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Telefoonlijst 
 
 
Bevers 
Hippe Patrick Heuchemer 010-4719937 
Pompedomp Inge van der Water 06-49387318 
E-mail bevers_flg@hotmail.com 
  
Welpen 
Baloe Martijn Heuchemer 06-51746979 
Hathi Menno Leliveld 010-4730598 
Sahi Daisy Heuchemer 06-38624767 
E-mail welpen_flg@hotmail.com 
 
Kabouters 
Jiggel Monique Verzijden 010-4266404 
Driemer Cora de Bruin 010-4730805 
Vlitter Brenda Heuchemer 010-2732888 
E-mail kabouters_flg@hotmail.com 
 
Verkenners 
Marcel Marcel de Bruin 010-4730805 
Bas Bas van Hattem 010-4731602 
E-mail verkenners_flg@hotmail.com 
 
Padvindsters 
Mathieu Mathieu Verkade 010-2232168 
Levon Levon Timmers 06-41730491 
E-mail padvindsters_flg@hotmail.com 
 
Explorers 
Marcel Marcel Kieboom 010-2734461 
Stefan  Stefan Walthie 010-2731742 
Yvonne Yvonne van de Leur 06-22448328 
 
Pivo’s 
Adviseur Remco Bartels 010-2236810 
Voorzitter Martijn Heuchemer 06-41331920 

 
 
 
 
Boomstam 
Contactpersoon Manja v/d Plasse 010-2734846 
 
Bestuur 
Voorzitter Cora de Bruin 010-4730805 
Secretaris Joost Jansen 010-4263530 
Materiaal Mathieu Verkade 010-2232168 
Groepsbegeleider Patrick Heuchemer 010-4719937 
Lid Theo Engering 010-4266868 
 
Stichtingsbestuur 
Voorzitter Rob Ouwendijk 010-2732265 
Penningmeester Peter Olsthoorn 010-4264493 
Secretaris Frans Liekens 010-4262164 
Lid Jan Lentjes 010-4265246 
Lid Arnold Jansen 010-4268106 
Adviseur Gé Brouwer 010-4268406 
 
Redactie 
Maaike van Hattem                         Brenda Heuchemer 
Veenlantstraat 30                            Rubensplein 23B 
3117 CK Schiedam                         3116 BP Schiedam  
010-2232168                                   010-2732888 
 

 
 
Troephuis 
Lange Haven 11 
3111 CA Schiedam 
010-4267048 
 
giro: 772595 t.n.v. st. 
scouting Franciscus-
Lodewijkgroep te Schiedam 
email: flg@scoutnet.nl 
internet: 
http://users.scoutnet.nl/~flg 
 
 

 

ROTTERDAM  

De Scout Shop Rotterdam is een winkel 
speciaal voor alle scoutingbenodigdheden. 
In deze winkel, waar alleen vrijwilligers 
werken, helpen we je graag aan alle 
spullen die je nodig hebt. Zo kan je bij ons 
terecht voor uniformen, dassen en insignes, 
maar ook voor boeken, kompassen, 
kampeermateriaal, zakmessen, en nog veel 
meer... 

Kom eens langs! 

ma: 18.00 - 20.30 uur 
wo:  12.00 - 17.00 uur 
vrij: 15.30 - 20.30 uur 
za: 12.00 - 13.00 uur 

Scout Shop Rotterdam, Heemraadssingel 129, 
3022 CD Rotterdam, tel. 010-4772395 

e-mail: scoutshoprotterdam@scouting.nl 
website http:\\rotterdam.scouting.nl\scoutshop\
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Van de redactie 
 
 
Hallo trouwe groene blad lezers,  
 
Knabbelend op onze vers bestelde speculaaspop, bedachten wij 
dat het misschien leuk zou zijn om in deze oplage van het groene 
blad jullie kennis te laten maken met wat scouting is, wat er in alle 
onderdelen gebeurt en de geschiedenis van onze groep. Veel 
leden hebben hierop geantwoord met leuke stukjes. Deze staan in 
dit blad. Veel plezier met lezen.  
 
Bij deze nemen wij de aftrap:  
 
Wat is scouting?   
Scouting is een vereniging over de hele wereld voor jeugd van 5 tot 99 jaar. Het doel van 
scouting is: dat je plezier hebt, leert samenwerken, actief met anderen bezig bent en 
zelfstandig wordt. In 1908 werd in Engeland door Baden Powell scouting opgericht. Hij deed 
dit omdat hij merkte dat de jeugd zijn boek (een soort handboek voor soldaten) gebruikte om 
er spelen mee te bedenken. Hij schreef toen een ander boek ”scouting for boys”, vertaald in 
het Nederlands: verkennen voor jongens. Hierin stonden allerlei spelen gebaseerd waren op 
de dingen die hij de soldaten leerden. Zoals bijvoorbeeld: kompas lezen, pionieren en met 
een zakmes omgaan. Met zijn vrouw hield hij zich alleen nog maar bezig met scouting. Hij 
trok de hele wereld over om hier over te vertellen en werd heel beroemd. Later kwamen er 
ook groepen voor meisjes en zeescouts. Veel scoutinggroepen vieren nu nog op 22 februari 
BP-dag, de verjaardag van Baden Powell en zijn vrouw.  
Tegenwoordig zie je dat de ideeën van toen nog steeds worden gebruikt in de opkomsten, 
maar scouting staat los van het leger. Kinderen leren spelenderwijs van alles over het leven, 
zelfredzaamheid en samenwerking. Scouting is een hobby voor je leven!  
 
 
Groeten van Brenda en Maaike 
 
 
 

Mondt 
 
 
Uw mondige adviseur voor uw: 
 

• Boekhouding 
• Loonadministratie 
• Controle boekhouding en Jaarrekening 
• Belastingaangifte voor ondernemers en particulieren 
 

Kon. Wilhelminahaven NZ 7,  3134 KE  VLAARDINGEN Tel.: 010-435 23 88 
Fax:  010-234 11 97  e-mail: mondt_administraties@planet. 
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Waingungahorde 
 
Wie of wat zijn nou eigenlijk welpen?  
Welpen zijn eigenlijk jonge wolven, die elke week in hun vacht (uniform) naar  
het hordehol gaan. Daar gaan ze op jacht of luisteren ze naar de wijze dieren uit de jungle. 
Als welp kun je bijvoorbeeld lekker dansen, springen en muziek maken met Baloe, de grote 
bruine beer, een spannende speurtocht maken met Bagheera, de zwarte panter, of toneel 
spelen met Kaa, de sissende slang. De verhalen zijn gebaseerd op het Rimboeverhaal van 
Rudyard Kipling en gaan over het jongentje Mowgli, dat in de Rimboe tussen de dieren 
opgroeit. In de verfilming van Walt Disney is dit nog altijd een van de meest populaire 
kinderfilms. De Horde, een groep welpen, beleeft de avonturen geleid door de 
Welpenleiding. Soms spelen de welpen in kleine groepjes. Deze groepjes heten nesten. De 
namen van de nesten zijn afgeleid van de kleuren die een echte wolvenvacht kan hebben 
(grijs, bruin, rood of zwart). De nesten bestaan uit welpen van alle leeftijden, zodat de oudere 
welpen de jongere kunnen helpen. 
 
Het is weer even geleden dat jullie ons kamp nog eens herbeleefd hebben. Nu is er in die 
tussentijd een hoop gebeurd. We hebben afscheid genomen van Jona, Henry en Calvin. Zij 
zijn namelijk overgevlogen naar de verkenners. Wij hopen dat ze het daar net zo naar hun 
zin zullen hebben. Het is nu niet stil bij de welpen, want van de bevers zijn er 2 jongens naar 
ons overgevlogen:Jelle en Sebastiaan.  
In het eerste weekend van de herfstvakantie hadden we de jota ( jamboree on the air). We 
deden dat dit jaar niet op de lange haven, maar bij de tonogroep. Die groep heeft een 
boomgaard en daar hadden de padvindsters, verkenners en explorers hun tenten neergezet. 
De welpen, kabouters en bevers hadden die zaterdag een opkomst van 10.00 uur tot 17.00 
uur. Samen met de zendamateurs mochten de kinderen door een microfoon praten met 
andere groepen. Er werd ook op bijzondere wijze het spelletje “wie is het” gespeeld. Namelijk 
via de portofoon. De kinderen konden ook met een echt morseapparaat leren morsen. Dat 
was best lastig, maar wel leuk als het lukte om een woord over te krijgen. ’s Middags hebben 
we meegedaan aan het regiospel. Er waren 11 groepen die daar aan mee deden. Van een 
andere scoutinggroep kwamen 2 juryleden bij ons. We moesten allemaal verschillende 
opdrachten doen zoals in tweetallen kangoeroesprongen maken. Als een opdracht was 
goedgekeurd door de jury, werd de score doorgeseind naar de organisatie. Hoe sneller alle 
opdrachten werden opgelost en gedaan, hoe groter de kans was dat we zouden winnen. Aan 
het eind van de dag kregen we de uitslag. We zijn 5e geworden.  
We hebben een kliederopkomst gehad. De kinderen kregen 
een wit vel met een bekertje water, ecoline en afwasmiddel. 
Als je een rietje erin stak en boven je vel hield moest je 
erdoor blazen. Daardoor kreeg je heel bijzondere figuren op 
het blad. We hebben het we geweten, want niet alleen de 
witte vellen zaten onder de ecoline… 
Sinterklaas is aangekomen en alle welpen hebben hun 
schoen gezet. Er werd natuurlijk ook hard gezongen. De 
kinderen vonden het erg spannend, want iedereen zou wel 
graag willen dat er ook iets in zijn schoen gaat komen.  
Sinterklaas is met zijn pieten ook bij ons langs geweest. Hij 
kwam zaterdag 1 december en er werden ook een paar 
kinderen bij sinterklaas geroepen. Gelukkig kregen ze geen 
vervelende dingen te horen. Aan het einde stond er ook een 
grote zak met cadeaus voor alle kinderen. Wow!  
    
 
Tot de volgende keer!  
Groeten van Baloe, Hathi en Sahi
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Snorregakring 
 
Wie of wat zijn nou eigenlijk kabouters?  
Kabouters zijn meisjes van 7 tot en met 10 jaar en hebben een groene blouse 
met das. Zij spelen in het land Bambilië. Dit is een fantasieland speciaal  voor de 
kabouters van scouting Nederland. Zo heeft dit land verschillende steden en dorpen waar we 
vaak naar toe gaan om activiteiten te gaan doen. Zo kun je in haverhoek van alles doen wat 
te maken heeft met koken en bakken, Miegenum is een dorp met een groot kasteel. In dat 
kasteel gebeurd er van alles met verkleden, schminken en toneel. Zo  zijn er ook steden voor 
sport en spel, waar je alles kunt leren over tv en radio, leren samen werken en alvast 
oefenen met EHBO. 
De leiding bij de kabouters hebben voor de kinderen een speciale scoutingnaam. Deze zijn 
dan ook afkomstig uit het land Bambilië. Voordat de opkomst echt gaat beginnen zingen we 
het openingslied over Bambilië. Dit lied en bijbehorende dans is vaak hetzelfde bij andere 
groepen van scouting Nederland. Bij het sluiten komt weer het dansje en het liedje terug om 
de opkomst weer af te sluiten. Verder maken we natuurlijk veel plezier met zijn allen, dat is 
natuurlijk het belangrijkste! 
 
De afgelopen tijd hebben de kabouters niet stil gezeten. Zo zijn er pas 2  oudere kabouters 
(Naomi en Jennifer) overgevlogen naar de padvindsters. Wanneer de kinderen 10 zijn en 
over gaan vliegen, krijgen ze een overvliegweekend, die alleen bedoeld is voor de 
overvliegers. Dit jaar waren Naomi en Jennifer uitgenodigd, samen met 
Calvin, Jona en Henry. Dat waren de welpen die naar de verkenners 
gingen overvliegen. Op vrijdagavond kwamen ze met een hoop herrie en 
gelach op scouting. De kinderen mochten zelf kiezen wat ze gingen eten. 
Maar dan moesten ze het ook wel zelf in de winkel gaan halen en zelf 
gaan koken. Later op de avond kreeg iedereen een rode paprika. Die 
moesten ze uithollen en omtoveren tot een lampion. De paprika’s werden 
aan een stok met licht gebonden, en zo konden we beginnen met de 
spookdropping. Omdat het bijna halloween was, kon de leiding het niet 
laten om de kinderen wat te laten schrikken. Baloe en Hati zaten steeds in 
de bosjes verstopt om ons te laten schrikken. Wat hebben die kids gegild 
zeg! 
De dag daarna hadden we een k3 dag die de kinderen zelf verzonnen 
hadden. Zo was er k3 bandalog, een spel waarbij je lekker hard moet rennen, en hadden ze 
een dieren quiz. Dezelfde dag werden we zeer verblijd met 3 nieuwe kabouters. Dat waren 
de meiden die te oud werden bij de bevers.  Leuk dat jullie nu bij ons zijn Ellen, Sanne en 
Aicha! 
Soms hebben we wat ouders die graag nog kinderen willen zijn, zodat ze met de kabouters 
mee kunnen draaien. Daarom hebben we een moeder/ dochter dag verzonnen. Alle moeders 
kwamen met hun meiden mee, dit was een leuk gezicht. Na wat regeltjes en uitleg over 
scouting begonnen we met het echte spel. Die dag gingen we testen wie er nu sterker of 

slimmer zouden zijn: de moeders of de kabouters zelf! 
Dit gingen we testen met het spel “ wedden dat.” Er waren 2 
groepjes moeders en 2 groepjes kinderen. Telkens moest uit 
elk groepje 1 iemand een uitdaging doen. Wie de uitdaging 
won kreeg de meeste punten. Zo waren er onderdelen 
waarbij er spekjes in de mond gepropt moest worden, er op 
de trap gerend moest worden en balanceren op 1 been. 
Iedereen deed vol enthousiasme mee, en de kinderen 
hadden de grootste lol om hun moeders. Het was een 
geweldige dag, bedankt moeders! 
 
Groetjes van Jiggel, Driemer & Vlitter
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Raymond Maufrais Troep 
 
 
 
Wie of wat zijn nou eigenlijk verkenners? 
Verkenners zijn er al sinds de oprichting van de groep. De 
Raymond Maufrais Troep is voortgekomen uit twee 
verkennerstroepen en is opgericht in september 1962.  
Ben je een jongen in deze leeftijd en houd je: van actie, dan kun 
je terecht bij de verkenners. Er gebeurt veel: kamperen, omgaan 
met kaart en kompas, vlotten bouwen... Verkenners zijn veel 
buiten. Ze leren van alles: bruggen bouwen, fotograferen, 
koken, kampvuur bouwen, kamperen. Ze ontdekken de natuur. 
Afhankelijk van het weer worden deze activiteiten ook binnen 
gedaan. Andere binnenactiviteiten zijn bijvoorbeeld: creatief met 
vele soorten materialen een programma uitvoeren, spelen doen 
met de uitleg van de typische Scoutingtechnieken. De SCOUTS 
(verkenners en padvindsters) trekken er met hun eigen ploeg 
(ronde of patrouille) op uit en zij maken samen met de leiding 
hun eigen plannen. Na de verkenners houdt het niet op. Je kunt 
overvliegen naar de Explorers en daar wordt je een Rowan.  
 
Hierboven heb je gelezen wie en wat de verkenners zijn en hieronder kun je lezen wat er de 
afgelopen maanden na het kamp allemaal is gebeurd. De groep is wat kleiner geworden 
doordat Laurence is overgevlogen naar de Explorers. Kevin staat ook op het punt om de 
groep te verlaten, hij is al 2 keer wezen kijken. Tim Liekens, leiding,  gaat voor een lange tijd 
stoppen met de verkenners.  Hij weet zelf nog niet wanneer hij weer terug komt. Verder zijn 
er 4 nieuwe welpen overgevlogen om bij ons verkenner te worden.  De nieuwe kinderen 
moeten nog wel wennen aan ons maar we krijgen de indruk dat ze het wel leuk vinden. 
Tijdens een opkomst  hebben we vliegtuigjes gemaakt van papier maar niet zomaar 
vliegtuigjes hele speciale. De vliegtuigjes zijn goed gemaakt en sommige konden  lang in de 
lucht vliegen.  De kinderen vonden het leuk om vliegtuigjes te maken en te testen.  
 
De jota door de ogen van Laurence 
“Toen ik aankwam fietsen samen met Koen konden we gelijk een grote tent op gaan zetten. 
Het was al bijna donker, dus we moesten haast maken. Later hielpen er ook nog wat 
padvindsters. Toen de tenten waren ingericht met de slaapzakken konden we naar boven in 
het gebouw. We kregen allemaal een Unox muts en moesten luisteren naar de opening van 
de landelijke Jota Joti. Ook Minister President Jan Peter Balkenende deed een woordje en 
vertelde trots dat hij vroeger ook bij de scouts zat. Later die avond deden we een spel in de 
buurt. Het was wel een aardig spel en kon er makkelijk vals spelen, haha.  
Nog eventjes bij het kampvuur zitten en naar bed. Het was héél koud die nacht en ik kon 
moeilijk slapen door het lawaai van de snelweg.  

De volgende ochtend weer vroeg op voor een lekker ontbijtje. We 
hebben s’ochtends lasergame printjes gemaakt met licht en geluid. 
Op deze dag werd ook een groot regio-spel gehouden, tussen alle 
scouting groepen uit de regio. Iedereen had zijn eigen opdrachten. 
Ook moesten we bij sommige opdrachten gebruik maken van het 
internet, helaas werkte dit niet helemaal goed. Een erg trage 
verbinding. We zijn 9e geworden. De scouting-groep die 1e is 
geworden mag het spel voor volgend jaar organiseren. Na het eten 
van heerlijke pannenkoeken begonnen we weer met een spel; 
lasergamen! Met onze zaklampen en de zelfgemaakte printjes. 
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Alweer een groot kampvuur deze nacht. Ik heb ook veel met de playstation gespeeld, veel 
geracet. Na lang opblijven lekker de tent in.” 
      
De volgende  opkomst hebben we besteed aan het opruimen van de grote zaal want dat was 
een flinke rommel.  De tenten  en spullen die we tijdens de JOTA hebben gebruikt om te 
overnachten die hadden we in de grote zaal neergelegd om te drogen. Deze moesten dus 
allemaal weer opgeruimd worden en de zaal werd gelijk weer netjes aangeveegd. Hierna 
hadden nog zat tijd over om leuke  bal spelletjes te doen. 
De komende weken staan er weer leuke en gezellige opkomsten gepland maar die gaan we 
natuurlijk niet vertellen, deze kun je dan weer in het volgende groene blad lezen.   
 

Een muziek opkomst is toch weer eens wat anders. We 
gingen de verkenners testen op een aantal verschillende 
muziek onderdelen zoals bv.  hun zangtalent. Iedereen 
moest op zijn beurt een lied afzingen wat niet altijd even 
makkelijk was. Of de opdracht om een lied te maken met 
behulp van muziekinstrumenten. Er kwamen leuke 
muziekgeluiden uit maar o f we ze allemaal gelijk 
herkennen was ……????? Wanneer iemand het wel wist 
en herkende dan kreeg hij bij een  goed antwoord een 
snoepje wat ze vervolgens in de beker voor hun stopte.  

Iedereen heeft goed zijn best gedaan want hun beker zat bijna helemaal vol op het eind. De 
verkenners vonden het een leuke opkomst en 
misschien willen ze het nog wel een keer.  
 
 
Groeten van de verkenners  
en de leiding 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

Een stukje geschiedenis 
 
1907 Ontstaan Scouting in Engeland 
 
1910 Eerste groepen in Nederland 
 
1933 In 1933 werd de St.Franciscusgroep bij de Katholieke Verkennens (K.V.) opgericht. Het 
eerste onderdeel dat van start ging was de welpenhorde: de Waingungahorde. Snel daarna 
ontstond de verkennerstroep en in 1937 kwam de voortrekkersstam van de grond. In het 
archief is terug te vinden dat er in die tijd heel veel aanmeldingen waren om lid te worden. 
De groep was echter nog over verschillende lokalen in de stad verspreid en het was niet 
gemakkelijk om er een samenhangende groep van te maken. Daar kwam verandering toen 
de groep in het pand op lange haven 11 zijn intrek nam….waar we nu nog steeds zitten. 
Voorheen werd het gebouw gebruikt door de St. Vincentiusvereniging. 
 
1940 In de oorlog mocht de groep nog even doorgaan van de bezetters, maar al snel werd 
de padvinderij verboden. De toenmalige voorzitter (dhr A.J. Breve) werd verrast met een 
huiszoeking en in beslagname van groepsgegevens. Dat was gelukkig niet veel, want de rest 
was ergens anders. Toch ging de groep in het geheim door. Een aantal stafleden, o.a. Akela 
Pluym, hield illegale bijeenkomsten onder de naam ‘Maria-congregatie’, totdat de Duitsers 
het pand in beslag namen. 
 
1945 Na de bevrijding konden nieuwe leden zich aanmelden op een speelplaats aan de 
Westvest bij de Walvischmolen. De stroom was zo groot dat er in Schiedam vier nieuwe 
groepen gevormd werden. Een van deze nieuwe groepen was de St. Lodewijkgroep bij de 
Singelparochie. Onze groep behoorde bij de Liduinaparochie van de Frankenlandkerk. In het 
begin was er niet voldoende staf, maar dat kwam snel goed en de groep kon weer terecht op 
de Lange Haven 11. Iedere avond en weekend waren er een massa jongens op de 
bijeenkomsten, soms wel meer dan 300 op groepszondagen. In die tijd waren er 5 
welpenhordes, 5 verkennerstroepen, en 2 voortrekkerstammen en 35 stafleden, ruim 200 
leden. Er was een groot gebrek aan materiaal en ze gingen op kamp met distributiebonnen. 
De groep werd enorm gesteund door bedrijven. 
 
1947 In de winter is van 1947 is het pand zwaar 
beschadigd door brand en er was geen geld. Het 
parochiebestuur en de ouders hebben 
bijgesprongen en de leden hebben hard gewerkt om 
het pand weer op te knappen.  
In de jaren daarna heeft Nederland zich hersteld van 
de oorlog en kwam er meer keuze in verenigingen. 
Ook hadden mensen meer geld voor andere vormen 
van vrijetijdsbesteding. De groep verloor hierdoor 
leden. 
 
1958 In 1958 werd uit de André de Thayé Troep de 
eerste Rowanafdeling opgericht, speciaal voor 
jongensvan 15 tot en met 17 jaar. Tot die tijd waren de Verkenners van 11 tm 17 jaar. Het 
initiatief voor een nieuwe leeftijdgroep kwam van Hopman L. Mientjes. Dit idee 
werdovergenomen door de KV (katholieke Verkenners) en er zijn nu vele, wat we 
tegenwoordig noemen, Explorers, jongens en meisjes in Nederland. 
 
1960 In 1960 nam de Oubaas Breve na 23 jaar afscheid van de groep en liet zijn opvolger, 
Oubaas  van Winkel 2 welpenhordes, 2 verkennerstroepen, 1 rowanafdeling en 1 
voortrekkersstam na. In 1962 nam Hopman Mientjes het groepsvoorzitterschap over. 
 
1967 In de binnenstad van Schiedam werden drie parochies samengevoegd. Alle parochies 
hadden een eigen groep. De St. Franciscusgroep en de St. Lodewijkgroep fuseerden in 
1967…vandaar de huidige naam van onze groep. 
De Jan van Hoofstam van de Havenparochie en twee meisjesgroepen, de Liduinagroep en 
de Oriongroep kwamen ook bij de Franciscus-Lodewijkgroep. Daarna is het ledenaantal 
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sterk teruggelopen en kon het meisjeswerk niet worden voortgezet. Een paar jaar later is het 
opnieuw geprobeerd met een kabouterkring en een Gidsenvendel, maar tevergeefs. 
 
1973 Tot 1973 bestonden er vier verenigingen in Nederland. Onze groep behoorde tot de 
Katholieke Verkenners (K.V.). Dit was de vereniging voor katholieke jongens. Alle 
scoutinggroepen speelden het spel zoals dat door Lord Baden Powell in 1907 in Engeland 
was gestart. Uit de vier verenigingen is in 1973 Scouting Nederland opgericht. De groep 
vierde haar 40-jarig bestaan met een groots weekend in Heerlen. Twee van de huidige leden 
waren erbij! 
 
1978 In 1978 heeft de groep tijdens een groot groepskamp in Clervaux (Luxemburg) haar 45 
jarig bestaan gevierd. Begin jaren ’80 had de groep nog minder dan 50 leden. Rond deze tijd 
kwamen er in Nederland de eerste Beverkolonies voor kinderen van 5 t/m 7 jaar. In 1986 is 
bij ons de beverkolonie opgericht. 
 
1988 Op 4 juni 1988 werd het gebouw eigendom van de stichting Franciscus-Lodewijkgroep. 
In de zomer is een groepskamp in Alle in de Belgische Ardennen gehouden om het 55-jarig 
bestaan van de groep te vieren. 
 
1989 Op 1 januari is de kabouterkring (de Snorregakring) opnieuw opgericht, zodat de 
jongens en meisjes weer hun eigen onderdeel hebben. In 1989 is de heer L. Mientjes 
plotseling overleden. Hij is 26 jaar groepsvoorzitter geweest. De heer R. Ouwendijk heeft het 
stokje overgenomen. 
 
1990 Na de oprichting van de beverkolonie en een kabouterkring, kwamen er meer meisjes 
in de groep en is in 1990 weer een vendel opgericht en vier later  de Sherpa-afdeling, 
afdeling (NR 657), van de groep. 
 
1993 Het groepskamp werd deze keer in Wellerlooi (Zuid-Limburg) georganiseerd. 
 
1995 In 1995 is het pand brandveilig gemaakt, door een brandtrap en brandwerende deuren 
en plafonds. Ook is een complete noodverlichtingsinstallatie aangebracht. 
In hetzelfde jaar is de heer R. Baartmans voorzitter geworden en daarna de keer K. van de 
Bos. Daarna wisselt het voorzitterschap om de paar jaar. 
 
1998 In dit jaar is zijn de toiletten verbouwd en is er een douche en grote wasbak 
bijgekomen. Verder zijn in die tijd een aantal spellokalen grondig opgeknapt. Het inmiddels 
traditionele 5-jarige groepskamp werd in Oranjewoud gehouden. Het thema was de Koning 
van Katoren. 
 
2000 Het belangrijkste evenement van het jaar was de feestelijke heropening van het 
gerestaureerde Troephuis na een jaar hard verbouwen. En het resultaat mag er zijn. De hele 
buitenkant van het grachtenpand van gevel tot en met dak is prachtig opgeknapt en ook de 
binnenkant ziet er weer goed uit. Burgemeester Scheeres heeft het gebouw feestelijk 
heropend. 
 
2003 In 2003 bestond de groep 70 jaar en dit hebben we groots gevierd. ’s Ochtends waren 
er voor alle leden van de groep spelletjes georganiseerd. Zo hebben de Padvindsters en 
Verkenners een vlottenrace gehouden in de Lange Haven en was er voor de Bevers, Welpen 
en Kabouters een recordrace in het thema “70”, met bijvoorbeeld 70 centimeter madeliefjes 
knopen en een grote 70-puzzel. ’s Avonds was er voor alle leiding en ouders een jaren 70 
feest, waarbij iedereen, gekleed in kleren uit de jaren 70, heeft gedanst op muziek uit die tijd. 
Het groepskamp stond in het thema van Robin Hood en iedereen beleefde met deze held 
vele avonturen. 
 
2007 Binnenkort bestaan we 75 jaar en dit is alleen mogelijk gemaakt door mee te groeien 
met de tijd en dankzij enthousiaste ouders, leden en vooral de stafleden. Natuurlijk gaan we 
weer op groepskamp en hopen we dat de groep nog lang levendig blijft. Groet van Rob 
(stichtingsvoorzitter en Joost (groepssecretaris) 
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Padvindsters 
 
Wie of wat zijn nou eigenlijk padvindsters?  
Padvindsters zijn meisjes in de leeftijd van 10-14 jaar, vanzelfsprekend 
doen we natuurlijk allemaal leuke meisjes dingen. Maar ook proberen we 
actief en zelfstandig te zijn. 
De SCOUTS (verkenners en padvindsters) trekken er met hun eigen ploeg 
(ronde of patrouille) op uit en zij maken samen met de leiding hun eigen 
plannen. Na de padvindsters houdt het niet op. Je kunt overvliegen naar de Explorers en 
daar wordt je een sherpa.  
 
JOTA-JOTI 
In het weekend van 19 oktober tot 21 oktober hebben wij aan de JOTA-JOTI mee gedaan. JOTA staat 
voor Jamboree. On. The. Air. JOTI betekent: Jamboree On The Internet.  
Op vrijdagavond de 19de kwamen de verkenners, padvindsters, rowans en sherpa’s naar het gebouw 
van de Tono groep, waar zij het hele weekend sliepen. De verkenners, padvindsters, rowans en 
sherpa’s sliepen in tenten en de stam en leiding in het gebouw. Als eerste gingen we een spel doen 
tot 10 uur want dan werd de JOTA-JOTI officieel geopend. Zaterdag kwamen de welpen, kabouters en 
bevers. De padvindsters en de verkenners gingen solderen en 
zeeslag door de walkie talkie spelen. In de middag hebben we met 
z’n allen geluncht, en daarna het grote JOTA regiospel gespeeld. 
Daarvoor kwamen twee mensen van andere scoutinggroepen onze 
groep jureren. Waarbij onze groep op de 9e plaats van de 11 is 
geëindigd. Later in de middag gingen de kabouters, welpen en 
bevers weer naar huis want die bleven niet slapen. Je kon daar in 
het padvindster lokaal morse doen en met andere scoutinggroepen 
communiceren. En helemaal beneden kon je playstation spelen. 's 
Avonds gingen we lasergamen met de gesoldeerde lampjes die we 
hadden gemaakt. Het doel van lasergamen was: het plateautje 
bevatte 2 lampjes en een lichtgevoelig sensoortje. Dus dat 
plateautje moest je op je rug vast spelden, en dan elkaar beschijnen met zaklampen. Als je ene 
lampje gingen branden en piepen dan was je geraakt en mocht je niet meer mee doen tot de volgende 
ronde.  
In de avond gingen we bij het kampvuur zitten en daarna naar bed. Op zondag gingen we alles 
inpakken en dan naar huis. 
Groetjes Fleur van de Water 
 
Verder hebben we met de padvindsters van alles gedaan, er zijn vier padvindsters overgevlogen naar 
de explorers. Maar we hebben ook 2 nieuwe padvindsters erbij gekregen van de kabouters.  
Wat hebben we de laatste tijd allemaal gedaan: teveel om op te noemen maar van twee grote dingen 
wil ik wel wat schrijven. 
Vrijdag 30 november hebben we met de padvindsters sinterklaas gevierd, de oude man was niet in de 
gelegenheid om langs te komen daarom hadden Fleur, Marloes en Jessica een spel gemaakt. Het 
was te vergelijken met ganzenbord alleen waren de opdrachten allemaal in het sinterklaas thema, we 

hebber erg gelachen allemaal. Tijdens het spel kwamen we 
erachter dat fleur de hele stad en alle cadeautjes al gezien had. 
Tijdens het spel kon je allemaal cadeautjes verdienen, door 
sinterklaas liedjes te zingen en kruidnoten op je tong te laten 
balanceren. Wat ook mogelijk wat tijdens het spel was dat je moest 
ruilen van plaats met iemand die verderop zat. Aan het einde van 
de geslaagde avond ging iedereen met zijn cadeautjes weer naar 
huis. 
We zijn ook bezig geweest met het voorbereiden van het 
kerstverhaal wat op 14 december vertoond wordt op scouting. Een 
paar meiden hadden allemaal verkleed kleren meegenomen en 
eentje had zelfs een stokpaard met geluid meegenomen. Tijdens 
het verkleden was het allemaal lachen, gieren en brullen om de 
foute kleren die iedereen aan had. De week erna zijn door Manja 
de foto’s genomen en het resultaat, ja dat is te zien op 14 
december. 
 

Groetjes van ons allemaal. 

Fleur 

Naomi 
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Wist-u-dat… 
 
 

 
Theo en Marleen op donderdag 11 Oktober 2007 om 14:00 uur in het stadhuis van 

Vlaardingen zijn getrouwd? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

De ooievaar bij Cora en Marcel is geweest? Inge heeft een zusje gekregen. 
Ellen is op woensdag 21 November 2007 geboren. 
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Afdeling 1 en 657 
 
 
Wie of wat zijn nu eigenlijk explorers? 
De EXPLORERS is de verzamelnaam voor Rowans en Sherpa’s. 
De naam zegt het al, een groot gedeelte van het programma bestaat uit exploreren. Zo kun 
je bijvoorbeeld expedities houden. Lopend, per fiets, of met een kano trektochten maken. Of 
wat dacht je van abseilen van een bergwand. Er wordt natuurlijk ook aan sport en spel 
gedaan. Niet te vergeten: de indoor activiteiten, zoals gezellig een keertje naar de bios gaan 
of gipsmaskers maken.  Er is veel actie in het programma te bespeuren. Het verleggen van 
je eigen grenzen, daar draait het allemaal om. Overal ter wereld kun je ze vinden, je collega-
scouts. Zo kun je kennis maken met andere culturen en samenlevingsvormen.  
Je kunt met elkaar een specialiteit kiezen of groot project uitvoeren. Dat hangt af van jullie 
eigen interesse. De explorers in onze groep hebben Speleologie als specialiteit. Dat 
betekent, samen met de begeleiders een weekendje of dag in de grotten van bijvoorbeeld de 
Belgische Ardennen (met professionele hulpmiddelen) afdalen.  
 
Hey! 
 
Daar zijn wij ook weer eens een keer in het groene blad. De afgelopen tijd hebben wij 
afscheid moeten nemen van onze rowans; Bram, Rob, Luca en Jeremy… die zijn 
overgevlogen naar de stam, we missen jullie nu al jongens, hehehe. 
Maar……… Daar hebben wij ook weer nieuwe explorers voor terug gekregen; Sarah, Naomi, 
Dyonne, Maartje, Laurence en Kevin 
En en en …We hebben er een pracht van een nieuwe leiding bij, Edwin!!! 
En daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op, hehehe. 
 
Dit zijn onze nieuwelingetjes, haha 

    
Naomi   Maartje  Dyonne  Sarah 
 
 

   
Laurence  Kevin   Edwin 
 
Heel veel kusjes en groetjes, 
Carmen, Gwen, Yorick, Yvonne, Marcel en Stefan. 
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De Boomstam   
 
 
Op zaterdagochtend 3 november vertrokken we naar Hilversum om daar 

mee te doen aan de EOL (explo oriëntatie 
loop). Dat wordt ieder jaar georganiseerd 
door een lid van de explostam. Dat is een 
organisatie die bij scouting Nederland is 
aangesloten.  
We hadden ons opgesplitst in een 
mannenteam (Theo, Joost, Edwin en 
Mathieu)  en een vrouwenteam (Judith, 
Annemieke en Maaike). Nadat we ons 
hadden ingeschreven, kregen we een kaart 
van de omgeving en coördinaten van 

posten die we onderweg tegen moesten komen. We tekenden meteen alle coördinaten op de 
kaart in. De rugzakken werden uit de auto gehaald. Er 
liepen mensen met enorme rugzakken op hun rug. We 
vroegen ons wel eens af wat ze allemaal mee zouden 
slepen. Annemieke en Maaike hadden alleen de dingen 
bij zich die ze echt nodig hadden. (slaapzak, pyjama, 
tandenborstel en vooruit, ook nog een stukje 
lichtgewicht tent).  
Het was grappig om te zien dat iedereen zijn eigen 
route liep. Soms liepen we naar een post en zagen we 
een ander team vanuit een totaal andere richting ook 

op de post afkomen. 
Wij waren natuurlijk in de veronderstelling dat wij goed 
liepen en wat hadden we dan een lol om die anderen! Het 
waren behoorlijk wat posten en ze waren niet allemaal 
even gemakkelijk te vinden. Dat kostte tijd. Vanaf het 
moment dat je vertrekt tot het moment dat je aankomt 
met je groep wordt de tijd bijgehouden. Je kunt 
tussendoor ook bonusposten meenemen. Die liggen vaak 
behoorlijk uit de route. Maar als je die hebt gehad gaat er 
bijvoorbeeld een uur van je totaal gelopen tijd af. Het 

vrouwenteam vond die bonuspunten niet nodig. We liepen 
immers hard genoeg. Het mannenteam had een vlotter tempo, 
en ach, dan kunnen die bonussen er ook nog wel bij. Aan het 
einde van de middag kwam het vrouwenteam aan bij de 
eindpost waar al 3 andere teams waren binnengekomen 
(waaronder het mannenteam). De tent werd opgezet en ’s 
avonds was er een kampvuur en een barbecue. Tijdens het eten 
kwamen er nog steeds teams binnen druppelen…  
De volgende morgen stond het vrouwenteam snel op (iedereen 
was al op, maar wij dachten vroeg te zijn…) en was de tent 
binnen mum van tijd afgebroken. De organisatie had eieren 
gebakken voor op brood. Mmm, na een koude nacht ging dat er 
wel in. Ook deze dag kregen alle teams nieuwe coördinaten van 
de posten die we onderweg moesten vinden. Wederom besloot het vrouwenteam alleen het 
hoognodige te lopen. We kwamen rond 16:00 uur aan. Het mannenteam bleek zich al aardig 
te vervelen, want zij zaten al vanaf 14:00 uur (!!!) op de eindpost.  
Van de 9 teams is het mannenteam 2e geworden en het vrouwenteam 7e. (wat volgens ons 
nog steeds niet klopt!). Ach, het was een gezellig weekend waarin we het (gelukkig) droog 
hebben kunnen houden.  
 
 

de kaarten bestuderen 

Heeft iedereen zijn rugzak 
meegenomen? 

We gaan 
ervoor! 



 15

Een nieuwe welp 
 
Na de zomer van ´71 komt een nieuwe welp eens een kijkje nemen bij de Waingunga horde. 
Hij komt mee met een vriendje. Het vriendje heeft al een blinkende ster op zijn pet. Het is 
woensdagmiddag. De zomer is echt voorbij en het is al behoorlijk koud. In het Hordehol op 
de eerste verdieping aan het einde van de eerste lange trap, wordt eerst de grote zwarte 
ronde oliekachel aangemaakt. De welpen verzamelen zich in hun nesten. Er is een rood, een 
bruin en een grijs nest. Het zijn de kleuren van de pels van een jonge wolf, de welp. 
 
De Akela stapt op de Raadsrots en roept: ``Jalahiiii``. We rennen één voor één uit onze 
nesthoeken. Ik zit bij het rode nest. We roepen: ``Wij dob, dob, dob``. Het staat allemaal 
geschreven in het gele Welpenboekje, ``Wij doen ons best``. Vandaag leren we de platte 
knoop en de schootsteek. Die kan je goed gebruiken voor het dichtknopen van een pakje. 
Soms spelen we ook in het grote lokaal, twee trappen hoger in het gebouw, de Grote Zaal. 
We schuiven de deur opzij en tekenen met krijt op de houten vloer een lijn in het midden van 
de zaal. Achterin de zaal is een groot rek met heel veel spullen, afgeschermd met deuren 
van hout en kippengaas. De ramen zijn dichtgemaakt, zodat de bal niet door de ruit kan 
gaan. We spelen trefbal en Bandarlog. Ik leer alle dieren van de Jungle. Het Bandarlog blijft 
natuurlijk een bijzonder Apenvolk, waar je veel avonturen mee kan beleven. In het hordehol 
zijn alle dieren op de muur geschilderd. Ze staan er allemaal op, Chil, Kaa, Chere Khan, 
Bagheera, Baloe, Hathi en de anderen, maar natuurlijk ook de rivier, de Waingunga. Ook 
Baden Powell en Franciscus hebben een plekje op de muur. Achterin in het hordehol is nog 
een deur, we weten niet wat er achter is. Later kom ik erachter dat daar de oudere jongens 
hun lokaal hebben. We mogen er niet komen. Dit is ook zo met de Ridderzaal, het lokaal van 
de staf, het is Taboe en dat maakt het wel geheimzinnig en bijzonder. 
 
Op een vrije middag ga ik met m`n moeder op bezoek bij de ouders van een oude welp, die 
de Horde gaat verlaten. We kopen van hem de korte broek met riem, de groene welpentrui, 
de sokken met groene kwasten en de pet. Het is binnenkort feest, de installatie. Samen met 
nog vier of vijf andere jonge welpen gaan we de welpenbelofte afleggen. Akela zal het ons 
voorzeggen.  
 
Op een speciale groepszondag op 3 oktober 1971 staan we met een `lege` trui voor de 
Akela. We zeggen de Akela na: ``Ik beloof ..`` enz. Daarna speldt zij ons de insignes, die zij 
van Bagheera aangereikt krijgt, op de trui en ik krijg mijn eerste groene das. Het eindigt 
allemaal met de wet: ´´ De welp is moedig en houdt vol``. Het is echt een speciale dag, we 
krijgen ook cadeautjes.  --- Er was toen rond 4 oktober altijd een Groepsbijeenkomst. Zo 
werd de naamdag van St. Franciscus, die met de dieren kon praten, gevierd. --- 
Elke week doen we spelletjes en leren we er iets bij. We leren nog meer knopen en ook 
gebruiken we een kompas. Hiermee maken we echte spannende speurtochten.  
 
In de zomervakantie (72) gaan we op zomerkamp. Het kamp is op Texel. We worden 
gebracht en gehaald door vaders en moeders. Op een boerderij langs de Vuurtorenweg 
slapen we in een schuur op stro. We spelen dat we zeerovers zijn en leren het alom bekende 
zeerovers lied. Het is allemaal super spannend. Na het eerste kamp word ik helper van het 
rode nest. Ik krijg een gele band onder de rode driehoek op de mouw van mijn trui. In 1973 is 
het groot feest, de groep bestaat 40 jaar. We gaan met een touringcar een weekend naar 
Heerlen. Er is een groot schimmenspel en een heel groot kampvuur, zoals ik nog nooit had 
gezien. Het was prachtig.  
Ik heb alle eisen voor mijn eerste petster volbracht. Bij het volgende zomerkamp, ook op 
Texel in dezelfde boerderij, krijg ik een blinkende ster op mijn pet. Tijdens het kamp krijg ik 
ook een tweede gele band op de mouw van mijn trui, ik ben de gids van het rode nest. 
 
Na het tweede kamp op Texel moet ik afscheid nemen van de welpenhorde, ik ben een (te) 
oude welp. Ik ga samen met vijf andere wolven overvliegen naar de Verkenners.  
Voor deze geweldige leerzame welpentijd hebben Akela Huigen en Bagheera Visser 
gezorgd! 
  Wordt vervolgd … 
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