
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaargang: 72 
Nummer:  2 

2017 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bevers 

Sterre Maartje van de Water 06-30737726 
Bas Siward de Vries 06-19537628 

Rebbel Lotte Hamerslag 06-43980070 
E-mail bevers@scoutingflg.nl 

  
Welpen & Kabouters 

Akela Zoë Melief 06-29210366 
Hathi Joost Mul 06-50123089 

E-mail welpen@scoutingflg.nl 

E-mail kabouters@scoutingflg.nl 
 

Verkenners 
Martijn Martijn Heuchemer  06-14725780 

Youri Youri Deibel 06-21525434 
Marcel Marcel de Bruin 06-52420964 

E-mail verkenners@scoutingflg.nl 
 

Padvindsters 

Edwin Edwin van de Leur 06-51552924 
Maartje Maartje van de Water 06-30737726 

Joyce Joyce de Keizer 06-42625701 
E-mail padvindsters@scoutingflg.nl 

 
Explorers 

Marcel Marcel Kieboom 06-55175776 
Stefan  Stefan Walthie 06-15077031 

Mathieu Mathieu Verkade 06-24869319 

E-mail  explorers@scoutingflg.nl 
 

Stam 
Adviseur Eric Brouwer 06-14444447  

Voorzitter Naomi van der Zwet 06-15544336 
E-mail  stam@scoutingflg.nl 

 

Troephuis 

Lange Haven 11 

3111 CA Schiedam 
010-4267048 

 
 

IBAN: NL34 INGB 0000772595 
t.n.v. st. scouting Franciscus-

Lodewijkgroep te Schiedam. 
E-mail: info@scoutingflg.nl 

Internet: www.scoutingflg.nl 

Twitter: @GroeneBladFLG 

 

 
Boomstam 
Contactpersoon Annemieke Jansen 06-20136296 

 

Bestuur 
Voorzitter Annemieke Jansen 06-20136296 

Secretaris Joost Jansen 06-24968933 
Materiaal Mathieu Verkade 06-24869319 

Groepsbegeleider Eric Brouwer 06-14444447 
Lid  Martijn Heuchemer 06-14725780 

 
Stichtingsbestuur 

Voorzitter Rob Ouwendijk 06-22968839 

Penningmeester Peter Olsthoorn 06-44346688 

Secretaris Joost Jansen 06-24968933 

Lid Jan Lentjes 010-4265246 

Lid Arnold Jansen 010-4268106 

Lid  Theo Engering  06-52397025 

 

 
Redactie                 Webmaster 

Maartje van de Water            Yorick de Vries 
groeneblad@scoutingflg.nl     webmaster@scoutingflg.nl 

            

      

http://www.scoutingflg.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Stam ............................................................................................................................. 4 
BoCo ............................................................................................................................. 8 
GOH .............................................................................................................................. 9 
Welpen en kabouters .................................................................................................... 10 
Verkenners en padvindsters .......................................................................................... 12 
Bevers ......................................................................................................................... 18 
Agenda ........................................................................................................................ 20 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

24 maart: programmeer opkomst 

Op deze avond kregen de stamleden een kleine programmeerles 
van Matthijs en Alma. De jongens maakte vervolgens een 

DESTRUCTION-game waarin de speler monsters kon verslaan en 

er een hypnotiserende kikker door het scherm zweefde. De 
meiden maakten een spel waarvan het doel onduidelijk bleef 

(maar winnen kon je wel!) en de landscouts het opnamen tegen 
de waterscouts. Annemieke en Eric beoordeelde de games. Eric 

besloot dat iedereen een cola had verdiend!  

  
7 april: creatieve opkomst 

De stam had een gift van twintig miljoen tennisrackets 
ontvangen. Hiermee konden heel wat mooie dingen voor in het 

lokaal worden gemaakt maar we besloten het merendeel kapot 
te smijten tegen de banken en muren van het lokaal. Gelukkig 

bleek er nog een mooi aandenken over aan deze avond: een 

racket met het hoofd van peppep in het midden.   
  

21 april: cocktail-pubquiz 
Iedereen weet dat de stamleden goed zijn in het schenken van 

biertjes, maar kunnen ze ook de kunst van cocktails brouwen 

meester worden? Ivo en Alma organiseerden de cocktailopkomst 
om erachter te komen. Er waren veel verschillende ingrediënten 

ingekocht waarmee de leden hun cocktail konden bereiden maar deze ingrediënten moesten ze wel 
eerst verdienen. Dit kon door de verschillende vragen van de pubquiz te beantwoorden. Uiteindelijk 

won Selma de beste cocktail en daarmee drie gratis drankjes.  
  

28 april: überscout opkomst  

De stamleden vergeten soms een beetje dat ze op scouting zitten: de onderdelen pionieren, koken op 
gas en het dragen van de scoutingblouse worden meestal achterwege gelaten tijdens de opkomsten. 

Maar niet op deze avond! Lotte, Ivo en Matthijs zorgden voor een ultieme scoutingopkomst die begon 
met krantenmep. Jona bedacht dat het het beste was om een persoon de hele tijd te slaan, omdat je 

dan toch nog een-zevende kans had goed te slaan. De stamleden werden in twee teams opgedeeld: 

Alma en Calvin tegen Naomi en Jona. De scouts gingen verder met het explorer-onderdeel: een cake 
bakken. Naomi en Jona gebruikten hiervoor chocolade poeder, Alma en Calvin gooiden een pak 

hagelslag leeg in het beslag. Dit eerste idee bleek beter: de cake van Alma en Calvin eindigde als een 
chocoladedrab met stukjes cake. Toen de cake in de oven stond gingen we naar de grote zaal om zo 

snel mogelijk een tent op 

te zetten, Jona en Naomi 
wonnen. Daarna werd er 

nog kegelvoetbal 
gespeeld, Calvin en Alma 

wonnen deze keer. 
Trefbal kon ook niet 

achterwege blijven, ook 

dit wonnen Alma en 
Calvin. Als laatste was er 

nog een scouting quiz die 
beide teams zwaar viel.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jona en Naomi bleken toch iets meer te weten over scouting en wonnen dit onderdeel. De stand was 

nu gelijk en alles kwam aan op de cake. Calvin en Alma moesten eerlijk toegeven dat die van hun niet 
erg goed gelukt was maar Alma poogde de jury nog om te kopen met bier, de jury reageerde hier erg 

gewillig op.  

 
19 mei - 21 mei: FUNDAYS! *dramatisch geschreeuw* 

Dit jaar ging de stam 
(met aanhang) weer 

naar de Fundays. Het 

weekend begon vrij 
dramatisch: Naomi, 

Alma en Lotte kwamen 
aan op het terrein van 

Walibi en ontdekte dat 
ze drie miljoen 

kilometer moesten 

lopen naar het 
kampterrein met ALLE 

spullen. Daarnaast 
werden ook de slangen 

van het gasstel en de 

koelkast afgekeurd en 
zouden we nieuwe 

moeten kopen. Gelukkig 
kon Alma door hard 

weg te rennen van de 
security de koelkast 

redden. De buren op het kampterrein waren een beetje gekkies maar op zich wel sympathiek (ze 

hadden matchende tatoeages). Ze wouden graag praten met de meiden maar daar hadden we geen 
zin in na het opzetten van alle tenten toen we 

eindelijk aan de maaltijd zaten. De jongens (Ivo, 
Jona, Calvin, Matthijs, Siward, Kevin) kwamen rond 8 

uur ook aan. Die avond was er een feest voor alle 

scouts. De volgende dag trokken we na een stevig 
ontbijt van drieduizend boterhammen (vraag maar 

aan Jona) het park in. We hebben zoveel mogelijk 
attracties meegepakt. S Avonds was het na een 

maaltijd van plakkaroni tijd voor nóg een feest. Deze 

keer gingen de stamleden helemaal uit hun dak. 
Daarna childe we nog na bij de tent. De volgende 

ochtend was het tijd voor goed uitslapen en eitjes bij 
het ontbijt. Daarna weer lekker in het park: we 

hadden onder andere een coole Virtual Reality 
Experience maar we gingen ook een beetje slapen in 

het park. Rond 5 uur gingen we weer terug naar 

Schiedam. Het was een onvergetelijk weekend.  
 

9 juni: BBQ bij Eric 
Een BBQ bij de stamadviseur… Vorig jaar kwam ik 

(Eric) met het idee om een keer een BBQ te houden 

bij mij thuis. Ik liep al jaren rond met dit idee en 
eindelijk riep ik het ook in de stamhut.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dus dat werd een gezellige BBQ in de tuin. 

En dan dit jaar… Ergens in het begin van het jaar maakt 
de stam een nieuw programma voor de komende 

maanden. En wat zie ik? datum: 10 juni, programma: 

BBQ, organisatie: Eric. 
 

Kijk, daar hou ik van. Een stam die mij simpelweg een 
BBQ in de maag splitst! Geen probleem, ik vind deze stam 

een leuke club jongelui, dus ik accepteer zoiets. Wel 

onder de voorwaarde: ik het eten, jullie de drank. 
Het werd wederom een heel gezellige avond met een 

introducee Remco. Aanstormend leraar en misschien wel 
geïnteresseerd om lof van de stam te worden. Lekker 

eten, beetje drinken en heel veel gezellig praten. Gewoon 
een relaxte avond dus. En toen ze om 01:30 weer 

vertrokken voelde ik weer heel goed dat ik stamadviseur 

ben en geen stamlid. Ik ben geen 20 meer…… Moe…. 
Volgend jaar weer? We zullen zien! 

 
10 juni: Burger en Bier avond  

Aanstaande zomer gaan wij op kamp naar Tsjechië. We 

gaan 8 dagen en vervoeren ons met het vliegtuig! 
Superleuk natuurlijk maar daar zijn wel heel wat kosten 

aan verbonden… Dus besloten wij op 10 juni in de stam een Bier & Burger avond te organiseren. Veel 
tickets werden verkocht en er zijn ook heel wat burgers en liters bier doorheen gegaan. We hebben 

uiteindelijk 45 gasten mogen ontvangen en dat maakte de avond tot een groot succes! 
 

De week erna zijn we gelijk begonnen met het plannen van de activiteiten in Tsjechië. Dankzij jullie 

kunnen wij heel veel leuke dingen gaan doen, enorm bedankt dat jullie er waren en tot de volgende 
editie! ;-) 

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Groetjes,  

Alma, Calvin, Ivo, Jona, Jelle, Matthijs, Naomi, Siward en Eric 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Groot onderhoud 

In het voorjaar is de buitenkant van ons clubgebouw flink aangepakt. Nu de Lange Haven prachtig is 
opgeknapt, kon ons clubgebouw natuurlijk niet achterblijven. Het werk is begeleid door onze 

bouwcommissie (BoCo), uitgevoerd door Bastiaanse Vastgoedonderhoud en is mede mogelijk gemaakt 

door het Fonds Schiedam Vlaardingen en het de Groot Fonds.  
 

 

 
 

 
Maar ook aan de binnenkant van het gebouw zitten we niet stil. Met een donatie van het Oranjefonds 

hebben wij tijdens ‘NLdoet’ op 10 en 11 maart de vloer van het verkennerlokaal geschilderd en het 

hele materiaalhok op de begane grond aangepakt. 
 

Komend seizoen staan 
de vloeren van de 

grote zaal, de welpen 

en de bevers op het 
programma. 

Ben je een beetje 
handig en heb je ook 

zin om een keer de 
handen uit de 

mouwen te steken? 

Laat het ons weten, 
want we hebben 

klussen genoeg in ons 
clubgebouw! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 4 & 5 november gaan we weer op pad!  
 
De wandelschoenen en slaapzak kunnen 
weer te voorschijn worden gehaald.  
 
Deze gezellige activiteit is voor iedereen:  
 
  - leden vanaf 7 jaar  
  - vriendjes  
  - oud-leden  
  - familie  
 
   Heb jij een band met de groep  
   dan ben je van harte welkom! 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bomvol activiteiten! Zo kan je het afgelopen kwartaal van de welpen en kabouters omschrijven. Wij 
zijn de afgelopen tijd bezig geweest met de duinenmars, Pasen en we hebben maar liefst 2 

weekenden gehad (in maart en in juni). 

Weekenden: 
 

Stoere Vikingen 
Als eerste weekend hebben we dit jaar het thema “Vikingen” gehad. Bij dit weekend hebben we 

verschillende opdrachten gedaan om een echte Vikingen te worden. 

 
Om het weekend af te trappen zijn we gegaan naar de wapenwinkel van Thor. Hier moesten de 

kinderen door opdrachten te doen wapens en verdediging verdienen. Deze konden ze inzetten om de 
“dorpen” van de andere kinderen aan te vallen en zo meer punten te kunnen stelen.  

 
Na de wapenwinkel bezocht te hebben 

moesten we allemaal Vikingopdrachten 

doen. Zo hebben we onze eigen 
wapenuitrusting gemaakt, hebben we wat 

geleerd over de goden en hebben we zowel 
platbrood gemaakt als eigen potjes met 

runen er op! Daarnaast hebben we ook heel 

wat geleerd over de goden van de 
Vikingen. Al deze taken leverden ons 

allemaal traptreden op die ons naar het 
walhalla leidde, waar een heerlijk feestmaal 

op ons stond te wachten. 
 

Na het feestmaal zijn we met alle durfallen 

naar buiten gegaan om in het donker een 
speciale viking-weerwolven te spelen. Extra spannend, zo in het donker! 

 
Clows en circusartiesten 

Sommige kinderen vinden het 

geweldig om de clown uit te 
hangen tijdens de opkomsten. 

Gelukkig hadden we aan het 
eind van het afgelopen 

kwartaal een heel weekend 

waar zij hun clowngedrag 
konden uiten! 

 
Toen we aankwamen op het 

terrein werden we eigenlijk 
bijna al gelijk begroet door een 

circusdirecteur. Er was paniek! 

Al zijn circusartiesten zijn ziek 
geworden, en de vraag aan 

ons was of wij zijn 
circusoptreden de volgende 

dag konden uitvoeren.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Als eerste wist de directeur de volgorde van de 

ballonnen in het circus niet meer! Wij moesten middels 
een levende variant van Mastermind dit proberen uit te 

vogelen. Alle kinderen werden in groepjes opgedeeld 

en moesten de juiste volgordes raden. Uiteraard heeft 
het team met stafleden totaal niet vals gespeeld! We 

sloten de avond af met eigen popcorn, marshmallows 
en een spectaculaire vuurshow. 

 

De volgende ochtend begon al vroeg, we moesten 
namelijk gaan oefenen voor het optreden die avond. 

We hebben hier gekoorddanst, acrobaten nagedaan en 
een clownsrace. Daarnaast hebben de welpen en 

kabouters ook hun ballon- en goochelkunsten laten 
zien. 

Uiteindelijk aan het eind van de dag kwamen veel 

ouders, en zelfs sommige opa’s en oma’s,  om naar de 
uitvoeringen van de kinderen te kijken.  

Bedankt voor het regelen lieve boomstamleden!! 

Opkomsten: 
 

Natuurlijk hebben wij ook nog gewoon opkomsten 
gehad waarbij wij hele leuke dingen hebben gedaan.  

 
Levend stratego 

Zo hebben wij twee opkomsten besteed aan het maken en spelen van ons eigen levend stratego spel. 
Met z’n allen hebben we besproken wat de spelregels precies zijn, welke rollen we hebben en welk 

figuur het sterkste is. Daarna hebben we zelf kaartjes gekleurd, toen hadden we helaas geen tijd 

meer om het spel uit te testen, dus dat hebben we tijdens een latere opkomst gedaan.  Tijdens het 
testen ging alles helemaal goed! Knap hè?  

 
Warmte 

De afgelopen periode hebben we bijzonder lekker weer gehad, er was zelfs een zaterdag dat het zo 

warm was dat we ‘s ochtends al met water konden spelen. We hadden een heel winkelwagentje vol 
met flessen water mee genomen naar de plantage. Hier hebben we flessenvoetbal, tikkertje met 

sponsen en estafettes gedaan.  Aan het einde moesten we natuurlijk afsluiten met een enorm 
watergevecht. Zo wisten we zeker dat het gras ook weer water had gehad.  

 

Pasen  
Met Pasen hebben we kartonnen paaseieren door heel het gebouw verstopt. De paaseieren waren 

genummerd en we moesten ze op volgorde zoeken. Bij ieder derde ei dat een groepje vond kregen ze 
een speciale opdracht zoals: Een mastworp leggen, een eierrace houden of een woord raden met 

galgje. Als het groepje een ei gevonden had moesten ze die op een andere plek weer verstoppen. Het 
zult u waarschijnlijk niets verbazen, maar we zijn nog steeds twee eieren kwijt. 

 

Nog even en we gaan op kamp! Wij hebben er al superveel zin in! 
 

Groetjes,  
De welpen, kabouters, Hathi en Akela  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hoi Allemaal, 

 
Wij zijn weer erg druk bezig geweest de afgelopen tijd! 

Zo hadden Levi en Tobias (PL en APL) zelf een opkomst 

georganiseerd. In de opkomst kon iedereen met 
verschillende leiders handelen om zo genoeg geld en 

grondstoffen te verdienen om hun eigen scouting 
gebouw bij elkaar te sparen. 

Het handelsspel ging van start en iedereen begon met 

het bouwen. Maar toen eenmaal een aantal lokalen in 
het gebouw waren verkregen was het wel een beetje 

leeg. Zo kon je ook gaan sparen voor je eigen 
scoutingleden. Druk was iedereen in de weer en voordat 

iedereen het door had was het alweer 9 uur en dus tijd 
om af te sluiten. 

 

Ook waren wij natuurlijk aanwezig bij de Duinenmars! Met z’n tienen hebben we een goede 15 
kilometer gelopen. Het weer was goed dus iedereen had het gelukkig erg naar zijn zin! 

 
Ook moesten de week erna de kunsten van het veilig stoken worden getest. Onder streng toezicht 

van de leiding moesten beide patrouilles laten zien hoe je zo veilig en zo snel mogelijk een vuur aan 

kan krijgen. Op deze manier gaat altijd de opkomst veels te snel voorbij. Maar gelukkig gingen we de 
weken erna nog genoeg leuke dingen doen. 

 
Zo hebben wij de oudste welpen en kabouters op 2 

vrijdagen laten zien wat we allemaal doen bij de 
verkenners en padvindsters, en hebben we onze eigen 

Bucketlist samengesteld. Een lijst vol met dingen die 

echt leuk zijn om te doen. En die je stiekem ook al heel 
lang hebt willen doen. 

 
En omdat we kort daarna op weekend en kamp zouden 

gaan hebben we ook al alle spullen hiervoor klaar 

gelegd. Zoals de tenten, de keukenkisten en nog veel 
meer. 

 
Hoe het weekend was lees je op de volgende pagina’s! 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Net-voor-zomerkamp-weekend 

 
Fietsen 

Vrijdag om 19.00 verzamelen op de haven. Alle tassen, tenten,  

planken, kookgerei en banken werden ingeladen. Vanuit het verkenner 
lokaal werd nog het een en ander gesjouwd naar de aanhanger. En 

toen alles gepakt was ging het luik dicht en vertrokken we met 3 leiding 
en 9 scouts richting Maassluis. Het was een goed eindje fietsen, maar 

omdat we de wind tegen hadden duurde het twee keer zo lang. Een 

paar keer gestopt vanwege botsen en inhaken en even uitrusten. Hierna 
werd er gewisseld van fietspartner en gingen we verder naar het 

Staelduinse bos. Aan de haven kletste Martijn nog even met wat ouders 
en ging ons inhalen met de auto. 

 
Tent opzetten 

En inderdaad op de parkeerplaats stond Martijn ons op te wachten. We 

zetten de fietsen vlakbij ons veld en we begonnen aan onze volgende activiteit: de tent opzetten. 
Eerst de plek uitzoeken en dan de tent. Wat is handig en waar komt de ingang of de uitgang. Als je 

hieruit bent met je patrouille kan je beginnen. En met een klein beetje hulp stonden er dan 2 tenten. 
Ondertussen was er ook een leidingtent en een keukentent uit de grond gekomen. En was het 

tentenkamp compleet. 

 
Kampvuur 

Er was hout mee en er werd hout 
gesprokkeld. Degene die klaar waren 

met de tent inruimen begonnen met 
vuur maken. De leiding hakte houtjes 

om het vuur aan te krijgen. 

 
Bij het kampvuur was er tijd voor wat 

lekkers en een avondspel. 
 

 

 
 

Op zoek naar het drakenoog… 
Dit begon met een aflevering van de Drakenrijders van Berk: 

Het leven op Berk was een beetje saai geworden na de strijd met de Barbaren. Hikkie heeft allang 
geen nieuwe draken meer kunnen vinden. De leider van de Barbaren Dagur ontsnapt uit de 
gevangenis. Handelaar Johan komt het slechte nieuws vertellen..  
Hikkie en z’n maten gaan kijken bij het spookschip: de Zeis en vinden een drakenoog. Maar ze lopen 
ook in de hinderlaag van Dagur. Ze weten net op tijd te ontsnappen aan het zinkende schip en het 
drakenoog nemen ze mee naar huis. 
 

Onze zoektocht begon met een lichtje en nog één en nog 

één. Als je dacht de laatste te pakken werd je overvallen door 
gegil. Want je zag geen hand voor je ogen. Wanneer je pad 

volgende door de struiken, kwam je uit bij een lichtoog en 
een mooi nagemaakte drakenoog. Maarja hoe moest deze 

nou aan en kon je hem gebruiken? Dat leren we een andere 

keer.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Met het nog op te pimpen drakenoog gaan we over twee weken naar ons kamp in Berk op zoek naar 

nieuwe draken!  
Na voorzichtig teruglopen zonder lichtjes kwamen we terug bij het kampvuur en stond het drinken al 

klaar. Hierna was het de hoogste tijd om je slaapmatje op te zoeken nadat je je tanden gepoetst had. 

 
Ontbijt en Corvee 

De zaterdag begon met slaperige hoofden in een tent.  Maar na drie kwartier zat iedereen aan de 
ontbijttafel. We kregen versterking van Hugo. Onder het keukenzeil werden veel boterhammen naar 

binnen gewerkt. Na het eten moesten de patrouilles kleur bekennen en werd het corvee kleurig 

verdeeld: afruimen, afwassen en 2x toiletgebouw schoonmaken. 
 

Pionieren 
De palen werden gehaald uit 

het pionierhok. Er was een 
keukenplan gemaakt voor 

driepoot en een A-frame. Het 

A-frame komt tegen een 
boom en driepoot er 

tegenover met tafelblad in 
het midden. 

De padvindsters tegen  

verkenners. Er werd goed 
samengewerkt in beide teams 

en afkijken mocht. De leiding 
besloot om er een  geheel van te maken. Gelijk was de strijd tegen elkaar verdwenen en hielp 

iedereen elkaar mee. Het A-frame van de padvindsters komt in het midden nadat de palen gelijk zijn 
gemaakt aan de driepoot. Op 2x twee balken gaat het tafelblad rusten ter hoogte van je heup. Er 

worden extra lange palen gehaald om te kunnen zitten bij de tafel op kniehoogte geknoopt. Nog palen 

boven vast voor de steun en stevigheid. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Er werd getild, geknoopt, samengewerkt, gezucht en gesteund om tot dit resultaat te komen: 

 

Eten 

Nu de keuken staat kan de tafel gedekt worden en weer gaan er twee zakken boterhammen 
doorheen. In elk geval 1 gezond beleggen en 1 met zoet en kapje mag dubbel belegd. De thee is 

melk geworden en na wat heen en weer gegeven van beleg is iedereen verzadigd. Na tafel wordt er 
van kleur gewisseld voor het corvee. 

 
 

Vrije tijd 

Omdat er geen zak met balspellen, badmintonsrackets etc mee is, kan er gewerkt worden aan het 
punten verkrijgen voor insignes. Sommigen spelen met vuur, anderen leren knopen of doen iets heel 

anders zoals kaartspelen. De leiding gebruikt de tijd voor overleg of om te stoeien met pionierhout en 
touw om een relaxhoek te bouwen.  Nog niet helemaal stevig maar dit krijgt wel een vervolg op 

kamp... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pannenkoeken 

250 gr meel 

2 eieren 
500 ml melk 

Spek 
Appel 
Rozijnen 

Op zoek naar de sleutel voor het drakenoog… 

Om het drakenoog te openen, is er een 
sleutel nodig: De tand van de 
Sneeuwschim. Op het eiland van de 
Sneeuwschim komen de Drakenrijders 
oog in oog te staan met de gevaarlijke 
draak. Gothie de medicijnvrouw van 
het dorp helpt hen hierbij. Zij heeft al 
eerder de Sneeuwschim gezien. Thuis 
ontdekt Hikkie hoe de tand in het 
drakenoog past. Tandloos spuit er vuur 
door en Hikkie ontdekt allemaal tekens 
die bij een nieuwe draak horen en zo 
begint er weer een nieuw verhaal met 
Hoe tem je een draak…. 
 

Wij zoeken in het bos naar Citroengeur of Uien en vinden daar delen van een Memoriesetje bijv. 
Hikkie met het woord Hoofd en Tandloos met het woord: persoon, Je krijgt dan hoofdpersoon en dan 

nog 22 andere plaatjes. Als je het juiste woord bij elkaar hebt gevonden, verdien je een slagbeurt om 
een drakenei stuk te slaan. In kleuren gingen 

ze uiteen om samen de memoriekaartjes te 

zoeken. Na een half uur was het tijd om de 
gevonden woorden te laten controleren. We 

hingen het ei op. En de slag om het ei kon 
beginnen. Elke groep heeft zijn slagpunten 

geblinddoekt geslagen en het ei bleek een 
harde schaal te hebben. Maar uiteindelijk na 

flink rammen viel de sleutel in drie stukken in 

het gras, samen met een berg zure wormen 
en kikkers. Deze werden snel door een stel 

aasgieren opgegeten. 
 

Etenstijd  

Met dit recept werd in twee teams begonnen met het eten. Maar wat doe je 
nou met een kilo meel. Het ene team vermeerde het recept met 4 en deed 

alles in een pan, waarbij het toch wel lastig was om de klontjes eruit te 
kloppen. Het andere team was voorzichtiger te werk gegaan met twee x 

vermenigvuldigen en in een pannetje gaan kloppen. Gastoestellen werden 

aangesloten en het bakken  
begon. De eerste mislukte en 

werd verdeeld onder elkaar. Met 
enkele aanwijzigen volgden er 

meer pannenkoeken en na een 
uur omstebeurt bakken was er een stapel die we alvast 

konden opeten. Ondertussen kon degene die het op 

had een nieuwe bakken. Marcel en Martijn aten bij de 
verkenners.  Martijn at liever met Spek. Marcel wilde 

heel graag een pannenkoek met appel en rozijnen. De 
verkenners wisten niet hoe ze dat moesten bakken en 

kwamen uiteindelijk tot de volgende bestelling:    

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Drakenrijders versus Dagur en Barbaren 

Na het corvee werd er hout gesprokkeld en gestookt tot een mooi kampvuur. Terwijl we naar de 
vlammen keken legde Youri het avondspel uit gebaseerd op de aflevering van vanmiddag. Dagur is 

ontsnapt en is op zoek naar het goud van Hikkie. Andersom is Hikkie dit ook, maar dan van Dagur. 

Het goud (winegums) lig op een berg (pionierton). En moet van elkaar geroofd worden. Verkenners 
en Padvindsters worden gemengd in een team gezet elk aan het eind van een veld. Er worden 

strategieën afgesproken en de roof kan beginnen. In de 2 meter cirkel om de berg mag niet getikt 
worden erbuiten uiteraard wel. Nadat je bent getikt moet je terug naar de leiding voor een highfive 

voordat je weer kan gaan roven. Na een half uur rennen en kruipen door bosjes is er al een aardige 

buit binnen in beide kampen. Het wordt uiteindelijk 30-28 voor de Barbaren. 
 

Kampvuur met draak  
Door de lucht kwamen twee draken aangevlogen. Ze gaven licht en je 

hoorde ze zoeven door de lucht. Ze vlogen in grote rondjes en kwamen 
heel knap niet tegen elkaar aan. Toen het lichtje uitging was er nog een 

diabolodraak wat bij Marcel over zijn arm vloog en door de lucht weer 

op twee touwtjes belandde. Ook deze maakte licht en zo konden we 
hem makkelijk volgen. Hierna spuwde de draak mooie vuurballonnen de 

donkere nacht in.. 
Om zelf ook nog even met vuur te spelen werden door de scouts 

marshmallows geroosterd. 

 
Opstaan en ontbijten en wegwezen 

Tegen 9 uur werd er opgestaan om gezamenlijk te ontbijten aan de 
mooie keuken. Er was een enorme trek zodat er niet genoeg overbleef 

voor tussen de middag. Dus werd daar een nieuwe voor gehaald.  Nadat 
de buiken vol waren, werden de tassen verzameld op een groot zeil. En 

begonnen we aan het grote opruimen. Eerst Corvee dan je eigen tent. En dan de keuken met z’n 

allen. Met karren van de voorkant werd de bagage gesleept naar de aanhanger. De palen werden ook 
weer teruggebracht naar de voorkant. 

 Het veld werd papier en houtsnippervrij gemaakt. Voor elk  gevonden papiertje kreeg je een snoepje. 
En zo was het veld snel leeg. Als laatste nog even wat drinken voor de terugtocht begon en een 

groepsfoto door de beheerder. 

 
Fietstocht 

De fietstocht begon met mooi weer en de wind in de rug. En deze keer waren er geen botsingen en 
valpartijen. We hebben onderweg gepauzeerd voor een picknick met Martijn. Na het eten was er even 

speeltijd om daarna door de regen de tocht verder af te leggen langs het water. Toen de thuishaven 

in zicht kwam leek het wel of iedereen steeds sneller ging fietsen. 
 

Uitpakken en afsluiten 
Eenmaal aan de thuishaven moesten alle 

spullen weer uitgeladen worden. De 
keukenkisten werden door Mila en Naud in 

orde gebracht voor het kamp. Ter afsluiting 

deden we onze yell en konden iedereen weer 
naar huis.  

 
Allemaal bedankt voor het leuke, gezellige 

net-voor-zomerkamp-weekend! 

 
Groetjes van de leiding! 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat heb je nodig om een superheld te worden? Kracht, behendigheid, 

slimheid, dapperheid en snelheid. Deze vaardigheden hebben de 
bevers getraind tijdens de superhelden opkomst. Maar voordat we 

hieraan konden beginnen, moesten er eerst kostuums geregeld 

worden. Elke superheld heeft een logo nodig, en die hebben de bevers 
voor zichzelf ontworpen. Vul dit aan met een cape en ta da! 

Superhelden! Toen was het tijd voor de training. Voor snelheid 
moesten de bevers een rondje om het gebouw rennen. Voor kracht 

moesten ze boeven omgooien in de vorm van blikken. Dapperheid 

trainden we door pionnen terug te stelen van de schurk. Slimheid 
oefenden we door doolhoven op te lossen en tenslotte behendigheid 

door een parcours. Aan het einde van de opkomst kreeg iedereen een 
superheldendiploma en waren ze klaar om de wereld te redden.  

 
De week daarop was het alweer tijd voor de jaarlijkse duinenmars, en 

natuurlijk waren de bevers ook van de partij. Met de trein en de bus reisden we met de rest van de 

groep naar het strand van kijkduin. De bevers hebben hier 5 
kilometer gelopen. Het weer was heerlijk, en we hebben ook nog op 

het strand en in het water kunnen spelen. Aan het einde kreeg 
iedereen zijn medaille of speldje.  

 

De bevers hebben ook een weekend gehad. Op vrijdag kwamen alle 
kinderen aan om een nachtje op het gebouw te blijven slapen. Maar 

ze waren niet de enige die aankwamen. We vonden ook een heel 
groot ei. De bevers besloten het ei te verzorgen en stopten het in de 

verkleedkist om warm te blijven. Hierna was het tijd om te gaan 
eten. We hadden overheerlijke poffertjes en paasei-pannenkoeken. 

Na het eten speelden we paasei-smokkelen. De bevers moesten de 

paaseieren van de ene kant van het park naar de andere kant 
krijgen zonder getikt te worden. Voor het slapen was er nog even 

tijd om eieren te schilderen voor het ontbijt, maar toen gingen we 
toch echt slapen. De volgende ochtend kwamen we er achter dat 

het reuze ei was verdwenen! We besloten het te gaan zoeken, en 

vonden een spoor van paaseitjes. Het spoor leidde naar het park, waar we de paashaas aantroffen! 
Hij dacht dat wij het ei hadden gestolen en had het daarom meegenomen, maar dat was natuurlijk 

niet zo. Het ei was ondertussen uitgekomen. Er zat een babypaashaas in en wat speeltjes. Als dank 
voor de goede zorgen voor het ei mochten de bevers de speeltjes houden. 

 

Ook altijd leuk is de-vloer-is-lava. De kinderen 
mochten niet de vloer aanraken, want dan 

verloren ze een leven. Nieuwe levens lagen 
verspreid door het lokaal, en de kinderen 

moesten daar bij zien te komen door over tafels 
en banken te lopen. Hierna hadden we een deel 

in de grote zaal. Hier mocht nog steeds de 

grond niet worden aangeraakt. Om een leven te 
verdienen moest je voorbij Bas, maar hij had de 

lavabal! Als deze je raakte verloor je ook een 
leven. Gelukkig wisten alle kinderen genoeg 

levens te behouden. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Een strippenkaart met spellen garandeert altijd veel plezier. Deze keer bestond hij uit vijf spellen. Het 

eerste was 3-op-een-rij met frisbees. Zoals de naam al zegt, moesten de bevers de frisbies zo in het 
rooster gooien dat er drie op een rij kwamen te liggen. Het spel daarna was het maken van een 

kralenketting. Er ontstonden veel creatieve kettingen door het gebruik van de verschillende kralen. Bij 

het ballon badminton moesten de kinderen proberen een ballon zo lang mogelijk over en weer te 
slaan. Een spiegeltekening hield in dat er een halve tekening op het blaadje stond, en de bevers de 

andere helft van de tekening zelf moesten bedenken. Tenslotte hebben we met zijn allen een 
ballenbak gemaakt. Met banken en tafels maakten we een bak, waar we vervolgens alle 

ballenbakballen in gooiden. Deze viel zo in de smaak, dat we hem niet gelijk hebben opgeruimd maar 

nog een week hebben laten staan.  
Wat bevers ook heel goed kunnen is ijs maken. Tijdens deze 

opkomst hebben de bevers twee soorten ijs gemaakt. We 
begonnen met aardbeienijs. Om dit te maken prakten we alle 

aardbeien tot een glad prutje. Dit deden we in een kom met 
poedersuiker en slagroom, en toen kon het in de ijsmachine zodat 

het ijs zou gaan worden. Als tweede maakten we vanille-ijs. Dit 

deden we op een bijzondere manier. We mengen alle ingrediënten 
en verdeelden het mengsel over plastic zakjes. Deze zakjes deden 

we in grotere zakjes, die gevuld waren met ijsblokjes en zout. Na 
een paar minuten hiermee te schudden, was het mengsel 

veranderd in ijs! Ondertussen was het aardbeienijs ook klaar en 

konden we lekker smikkelen.  
 

Voor Moederdag hebben we hele leuke fotolijstjes gemaakt. De 
bevers kregen allemaal een stapeltje ijsstokjes. Deze hebben we in 

vrolijke kleurtjes geverfd. Tijdens het drogen hadden we leuk tijd 
om groot mikado en memorie te spelen. Toen de stokjes droog 

waren, hebben we ze op de saaie, standaard fotolijsten geplakt en er zo een veel leukere versie van 

gemaakt. Als laatste ontwierpen de bevers nog hun eigen inpakpapier en waren de cadeautjes 
helemaal klaar.  

Na de zomer gaan er best wat kinderen overvliegen. Om alvast te oefenen voor de welpen en 
kabouters, hebben de oudste bevers een speurtocht uitgezet voor de jongere bevers. Ze mochten 

helemaal zelf kiezen waar ze heen gingen en hoe we daar naartoe zouden lopen. Met stoepkrijt 

tekenden ze pijlen op de stoep, die het tweede groepje kon volgen. Gelukkig ging het helemaal goed, 
en de jongere bevers kwamen zonder problemen aan op het eindpunt, wat natuurlijk een speeltuin 

was.  
Met al het heerlijke weer hebben we uiteraard ook 

buiten gespeeld. Ook de dag voor Vaderdag was het 

heerlijk weer en zijn de bevers lekker naar het park 
geweest. Hier hebben we eerst wat spelletjes gedaan, 

zoals boompje verwisselen. Van al dit rennen krijg je 
wel trek, dus had Bas lekker ijsjes gehaald. Toen deze 

op waren, moest er nog iets voor Vaderdag worden 
gemaakt. De leiding had witte onderbroeken gekocht, 

die de bevers mooi konden versieren voor hun vaders. 

We hopen dat ze in de smaak vielen! 
 

De bevers zijn natuurlijk ook al op kamp geweest, 
maar voor dit verhaal zullen jullie moeten wachten op 

de dubbeldikke kampeditie! 

 
Groetjes van Bas, Sterre en Rebbel 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wat?  Wanneer? 
 

Zomerkampen 08 t/m 15 juli 2017 

Schoonmaakavond 24 augustus 2017 

Eerste opkomst scouts/explorers/stam 25 augustus 2017 

Fotodag-seizoensopening 26 augustus 2017 

Scout-In 22 t/m 24 september 2017 

Brandersfeesten 23 september 2017 

Jota-Joti 20 t/m 22 oktober 2017 

GOH 04 t/m 05 november 2017 

 


