bedankt voor de leuke tijd! 
 

Heel veel groetjes van Bas, Sterre, Rebbel 
en de bevers. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zondag 12 april gingen we met meer dan 70 scouts en ouders naar de duinenmars! Een mooie 
wandeltocht door de duinen van kijkduin. Maar eerst met de trein en de bus…behalve de explorers, 

want die gingen op de fiets! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

De gezelligheid, de vrijheid, het buiten zijn 
en de uitdaging.  
 
Op 7 & 8 november 2015 kan het weer! 
 
De GOH is voor iedereen, dus ook voor 
ouders, broertjes, zusjes, vriendjes, 
vriendinnetjes of familie, die ook eens een 
weekendje weg willen. 
 
De GOH is een succesvolle activiteit, waar 
je echt een keer aan mee moet doen! En 
je hoeft geen held te zijn in oriënteren, 
wandelen of gezelligheid. 
 
Is jouw interesse gewekt? En wil je (weer) 
meedoen? Meld je dan vanaf nu aan via 
goh@scoutingflg.nl. 
(ook voor meer informatie) 
 
* Niveau hangt af van je leeftijd. Van welpen naar 
ervaren scouts tot de geroutineerde oud leden. (Minimum 
leeftijd is 7 jaar). Bepaald ook je slaapplek en bagage. 

 

Maar wat is de GOH? 
 
De Gezins Oriëntatie Hike is ook in 
2015 weer een weekend van samen 
zijn, mooie natuur,  wandelen, en 
oriënteren. 
Op zaterdag verzamelen de teams (2 
tot 5 leden) zich op een gezellig plek 
voor een kopje koffie of wat fris. De 
routes worden uitgedeeld naar ieders 
niveau*. Hierna gaat iedereen met zijn 
bagage* op pad en onderweg kom je 
elkaar regelmatig tegen. Bijvoorbeeld 
bij de soeppost of onverwachts midden 
in het bos. Aan het eind van de tocht is 
een knus clubhuis waar we wat 
drinken, verhalen kunnen uitwisselen 
of een spelletje spelen. 
De deelnemers worden getrakteerd op 
een heerlijke maaltijd. De nacht wordt 
doorgebracht  in de tent of het huisje*. 
Na het ontbijt op zondag gaat iedereen 
op zijn eigen tempo weer naar huis om 
nog van de rest van de dag te 
genieten. 
 

mailto:goh@scoutingflg.nl


 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hallo allemaal! 
 

De koude wintermaanden gaan langzaam voorbij en het wordt weer warmer! 
Dus gaan wij ook af en toe weer naar buiten. Zo hebben we verschillende dingen gedaan zoals 
speurtochten, collecteren voor Jantje Beton, het oefenen van routetechnieken voor het zomerkamp en 

nog veel meer! 
 
Toen we die opkomsten voorbij waren, was het tijd om nieuwe verkenners te installeren. Luka, Noud 

en Jona werden geïnstalleerd. Ook werd die avond ons stafteam versterkt door Martijn die eindelijk bij 
de verkenners werd geïnstalleerd. Na vele kleine samenwerkingsspellen te hebben gedaan was het 
tijd voor het aller belangrijkste van de avond: de scouts wet werd uitgelegd en men ging ermee aan 

de slag. De geloftes werden opgezegd en het was tijd voor het vast spelden van de insignes. Nadat 
iedereen werd gefeliciteerd was het tijd om naar de grote zaal te gaan en was het aan de nieuwe 

verkenners om te laten zien dat ze verkenner-waardig zijn. Ze moesten “inbreken” in een kring die 
wordt gevormd door de andere verkenners. Iedereen slaagde en een succesvolle avond werd 

afgesloten met 4 nieuwe, officiële verkenners (en een leiding). En tijdens het strijken van de vlag 

werd er een officieel lied gezongen wat men vroeger zong tijdens het strijken van de vlag. Dit werd 

gezongen door de opa van Noud die vroeger ook op scouting zat. 
 
De week erna zijn we gaan werken aan het knopen. Platte knoop, mastworp, schootsteek, achtknoop, 

dubbele achtknoop, dubbele achtknoop met lus, kruis-sjorring, acht-sjorring, en natuurlijk het oude 
wijf (zo wordt een knoop genoemd wanneer hij niet goed geknoopt is...). Eerst moesten de 
verkenners de knopen laten zien met een normaal pionier touw. Wanneer dit lukte mochten ze met 

kleine touwtjes alle knopen leggen die ze wilden maken en vast lijmen op een mooi houten plankje 
om te bewaren. Het ging ontzettend snel en zonder dat we er ons bewust van waren was het alweer 

tijd om af te sluiten. Sommige verkenners hebben de plankjes meegenomen naar huis om hem daar 
af te maken. 
Toen was het tijd voor een speciale opkomst. We zijn namelijk gaan sporten in de gymzaal van een 

basisschool. Hier zijn we gaan schommelen in een reuzenschommel en gaan springen op de 
trampoline. En na dat te hebben gedaan kon de leiding het niet laten, en hebben die snel de zaal 
omgebouwd tot een groot circuit met ontzettend veel verschillende soorten kruip, spring, ren, slinger 

en klim onderdelen. Beter bekend als het spel “apenkooien”. Hier zijn wij toen de hele avond tot het 
eind van de opkomst zoet mee 
geweest. Een fantastische avond 

dus. 
Twee dagen later op zondag, was 
het de jaarlijkse duinenmars-

zondag. Toen zijn wij met in totaal 
meer dan 70 leden van onze 
groep door de duinen gaan 

wandelen. Wij van de verkenners 
hebben een goede 15 kilometer 
gelopen. Trots! 

 
De weken erna hebben wij ons 

zeer goed bezig gehouden. De 
hersens hebben we laten kraken 
met de “vuur en veiligheid” 

opkomst. Erg leerzaam. Zeker 
omdat de verkenners af en toe 
zichzelf nog wel eens willen 

verwonden. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ook zijn we al iets gaan voorbereiden voor het zomerkamp. We gaan namelijk dit jaar naar een 
prachtig terrein op een eiland. Omringd door water hebben we besloten dat we dit jaar op Vikingkamp 

gaan. We willen dan een boot gaan maken van wel 300, 1,5L pakken. Dit zijn wij in het miniatuur 
gaan uitproberen met kleine drinkpakjes op het water voor de deur. Dit lukte erg goed en nu zijn wij 
dus al hard aan het sparen om een heus Vikingschip te maken. (met het sparen van de 1,5 liter 

pakken gaat het erg goed. Maar alles is welkom, dus spaar met ons mee! De pakken kunt u inleveren 
bij ons clubhuis. Alvast bedankt!) 
 

Onze stafleden Marcel en Youri zijn enkele dagen na elkaar jarig. En dus was het reden om er een 
extra leuke avond van te maken. Met de verkenners hebben we een prachtige pijl & boog set 
aangeschaft. En dat moet natuurlijk worden goedgekeurd door de verkenners. Zo zijn we dus die 

avond gaan boogschieten, krat stapelen, en hebben we een touwbaan gespannen. Na veel plezier was 
de avond al snel gevallen en was het feest helaas 

alweer over. Maar treur niet. We zullen nog heeeeeeel 
veel leuke dingen gaan doen. 
 

De verkenners werden ontzettend verwend de twee 
opkomsten daarna. Eerst hebben we namelijk samen 
met de padvindsters mogen spelen met de GPS. Er was 

namelijk een leuk spel in elkaar gezet door Rob en 
Antoinette! Het was een combi van geocachen en een 
speurtocht over het leven van Liduina. 

De week erop was het tijd om te oefenen voor het 
zomerkamp. Tijdens het zomerkamp willen we namelijk 
gaan kanoën. Dit zijn we gaan oefenen in Vlaardingen. 

Het was ontzettend leuk om te zien dat iedereen het 
naar zijn zin had, en dat het bij iedereen ook supergoed 
ging. Na al het spetteren in het water gingen we ons 

voorbereiden voor het weekend dat de week erop zou 
gaan volgen. 

 
Voorbereidingsweekend. 
Elk jaar gaan we enkele weken voor kamp op weekend om nog de laatste dingen te oefenen. Denk 

aan het tent opzetten, het pionieren, het zelfstandig koken. En natuurlijk wennen aan het slapen in 
een tent. Dit is namelijk altijd toch nog wel een beetje spannend voor de jongste onder ons. 
Op vrijdag avond hebben we ons verzameld op de Lange haven. Helaas was het nogal regenachtig en 

hebben we besloten om eerst nog even te wachten voordat we zouden vertrekken. Dit omdat het 
namelijk erg hard regende af en toe, en 
zelfs onweer was voorspeld. Maar 

verkenners laten zich natuurlijk niet 
zomaar kennen en toen rond half negen 
de regen bijna was opgehouden besloten 

we om toch te vertrekken. Regenjassen 
aan, tas op de rug, gedag zeggen tegen 
de padvindsters die de volgende dag 

zouden komen, en hup snel de fiets op. 
Na onderweg een klein buitje en een 
koekjes pauze kwamen de verkenners aan 

op het kampterrein. Staelduin in ’s 
Gravenzande was het terrein voor het 

komende weekend. Snel de tent opzetten 
en naar bed toe. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

De volgende ochtend was het weer compleet omgeslagen en zijn we lekker gaan ontbijten in het 
heerlijke ochtend zonnetje. Puur genieten! Na het ontbijt en het opruimen was het tijd voor het eerste 

programma onderdeel. We gingen namelijk in patrouilles drie verschillende soorten touwbruggen 
maken. Na het verzamelen van de pionier balken, de touwen en het kiezen van de locatie om een 
slootje over te steken was het eindelijk tijd om te beginnen! Binnen korte tijd begonnen de eerste 

constructies zich al te vormen.  
Kort daarna werden ook al de eerste touwen naar de overkant gegooid om te beginnen met het echte 
werk. Namelijk het opspannen van het touw waar je op loopt, en het touw waar je je aan vast kan 

houden. Net voor lunchtijd was de eerste brug klaar en natuurlijk wilde iedereen hem meteen 
uitproberen. Zonder enig probleem was iedereen aan de overkant gekomen en konden we meteen 
aanschuiven aan de lunchtafel. Enthousiast van het succes aten we snel onze lunch om daarna even 

te kunnen genieten van wat vrije tijd. 
 

Niet veel later begonnen we aan een 
mini-hike. Een klein kaartje was een 
beetje door elkaar gegooid. Dus na 

een beetje knip en plakwerk was de 
omgeving zichtbaar en werden de 
posten op de kaart gezet. Nadat de 

padvindsters die net aankwamen 
waren begroet, vertrokken alle 
groepjes. Ze moesten zo snel mogelijk 

zo veel mogelijk posten bezoeken om 
punten te verdienen. Hierna was het 
tijd om terug te gaan en lekker te 

ontspannen. Maar het ontspannen 
was maar van korte duur. Want een 
aantal gingen direct weer verder 

bouwen aan de laatste twee 
touwbruggen. 

 
Na te hebben ontspannen of de touwbruggen te hebben afgemaakt begonnen met koken. Soepeltjes 
werden de gerechten op tafel gezet en gegeten. Na de afwas en opnieuw een moment van rust was 

het al avond. Het begon te schemeren en samen met de padvindsters zijn we gaan fietsen richting het 
bos. Eenmaal aangekomen hebben we totdat het donker werd samen een scoutingversie van levend 
stratego gespeeld. Toen het toch te donker werd zijn we terug gegaan naar ons terrein, waar we 

werden verwelkomt door een lekker knapperend kampvuur met natuurlijk marshmallows en warme 
chocomel. Na een aantal rondjes marshmallows roosteren was het tijd om naar bed te gaan.  
 

De volgende dag hebben we snel ontbeten en daarna hebben we alle bouwwerken weer afgebroken. 
De tassen werd ingepakt, de tenten werden neergehaald en opgevouwen, en iedereen ging met de 
fiets klaarstaan om te vertrekken. Met een heerlijke zonnetje en een windje in de rug ging het razend 

snel en waren we allemaal binnen no time op de Lange Haven. Nog even de spullen opruimen en dan 
hup, snel thuis onder de douche. 
 

Tot de volgende keer met de extra dikke kampeditie! 
 
Groetjes van Youri, namens de verkenners. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Op zaterdag 21 maart hebben we met de groep weer meegedaan aan de 
Schiedamse Scoutingdag. Op en rond het Land van Belofte hebben we samen 

met de drie andere Schiedamse scoutinggroepen allerlei activiteiten gedaan.  
Er stond bijvoorbeeld een reuze Twister klaar, waar we met heel veel mensen 
tegelijk op konden spelen. Dit spel is met een paar mensen al grappig, maar zo 

is het hilarisch! Niet alleen Twister werd extra groot gespeeld maar er stond 
ook een groot jenga spel klaar. De toren  die gemaakt werd was zelfs groter 
dan een aantal welpen!  

Ook konden we boven  een kampvuurtje popcorn maken, dit onderdeel is ieder 
jaar een groot succes en ook deze keer genoten alle kinderen hier weer van. 
 

In de stad was er een vossenjacht. We moesten in groepjes alle rare figuren 
vinden die er rond liepen. Batman, een tovenaar, een hamster, een piloot en 

een paparazzi. Sommige 
kinderen vonden het af en 

toe een beetje moeilijk om te zien wie er wel en wie 

er geen vos was, waardoor onschuldige 
voorbijgangers met een kleurrijke jas ook wel eens 
getikt werden. (Oeps!) De getikte vossen gaven ons 

allemaal een woord waarmee we een zin konden 
maken als we deze in de goede volgorde plaatsten. 
Wat nog best wel een uitdaging was, maar het 

motto van scouting is dan ook niet voor niets:  Laat 
je uidagen! 
We kijken terug op een super gezellige, grappige en 

spannende dag. We kijken ook alvast uit naar 
volgend jaar met de hoop op weer zo’n leuke dag! 
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Ook dit jaar was ik weer van de partij bij de AOT (Ardennen 
Oriëntatie Tocht). Deze wandeltocht wordt jaarlijks georganiseerd 

door een scouting groep uit schoonoord. Zij doen dit nu al 33 jaar. 
Elk jaar is de tocht in een ander gebied in of rondom de 
Ardennen.Dit jaar liep ik samen met Eric en Joost als team Take 

This. Marcel en Mathieu liepen samen met nog iemand als team Take 
Snert Intiem. Op vrijdag avond vertrok ik samen met Eric en Joost 
richting het kleine dorpje Lavacherie. Eenmaal daar aangekomen 

ontmoette je alle bekende gezichten van voorgaande jaren en was 
het weer gezellig bijkletsen. We moesten nog even snel de tent 
opzetten want het was al laat. Toen dat eenmaal was gedaan, werd 

de 33ste AOT geopend. Niet veel later na de opening zochten toch al 
veel mensen de slaapzakken op zodat ze fit waren voor de volgende 

twee dagen. 
Om 7 uur ging voor ons de wekker en stonden we vol energie toch al 
snel te trappelen naast onze tent. Twee koppen koffie later was het 

voor ons tijd om de kaart te gaan halen. Met de kaart worden 
jaarlijks vele trucjes uitgehaald waardoor je moet gaan knippen, 
plakken en puzzelen om de kaart weer een beetje normaal te maken. Toen we het grootste deel van 

de kaart hadden gepuzzeld besloten we te vertrekken. De rugzakken met zo weinig mogelijk bagage 
werd op de rug gebonden en het strijdplan was in werking gezet. Want ook dit jaar zouden wij weer 
gaan voor de effectiviteitsprijs. Bij deze prijs gaat het om je zuivere looptijd. Dit houdt in dat je zo 

snel mogelijk alleen de verplichte posten moet doen en zo snel mogelijk op het bivak, waar je de 
tweede nacht slaapt, moet aankomen. 

Na een rustig stukje warmlopen kwam de vaart er goed in en 

volgden we over de paden. Joost liet ook dit jaar weer zien dat 
hij een echte AOT-veteraan is, (het was namelijk zijn 21ste keer) 
want zonder enig probleem navigeerde hij naar de eerste paar 

posten. Na een paar zware klimmen dwars door het bos heen 
arriveerden wij bij de lunchpost. Hier konden we lekker genieten 

van een half uurtje rust en een lekker kopje soep. Toen we weer 
mochten vertrekken waren de beentjes weer een beetje stijf 
geworden, dus na even rustig aan te zijn begonnen, werden we 

weer warm en konden we weer voluit gaan. Ook de tweede helft 
van de route verliep vlekkeloos. Her en der kwamen we een 
ander groepje tegen, maar al snel merkten we dat we niemand 

meer tegenkwamen. Dit was omdat we ontzettend veel 
voorliepen op alle andere teams. Alle anderen, behalve het team 
“de Doorsteekberen”. Voorgaande jaren liep dat team voor het 

klassement, maar dit jaar verraste ze ons door plotseling onze 
concurrent te worden. We merkten dat we wel iets sneller 
waren, maar dat het lang niet genoeg was om de volgende dag 

rustig te kunnen gaan lopen. Om 13:30u kwamen wij aan op het bivakterrein en genoten we met een 
flesje cola in de zon. Naarmate het later werd kwamen er steeds meer vermoeide groepjes binnen. 
Dat iedereen vermoeid was, was nogal logisch. Want naast dat je goed aan het doorlopen was, moest 

je ook je rugzak meedragen. En als kers op de taart was het ook nog een dik 25 graden en volle zon. 
Goed insmeren en veel drinken dus.Tegen het begin van de avond kwam ook het groepje van Marcel 
en Mathieu binnen en was het natuurlijk gezellig ervaringen van de dag uitwisselen met z’n allen. 

Kaarten werden verder geknutseld, extra puzzels werden opgelost, tenten werden opgezet, blaren 
werden behandeld, en langzaamaan begon iedereen met koken. Overal rook je de geur van kant en 

klaar voedsel. Dit werd snel gegeten en daarna werd er nog veel en druk nagepraat. Moe van de dag 
gingen vele teams al vroeg naar bed. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

De volgende dag zou het erom spannen. Wij liepen 
tien minuten voor op onze concurrent, maar we 

wisten dat tien minuten zo weg waren mocht je 
fout lopen. Na een goed ontbijt en een snel 
gesmeed strijdplan vertrokken we als en speer. We 

stapten vanaf de start meteen stevig door. Dit 
pakte goed uit, want we waren al snel 2 minuten 
ingelopen op onze concurrent die tien minuten 

eerder was vertrokken. Na een stukje dwars door 
het bos merkten we dat we een beetje tijd waren 
verloren. Stil vloekend (vooral ik, want ik ben nogal 

fanatiek) liepen we verder vol goede moed. Het 
navigeren ging weer goed totdat we een afslag te 

vroeg namen, na hier een beetje doelloos te hebben rondgelopen opzoek naar de post herpakten we 
ons en kwamen we uiteindelijk toch op het goede pad terecht. Helaas hadden we zeker 30 minuten 
verspild. Maar even later kwamen we onze concurrent tegen, en wat bleek, zij waren ook verkeerd 

gelopen. Dus zij moesten nog terug naar de post! Dit foutje van hen zorgde bij ons voor een goede 
motivatie en we liepen weer keihard door.  
Over de rivier zagen we al wat we dachten dat ons te wachten zou staan. En ja hoor, een touwbrug 

dwars over de rivier heen. Na even te hebben gerust mochten we eindelijk de rivier oversteken met 
de touwbrug. Toch is het altijd weer spannend! Eenmaal aan de andere kant liepen we, ondanks dat 
het bergop was, weer behoorlijk door. Niet heel veel later kwamen we als een van de eerst groepen 

aan op de lunchpost. En onze concurrent was nog in geen velden of wegen te bekennen. Een goed 
teken dus! Na de lunch hadden we weer stijve benen, dus we begonnen weer iets rustiger aan. Dit 
durfden we aan omdat we wisten dat we al meer dan 40 minuten voorliepen. Dus met een gerust hart 

liepen we enkele posten af. Bij een van de laatste posten merkten we dat de anderen behoorlijk 
doorliepen. Maar wij waren zo zeker van de zaak dat we zouden winnen, dat we gewoon op hetzelfde 
tempo doorliepen. Vanaf een heuvel top was het dan eindelijk zover: we konden het kampterrein zien 

liggen. En wat waren we blij! Vol goede moed liepen we lekker door naar het terrein. Maar net 
voordat we er waren kwamen we de Sprintpost tegen. Dit is de laatste post, die ligt ongeveer 200 

meter van het kamp terrein af. Nou ja, de naam zegt het al. Dit laatste stuk van de wandeltocht moet 
je sprinten om extra bonus te kunnen verdienen. Dit is natuurlijk ontzettend zwaar want je bent erg 
moe, en je hebt een best wel zware tas op je rug. Maar trots renden we bergop (!) naar het 

kampterrein omdat we al zagen dat we de allereerste waren! Met al onze laatste krachten renden we 
naar de finish, waar we vermoeid neervielen op de grond. Na even te zijn bijgekomen dronken we wat 
en zou het wachten en uitrusten beginnen. We waren namelijk om 14:30u al binnen. Wat inhield dat 

we nog wel even lekker in het zonnetje konden zitten en genieten. Alle andere teams druppelden 
langzaam binnen. Ook onze concurrenten kwamen aan en toen ze zagen dat wij er al zaten was het 
eigenlijk al bekend. We hadden waarschijnlijk ook dit jaar weer de 

effectiviteitsprijs gewonnen! Een paar uur na ons kwamen ook team 
Mathieu en Marcel met blaren over de finish. Het ging hetzelfde als de 
dag ervoor, er werd namelijk weer druk bijgekletst, avonturen verteld, 

ervaringen gedeeld en vooral ook genoten van het prachtige weer. 
‘s Avonds na het eten zijn wij alweer richting Schiedam gereden. 
Onderweg kregen we het bericht dat we inderdaad de effectiviteitsprijs 

hadden gewonnen. Blij maar vermoeid kwamen we thuis aan.  
Het team van Marcel en Mathieu zijn uiteindelijk vierde geworden in het 
eindklassement van de 45 teams. Dit is echt een enorme prestatie! 

Gefeliciteerd heren! volgend jaar gewoon 1ste toch? 
 

Het was me weer een prachtig weekend! Voor iedereen een aanrader! 
Tot snel, Youri. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

De Welpen zijn de afgelopen periode druk bezig geweest met heel veel nieuwe dingen. En zijn er een 
aantal nieuwe Welpen bij gekomen! Luka, Tyler en Nick! Welkom!  

 
We hebben sinds kort drie nesten, dat zijn groepjes 
Welpen die samen de opdrachten doen die bij de 

opkomsten horen en elkaar daarbij helpen. We 
hebben drie nesten, een rood, een geel en een 
blauw nest. Ieder nest heeft een helper, dat is een 

leid(st)er die de nesten helpt waar het nodig is en 
een gids. De gids is een kind dat de leiding een 
beetje extra helpt.  

De nesten zijn samen bezig geweest aan hun 
insignes. Zo hebben we laatst een aantal opkomsten 

gehad waarbij we veel over eten geleerd hebben. 
Zoals hoe we een hele gezonde salade kunnen 
maken en wat er in de schrijf van vijf zit. Ook 

hebben we een iets minder gezonde pannenkoek 
verstiert met heerlijke snoepjes!  
 

Nu zijn we bezig met onze geschiedenis badge. We 
hebben tijdens de eerste opkomst een tochtje door 
de stad gemaakt langs allemaal oude historische 

plekken en gebouwen. Zo zijn we veel te weten 
gekomen over Aleida, Liduina en de verdere 
geschiedenis van Schiedam. Wisten jullie 

bijvoorbeeld dat de eerste drie vrouwen berecht 
zijn in Schiedam voor hekserij? Of dat kiezen 
vroeger zonder verdoving getrokken werden?  

Daarna zijn we nog naar het co-opmuseum 
geweest, waar een hele aardige meneer verteld 

heeft hoe het leven er in de vorige eeuw uit zag. 
Dat veel mensen in een bedstee sliepen en wakker 
gemaakt werden door een meneer die op het raam 

klopte omdat er nog geen wekkers bestonden.  
 
Tijdens de tweede opkomst hebben de welpen kleine presentaties gemaakt over een tijdvak dat ze 

interessant leek. De gekozen tijdperken waren: De tijd van Wereldoorlogen, De tijd van computers en 
televisie en de tijd van Jagers en Boeren. Alle Welpen hebben hun insigne uiteindelijk gehaald. 
 

Ook hebben we samen met de Kabouters ons voorbereidingsweekend voor kamp gehad in het thema 
van superhelden! Het weekend begon op vrijdagmiddag al, nadat alle bedden opgemaakt waren aten 
we met z'n allen een heerlijk bord pasta gemaakt door Marala en Sona.  

's Avonds speelden we een spannend spel in het Sterrebos. Het leek een beetje op Levend stratego, 
maar dan met superhelden.Zo waren er batman-, superman-, en hulkkaartjes.  
Na het spel lag iedereen al snel te slapen, maar de volgende ochtend waren alle oogjes om zes uur al 

weer open. Gelukkig was de opstart niet heel moeilijk en konden we snel aan het ochtendprogramma 
beginnen.  We maakten zelf maskers van vilt om daarna als echte helden op de foto te gaan. Deze 
konden we dan aan het eind van het weekend meenemen naar huis als aandenken.  

's Middags deden we een speurtocht naar Kryptonite in de stad. Kryptonite is de zwakte van 
Superman, overal in Schiedam lagen stukjes verstopt en wij moesten ze terug vinden door raadsels op 

te lossen. Zo lag er een stukje verstopt bij de Walvis en bij café het Weeshuis.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

's Avonds speelde we pyjama verstoppertje en Superhelden van Gotham. 
Een variatie op Weerwolven van Wakkerdam.  De volgende dag was er 

nog tijd voor een spelletje, ook een variatie op een oude bekende: 
Superman, Batman, Spiderman (Komt van water, spons en vuur). 
Tijdens dit hele weekend hadden we ook een wedstrijd lopen. Voor 

iedere heldendaad die een kind deed: Leiding helpen, een kind troosten 
of een andere goede daad kregen de kinderen een Like stempeltje 
achter hun naam. Bo, Mathis, Delano en Luka hadden er erg veel 

verzameld! Goed zo jongens en meid! Hiermee hebben ze een extra stuk 
kryptonite verdient. We konden allemaal erg vermoeid terug kijken op 
een SUPER geslaagd weekend. 

 
Inmiddels zijn we ook begonnen aan een nieuwe badge: de 

Spelletjesbadge. We begonnen met de kennis van de Welpen te testen 
door een lijst te maken van alle spelletjes die de kinderen kennen. Deze 
lijst werd net zo lang als de trap van het Welpenlokaal helemaal naar 

beneden. Stoer hè?  
Daarna deden we nog een quiz: Hoeveel  ribben heeft een dobbelsteen? Mag je als je drie gooit in je 
eerste beurt bij mens-erger-je-niet meteen drie stappen zetten? En met welk kaart spel moet je elkaar 

juist wel plagen? De kinderen wisten op elke vraag een antwoord, al waren er ook kinderen die 
dachten dat je vijf kaarten moest verzamelen om een kwartet te maken. Of dat je memory met open 
kaarten speelden.  

 
Groetjes en tot de volgende keer!  
De Welpen, Akela en Hathi. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vrijdag 29 mei was het dan EINDELIJK zo ver! Na twee jaar wachten was er een nieuwe editie van de 
scouting Fundays! Een weekend met heel veel scouts in een pretpark en ‘s avonds een tof  feestje. Dit 

jaar was het voor het eerst in Duinrell, waar wij het feestje onveilig gingen maken met MartijnH, 
Youri, Maartje, Naomi, Calvin, Jona, Siward, Joost, Lotte en Zoë. 
 

’s Middags was er al een auto naar Wassenaar vertrokken om o.a. de tenten al op te zetten, zodat we 
’s avonds gelijk naar het feest konden gaan (en we natuurlijk de beste plaats hadden!). Helaas moest 
van de beveiliging de tent eerst nog even verplaatst worden zodat er nog een tent naast kon…. Die er 

uiteindelijk nooit kwam.. 
Daarna vierde we de 18de verjaardag van Naomi! Ze had een mooie draaibutton had gekregen. Hier 
stonden drie opties op: Hand, Zoen, en kus. Gek genoeg draaide bijna iedereen ‘hand’, dus ze 
moesten haar alleen een hand geven om te feliciteren (jammer ). 

Het feest was helaas al om 00:00u afgelopen, dus moesten we zelf maar een feestje bouwen bij de 

tent. Rond 03:00u gingen de meesten toch wel zijn slaapzakje opzoeken. 
De volgende ochtend, na de gewoonlijke opstart problemen, hebben we heerlijk ontbeten en daarna 
besloten om het park in te gaan om te genieten van alle attracties en het stralende weer! 

’s Avonds hebben Youri en Maartje lekker gekookt zodat we weer genoeg energie hadden voor het 
feestje van die avond. Het feest duurde langer dan de dag ervoor, maar we hadden nog energie over. 

Dus bij onze eigen tent bouwde we het feestje verder! Rond 03:00 kwam de beveiliging ook nog even 
langs, we mochten helaas geen kaarsjes op tafel hebben staan en de muziek moest wat zachter. hihi. 
 

Zondag hebben we per ongeluk iets uitgeslapen… 11:00u zaten we aan de ontbijttafel. Maar wel met 
heerlijke gebakken eitjes! Na dit stevige ontbijt hebben we onze spullen deels ingepakt en via 2 
attracties zijn we naar de adventures gelopen. We hadden ons ingeschreven voor een extra activiteit 

dit weekend: High Rope en Boogschieten. Terwijl Joost en Zoë probeerden hun pijl en boog in 
bedwang te houden, liep de rest van platform naar platform hoog in de bomen! Erg leuk! Alleen 
jammer dat het wat miezerde. Na dit avontuur, hebben we de tenten afgebroken, aanhanger 

ingeladen en gingen we nog even het zwembad in om alle viezigheid van ons af te spoelen en te 
genieten van de toffe glijbanen van het Tikibad (en omdat we dan niet in de regen in het park 
hoefden te lopen!). 

 
We hebben een tof weekend gehad en kijken uit naar volgend jaar voor net zoveel toffe feestjes, 
nieuwe vrienden en spannende avonturen.  

 
Groetjes van Zoë, Lotte en alle Fundays-gangers! 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

De afgelopen maand was het bij de explorers soms een beetje tè relaxed. Want een opkomst met 
twee mensen, (Casper en Britt waren de gelukkigen) kan natuurlijk eigenlijk niet. In tegenstelling 

daarvan hadden we ook een actief bootcamp! Op 22 mei zweette de explorers van de FLG zich onder 
leiding van Joy en Alma helemaal kapot. We begonnen het programma met het rennen over alle 
trappen van het gebouw om vervolgens in de grote zaal gebruik te maken van enkele 

fitnessapparaten. Ivo kreeg het voor elkaar om niet één maar twee van deze apparaten te slopen, 
maar daar geven we zijn lengte wel de schuld voor. Verder ontdekten we dat de conditie van 
sommige explorers wel wat aangescherpt mogen worden voor zomerkamp. Gelukkig duurt het nog 

een paar weken, maar dan zullen ze toch echt behoorlijke hikes moeten gaan lopen, door grotten 
moeten kruipen en natuurlijk gaan kanoën! Na deze behoorlijke work-out genoten we van de koekjes 
van Alma -die Anne-Luke direct uitspuugde- maar ach, er zaten wel weinig koolhydraten in.  

 
Dit jaar zijn de explorers niet op exploriteit gegaan omdat er maar één aanmelding was… Maar 

hartelijk bedankt voor je enthousiasme Casper! Volgend jaar? 
 
In april namen de explorers deel aan de Duinenmars met Britt, Ariane, Joy en Iris. Niet alleen liepen 

ze enkele kilometers maar ook gingen ze naar de Duinenmars op de fiets! Een enorme prestatie van 
deze meiden (en Mathieu). Op Goede vrijdag hadden wij natúúrlijk paasopkomst. Ondanks het feit dat 
Sanne in de quiz had gezet dat het laatste avondmaal op Goede vrijdag was, en de kruisiging van 

Jezus met Pasen, was het wel een hele leuke avond. Na het zoeken van bijna 100 paaseitjes door het 
hele gebouw gebruikten wij deze voor onder andere een lepel-race. De Italiaanse opkomst leerde ons 
hoe we zelf pasta kunnen maken. Ook hebben we weer wat interessante feitjes over Italië geleerd. 

Om onze vaardigheden voor het zomerkamp alvast op te krikken hebben we ook een opkomst 
besteed aan speleo. Explorers hebben natuurlijk nooit genoeg gegeten dus een echte High-tea kon 
ook niet ontbreken in het programma van de afgelopen twee maanden.  

 
We hoopten afgelopen vrijdag (05-06) met de 
groep te kunnen gaan kanoën maar door de 

verwachte onweer ging dat niet door. Snel werd 
naar een oplossing gezocht en daar was ranking 
me, ranking you dit spel is voor iedere speltak een 
enorme aanrader. We leerden elkaar door 
verschillende vragen beter kennen. Al betwijfelden 

we soms of degene zichzelf wel echt kende… Na 
een half potje ranking me, ranking you hadden we 
wel lang genoeg stil gezeten en na energizers 

(uitleg volgt rechts) hebben we belgisch 
verstoppertje gespeeld. Hierbij was Julie zo lang 
verstopt dat ze uiteindelijk maar zelf tevoorschijn is 

gekomen.  
 
Voor de komende periode hopen we nog een 

keertje te kunnen gaan kanoën en we zien heel erg 
uit naar het kamp-boekje-weekend op 19 en 20 
juni, een opwarmertje voor kamp.  

 
 
Groetjes van Alma, namens de explorers. 

 

 

 

ENERGIZER 

1. Je laat de spelers duo’s vormen (A & B) 

2. De duo’s moeten tegenover elkaar 
staan en om de beurt 1 2 3 zeggen. 
Dus A: 1, B: 2, A: 3, B: 1, A: 2, B: 3, 

A: 1…. 
3. Als de duo’s dat een tijdje hebben 

gedaan vervang je de 1 door een klap 

in je handen. Dus A: *klapt*, B: 2, A: 
3, B: *klapt*, A: 2, B: 3, A: *klapt*…. 

4. Na een tijdje vervang je de 2 door een 
sprong. Dus A: *klapt*, B: *springt*, 
A: 3, B: *klapt*, A: *springt*, B: 3, A: 

*klapt*…. 
5. Daarna vervang je ook nog de 3 door 

een “wiggle” de persoon zegt dan 

“Wiggle wiggle wiggle en schudt met 
zijn billen. Dus A: *klapt*, B: 
*springt*, A: *wiggle*, B: *klapt*, A: 

*springt*, B: *wiggle*, A: *klapt*…. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

23 januari hadden we “pimp het lokaal” op de planning staan. 
Judith had nieuwe kussenhoezen meegenomen en 

textielmarkers. We hebben de kussenhoezen gepimpt en om 
de kussens op de stambank gedaan. De stam is er met deze 
kussens heel wat vrolijker op geworden! 

6 februari hebben we een Singstar en Just Dance opkomst 
gehad. Van vele stamleden hebben we hun mooie gezang aan 
mogen horen. Van sommige was dit niet het geval… Gelukkig 

was er voor de minder goede zangers onder ons de 
mogelijkheid om Just Dance te spelen. Heel erg leuk om te 
doen met zo’n grote groep, vandaar dat we ook langer dan 

gepland doorgedanst hebben! 
 

13 maart hadden we een boybandopkomst. De stam werd in 2 groepen 
verdeeld, jongens tegen de meisjes. Het was de bedoeling dat ieder groepje 
een liedje uitkoos en verkleed-en-al hierop een leuk dansje zou uitvoeren. 

Zoë en Lotte kozen voor het liedje “Barbie Girl” en Joost, Calvin en Jona 
kozen voor “het koningslied”. Nadat we iedereen die in het gebouw was, 
uitgenodigd hadden kon het optreden beginnen. Veel lol hebben we zeker 

gehad en nadat de twee optredens geweest waren werd er een winnaar 
gekozen. Dat waren Lotte en Zoë (of moet ik zeggen Barbie en Ken), zij 
mochten met de felbegeerde gouden cd naar huis! 

10 april speelden we “Challanges”. Iedereen moest zichzelf uitdagen met 
verschillende spelletjes. Zo moest je stroop uit de navel van iemand anders 
likken, snoephappen in een hele vieze bak met meel & vla en Penne rijgen 

op een spaghetti stokje (met je mond!). Als je een challange weigerde kreeg 
je een klap met, jawel, een makreel. In je gezicht. Bah. 
 

17 april had Lotte samen met Zoë een fietstocht georganiseerd. Verdeeld 
in 2 teams hebben we alle delen van Schiedam afgefietst. Iedere post 

moest een land voorstellen. En op iedere plek moesten we een opdracht 
uitvoeren. Woo-ping stond voor China en daar moesten we rijst eten met 
stokjes. Sveapark stond voor Zweden en het Chopinplein stond voor Polen. 

Na afloop zijn we naar de plantage gegaan en hebben we marshmallows 
geroosterd boven het vuur. Ook hebben we die avond Joost geïnstalleerd 
bij de stam. 

8 mei was het tijd om te knutselen! Judith had plankjes, wol en spijkers 
meegenomen. Rara, wat kan je daarmee? String art maken natuurlijk! En 
omdat het bijna Moederdag was hadden we gelijk allemaal een cadeautje. 
 We zijn er allemaal erg leuk mee bezig geweest. Aan het einde van de 

rit was er een buddha, een teckel, een schaap, een ontbijtje, een batman, 

een rendier, enz. gemaakt! De resultaten zijn heel leuk geworden! 
 
En oja, we zijn er (dankzij Youri!) eindelijk uit waar we heen gaan op 

kamp! We gaan naar… Brexbachtal! Dat is een klein plaatsje in Duitsland, 
net over de grens. Er is in dit plaatsje een scoutingterrein waar we 
overnachten. We gaan hierheen van 3 tot 9 augustus. En we hebben er 

superveel zin in! 
 

 

Groetjes van Naomi en alle stamleden! 
 


