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Bevers 

Jiggel Maartje van de Water 06-30727726 

Naomi  Naomi de Lange 06-22318697 

E-mail bevers_flg@live.nl 

 

Welpen 

Bagheera Naomi den Hartog 06-50857910 

Sahi Daisy Heuchemer 06-38624767 

E-mail welpen_flg@hotmail.com 

 

Kabouters 

Driemer Cora de Bruin 010-4730805 

E-mail kabouters_flg@hotmail.com 

 

Verkenners 

Marcel Marcel de Bruin 010-4730805 

Yorick Yorick de Vries 010-4268416 

E-mail verkenners_flg@hotmail.com 

 

Padvindsters 

Mathieu Mathieu Verkade 010-2232168 

Maaike Maaike van Hattem  06-38251023 

Martijn Martijn Heuchemer 06-51613217 

E-mail padvindsters_flg@hotmail.com 

 

Explorers 

Marcel Marcel Kieboom 010-2734461 

Stefan  Stefan Walthie 010-2731742 

Edwin Edwin van de Leur 06-51552924 

 

Pivo’s 

Adviseur Eric Brouwer 06-14444447 

Voorzitter Yorick de Vries 06-45960999 

Barman Martijn van Alphen 06-53265409 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

Boomstam 

Contactpersoon Annemieke Lentjes 010-4263530 

 

Verenigingsbestuur 

Voorzitter vacant  

Secretaris Joost Jansen 010-4263530 

Materiaal Mathieu Verkade 010-2232168 

Groepsbegeleider Patrick Heuchemer 010-4719937 

 

Beheerstichtingsbestuur 

Voorzitter Rob Ouwendijk 010-2732265 

Penningmeester Peter Olsthoorn 010-4264493 

Secretaris Joost Jansen 010-4263530 

Lid Jan Lentjes 010-4265246 

Lid Arnold Jansen 010-4268106 

Adviseur Gé Brouwer 010-4268406 

 

Redactie 

Maaike van Hattem  06-38251023 

                    maaikoetje@hotmail.com 

  

 

Telefoonlijst 
 

 

 

 

 

 

 

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! 

 

wo:  12.00 - 17.00 uur 

vrij: 15.30 - 20.30 uur 

za: 10.00 - 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 het bestuur/programma 
 

 

 

 

 

 

Beste lezers,  

 

Het jaar is alweer bijna voorbij en het 100 jarig bestaan 

van scouting ook. Het was een jaar vol feesten en 

bijzondere activiteiten. Dat betekent niet dat we 

volgend jaar stil gaan zitten. Kijk maar naar de lijst met 

bijzondere activiteiten (naast alle opkomsten natuurlijk): 

 

 

 

 

 

 

Hierbij willen wij Cora bedanken voor 5 

jaar voorzitterschap van onze 

scoutinggroep! Ze gaat gelukkig niet 

weg en blijft leiding bij de kabouters. 

Ben je leiding en wil je meehelpen bij 

het bestuur? Laat maar horen! 

 

Alvast een fijne kerstvakantie en veel leesplezier! 

Joost 

 

  

Activiteiten 2010-2011 wanneer 

Sinterklaas 4-5 december 

Nieuwjaarsviering 8 januari 

Schoonmaakactie 15 januari 

Duinenmars 10 april 

Groepsweekend 16-17 april 

Koninginnedag Julianapark 30 april 

Herdenking 4 mei 

Schiedamse scoutingdag 21 mei 

Mondt Adviesgroep B.V.  

 

 

Uw mondige adviseur voor uw: 
 

 Boekhouding 

 Loonadministratie 

 Controle boekhouding 

 Opstellen jaarrekening 

 Belastingaangifte voor ondernemers en particulieren 
 

 

Kon. Wilhelminahaven NZ 1,  3134KE  Vlaardingen  

Tel.: 010-435 23 88  Fax:  010-234 11 97 

e-mail: info@mondtadviesgroep.nl  website: www.mondtadviesgroep.nl 
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Poeh wat hebben de kleinsten van de groep weer leuke 

dingen gedaan de afgelopen periode! 

natuurlijk veel lol beleefd, o.a. meeltaart gevecht, maar ook 

weer veel spelletjes. Halloween maskers maken, overvlieg 

weekend, sinterklaas weekend, zwarte pieten opkomst, 

verjaardag vieren, jota-joti, kalenders knutselen. 

 

Het overvliegweekend was natuurlijk wel een hoogtepunt! De 

4 bevers, Nicky, Yanko, Sid en Amir waren super enthousiast 

en zenuwachtig deze 2 dagen. En om de spanning nog een 

beetje te verhogen, vonden ze een brief van Lange Doener in de brievenbus. Ze moesten voor een 

aantal onderdelen goedgekeurd worden, anders mochten ze niet naar de volgende groep: 

waaronder hut bouwen, tafel dekken, afwassen, creativiteit, sportiviteit, intelligentie. Gelukkig 

waren al onze bevers zo goed, dat ze alles hebben gehaald! 

Na wat handafdrukken op een doek te hebben gezet, als afscheid van de bevers, was het tanden 

poetsen en slapen maar! 

Deze nacht verliep alleen het slapen niet helemaal als gepland, sommigen sliepen wat onrustig en 

anderen hadden toch nog even naar de wc moeten gaan! Gelukkig was dit allemaal snel opgelost en 

konden ze daarna weer lekker terug naar bed. 

 

Om half 12 kwamen alle ouders kijken naar de 

vliegende bevertjes en het was me druk! Iedereen 

vloog over de armen heen naar de overkant! Nu missen 

we er dus 4. Gelukkig bleven de bevers niet hangen op 

2 leden, en kregen we Dido, Mila en Dorian erbij! 

 

 

Het sinterklaas weekend was ook een groot succes! Ook deze bevers 

hebben geprobeerd een zo mooi mogelijke hut te bouwen. En dat was 

een prima tent geworden om in te slapen! 

Nadat we allemaal prachtig (en hard!) gezongen hadden bij de kachel, 

bleek de volgende ochtend dat sinterklaas ons gehoord had! Er zaten 

heel mooie pakjes in de schoentjes verstopt en die hebben ze lekker 

mee naar huis genomen om te knutselen. 

 

Ook hebben we de volgende dag kruidnootjes gebakken en het 

Sinterklaashuis bezocht in 

Schiedam. We hebben onze 

zelf geplakte 

verlanglijstjes daar achtergelaten, dus nu maar hopen 

dat de sint ze goed gaat bekijken! 

Het was een lang weekend en iedereen was ook heel 

moe toen ze eenmaal naar huis gingen. 

Maar plezier hadden we zeker, en dit gaan we snel nog 

eens over doen! 

Namens de bevers, Maartje  

 

Bevers 
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Hallo Allemaal,  

Het is lang geleden maar we laten weer wat van ons 

horen.  

 

Wat hebben we allemaal gedaaan 

Een tijdje geleden was de maasdelta 

sensation op de krabbeplas in Vlaardingen. 

Het was gelukkig een droge dag. Voor het 

eerst met de hele groep op de fiets, dat 

was wel erg leuk. Op het veld waren 40 

verschillende spelletjes uitgezet die we 

allemaal 1 voor 1 konden doen. Voor de 

leiding ook leuk. Die kon weer nieuwe 

spelideeën opdoen (haha).  

 

Er waren wel heel veel kinderen bij elkaar. Ik denk als je 

de kinderen vraagt wat ze het leukste spel vonden zullen 

ze met zijn allen zeggen het KNIJPERSPEL. En dat denk 

ik niet omdat het spel zo is blijven hangen maar omdat we 

op het einde Sahi helemaal vol mochten hangen met 

knijpers.  

 

Verder hebben we veel verschillende leuke dingen gedaan en hebben we ons lekker vies laten 

worden tijdens de pokerface opkomst. Lekker met eten spelen.  

 

Toen Baloe mee kwam draaien met Bagheera hebben we een nationale ballendag gehad. Allemaal 

verschillende spelletjes met de bal. (Het valt wel op dat dit elk jaar terug komt en niemand 

precies weet wanneer.) 

 

Ook zijn we vaak bezig met kleine samenwerkingsopdrachten waarin de kinderen bijvoorbeeld een 

klein toneelstukje doen, voor de groep of individueel. Zo leren de kinderen elkaar steeds een 

beetje beter kennen. De kinderen vinden dit erg leuk en doen gezellig mee.  

 

Ook zijn Naomi en Daisy (Bagheera en Sahi), bezig met een training zodat het leiding geven 

makkelijker wordt en zodat we de kinderen een nog beter programma kunnen aanbieden. Vandaar 

dat de afgelopen periode ook een paar opkomsten niet dor konden gaan.  

 

Wat komt er nog aan 

 Sinterklaas 

 Kerst 

 Nieuwjaar 

 Begin januari een nieuwe start van het 

jaar met een hoop nieuwe en leuke dingen.  

 

Groetjes, 

De welpen  

 

Waingungahorde 
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Hallo allemaal 

 

De kabouters zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest. Begin oktober hebben we met een 

overvliegweekend afscheid genomen van vier kabouters, die nu naar de padvindsters zijn. Na 

gourmetten, hebben de meiden zelf de opkomst voor de zaterdagochtend verzonnen en daarna 

werden ze gedropped. Helaas was het tijdens de dropping niet zulk lekker weer, dus kwamen ze 

een beetje verzopen terug. Daarna nog wat drinken en even opwarmen en lekker slapen. De 

volgende ochtend hadden ze een aantal opdrachten en vragen voor de andere meiden verzonnen 

en tenslotte kwam het echte overvliegen. Over de armen van alle ouders en andere kinderen naar 

de padvindsters. En zo kregen wij ook Nicky erbij van de bevers.  

 

Met een klein groepje hebben we meegedaan met de Jota/Joti. 

Eerst hebben we een aantal posten gedaan, zoals een gps-tocht, 

zenden, morse en een spel met portofoons. Daarna hebben we 

meegedaan met het regiospel waarbij we allerlei vragen en 

opdrachten moesten doen. Dat was erg leuk. Helaas zijn we laatste 

geworden, maar dan kunnen we het volgend jaar alleen maar beter 

doen.  

 

We hebben een tijd terug vriendinnenopkomst gehad. Een aantal 

kabouters had vriendinnen meegenomen. We hebben met z’n allen 

geprobeerd met kleipoppetjes een filmpje 

te maken. De meiden hebben eerst een 

verhaal verzonnen en hebben daar figuren 

van klei bij gemaakt. Daarna werd het 

verhaal met de figuren stukje voor stukje gespeeld en daar hebben we 

foto’s van gemaakt. Nu moet er nog een filmpje van gemaakt worden. Een 

aantal van die vriendinnen zijn de opkomsten daarna ook gekomen en 

waarschijnlijk worden ze ook lid, dus dat vinden wij erg leuk. 

 

We hebben ook voorwerpenbingo gedaan. Bij ieder getal op de bingokaart van een groepje hoort 

een voorwerp en dat moet erbij gezocht worden. Pas als ook alle voorwerpen er zijn, is er bingo. 

En dat was niet altijd even makkelijk. Want waar vind je een boot of zoiets simpels als een boek 

is op scouting toch iets minder simpel te vinden. Maar uiteindelijk heeft elke groep een keer 

gewonnen en ging iedereen met een prijs naar huis. 

 

Ook hebben we een paar opkomsten samen met de welpen 

gedaan, zoals pokerface. Dit was een leuke maar ook wel 

vieze opkomst. Per groepje moesten er opdrachten gedaan 

worden, waarbij de kinderen niet mochten lachen. Zoals 

iemand met chocopasta zwarte Piet maken of 

pannenkoeken vangen met je hoofd. En elastieken over je 

gezicht doen, zodat je er heel raar uitziet. Kortom, wij 

hebben weer veel lol gehad de laatste tijd. 

 

Groetjes van de kabouters en Driemer.  

 

Snorregakring 
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Dag iedereen, hier is weer een stuk over alle belevenissen die de 

padvindsters hebben meegemaakt na het kamp. Na de vakantie stond het 

scouting seizoen direct weer in het teken van scouting 100jaar. Op 

zaterdag 18 september was er de maasdelta sensation, hier waren voor 

alle leden binnen de regio leuke en spannende activiteiten georganiseerd. 

De meiden konden meedoen aan een workshop jambe (trommelen), 

kanoën, levend tafelvoetballen, broodbakken boven het kampvuur en 

nog veel meer leuke dingen. Tot slot werd de dag afgesloten met een 

recordpoging om met zoveel mogelijk scouts het logo 10:10 te maken. 

Natuurlijk is dit gelukt en we hebben er zelfs de krant mee gehaald.  

 

Na al dit feest namen we afscheid van onze oudste padvindsters, die stonden te 

popelen om over te gaan naar de explorers. Zij hadden hiervoor helemaal zelf 

een opkomst gemaakt waarbij de overblijvers tegen elkaar de strijd aan moesten 

gaan. Wie de laatste was per onderdeel werd geantiekt, hierbij wordt er bloem 

in je gezicht gegooid waardoor je er gerimpeld uit komt te zien. Dit was zo 

grappig dat iedereen als laatste wilde eindigen. Gelukkig betekent het 

overvliegen van de oudsten dat het ook bijna zover is dat de oudste kabouters naar ons komen 

overvliegen. We kregen er wel 4 bij, en daar bovenop hadden andere padvindsters ook nog 

vriendinnen meegenomen zodat we dit jaar al 7 nieuwe padvindsters hebben. Dat is natuurlijk erg 

leuk. 

 

Met de brandersfeesten was het nat en regende het. Dit 

kon de pret niet drukken want er waren toch allemaal 

spelletjes op het water. Dit jaar was er namelijk weer 

een vlottenrace. Erg gelachen hebben we met onze 

meiden op het vlot, zeker als iedereen de andere kant op 

roeit met wind tegen. Zo dreven ze al ‘bijna bij de 

maasboulevard’ toen ze werden geholpen door de 

reddingsbrigade. 

 

Nadat we weer waren opgedroogd stond de JOTA/JOTI voor de deur, tjonge wat een drukte 

allemaal. Op vrijdagavond verzamelden we op de lange haven met alle slaapspullen, en dat was me 

een berg. Nadat alle slaapspullen waren uitgelegd konden we beginnen met de 1ste activiteiten 

voordat de JOTA officieel geopend werd. Wat hebben we allemaal gedaan: gechat, gezonden via 

radiogolven, geknutseld, een GPS speurtocht, en nog veel meer. Op zaterdagavond stond er als 

avondspel de hunt op het programma samen met de Taizé groep. Er werden groepjes gemaakt en 

ieder groepje kreeg een stapel foto’s. Op de plaats van iedere foto lag een zakje met punten 

verstopt. Tijdens het zoeken moest je goed opletten dat de hunters (jagers) je niet konden 

horen of zien, want dan moest je weer punten inleveren. Het groepje met de meeste punten dat 

had gewonnen. Op zondagochtend hebben we met zijn allen ontbeten en daarna moest het gebouw 

weer aan kant gemaakt worden. 

 

We hebben natuurlijk ook nog gewone opkomsten gehad de laatste tijd. Zo hebben we met zijn 

allen gekookt en gegeten. In 2 groepjes werd een voorgerecht en een hoofdgerecht 

Sterrenvendel 
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klaargemaakt. Het voorgerecht was een vers gemaakte groentesoep met balletjes en het 

hoofdgerecht bestond uit aardappels, worteltjes of sperzieboontjes met een bal gehakt. Na 2 

uur zwoegen om het allemaal gaar te krijgen konden we met zijn allen aan tafel om te gaan 

genieten van een zelf gemaakte maaltijd. Het meest opvallende: het was echt goed te eten. Wij 

als leiding maken ons ook een stuk minder druk voor kamp. De leiding zou het toetje regelen, dit 

was een zelf gemaakte bananensplit en zelfgemaakte chocoladesaus. 

 

Nu gaan we ons voorbereiden op sinterklaas en kerst en natuurlijk op net zo’n leuk nieuw 

scoutingjaar als 2010 

 

  

Make over lokaal 

Na het kamp heeft ons lokaal een make over gekregen. Vorig jaar hebben 

we met alle padvindsters met bloed, zweet en tranen het lokaal 

geschuurd en eind oktober was het eindelijk zover. Het lokaal was 

geverfd, het laminaat was gelegd, we konden dus weer gewoon in ons 

eigen lokaal opkomsten draaien. Als je een kijkje wilt nemen vergeet dan 

niet je zonnebril, de kleuren zijn nogal fel!! 
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Het gerommel van de Verkenners 

We hebben de afgelopen tijd lekker lopen rommelen en ons weer met van alles en nog wat bezig 

gehouden. Niet alleen wij hebben lopen rommelen maar ook onze geweldige BOCO. Onze Entree is 

verplaatst. De oude entree is omgebouwd tot stafhok, met de mogelijkheid om aan de computers 

te werken en alle spullen op te ruimen. In het lokaal kunnen we nu de jassen ophangen. Maar het 

hoogtepunt is de houten hoekbank waar we heerlijk op kunnen chillen. Het betekent we dat we 

binnenkort zelf aan de slag kunnen. We hebben nu een bonte verzameling van kleuren in het 

lokaal. Het idee is om daar wat eenheid in aan te brengen. De verkenners willen graag een wand 

versieren met een mooi stukje graffiti. Maar dat is de toekomst, we hebben de afgelopen tijd 

ook van alles en nog wat gedaan.  

 

We hebben gewerkt aan de rollenverdeling in een groep. Wat zijn de taken in de groep. Ben jij 

een clown en zorg je voor de lol in de groep of ben je een verzorger en wil je liever dat iedereen 

het naar zijn zin heeft en op zijn gemakt voelt. Andere rollen binnen een groep zijn Leider, 

Brains en Creatief. 

 

Als groep hebben we een nieuw lijflied gemaakt. Geïnspireerd door de tv serie ´O O Cherso´ 

kwam het lied tot stand.  

O O Rmt 
Mooie troep aan de lange haven 
Touwtjes knopen, lekker klooien, samen zijn 
 
O O Rmt 
Ik zou ´t iedereen aan willen raden 
Om elke vrijdagavond met het clubje bezig te zijn. 
 

We hebben ons verdiept in de werking van het kompas. We hebben ons denkbeeldig verplaatst 

over de kaart en allerlei routetechnieken uitgewerkt. Een week later hebben ons lekker 

ondergedompeld in de fantasie wereld van games. Zo hebben we ´coole tricks´ uitgehaald op het 

snowboard, rond gecrost in een rally wagen en wat ruzies uitgevochten op het speelveld. De tijd 

schoot voorbij!  

 

Afgelopen opkomst hebben we lekker gewerkt aan promotiemateriaal voor groente en fruit. Met 

kiwi’s, saté prikkers en druiven werden egels gemaakt. Een appel werd omgetoverd tot een 

schildpad of een vogel. Van sinaasappels kan je een eekhoorn of een olifant bouwen. Een 

komkommer is een goede basis voor een Nijlpaard, kompleet met tanden. Als in de productie alles 

tegen zit, dan kan je van de ingrediënten van een giraf altijd nog een slak maken.  

 

We hebben ook nog aardig wat plannen voor de 

toekomst. We gaan surprises uitpakken tijdens 

Sinterklaas. We zullen onze kaart en kompas skills 

nog moeten testen, hebben nog wat nieuwe 

verkenners te installeren en het lokaal moet 

natuurlijk ook nog feestelijk worden geopend. Genoeg 

dus voor de toekomst. 

 

De verkenners  

 

Raymond Maufrais Troep 
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Hallotjes! (= 

Afgelopen tijd is er veel bij ons, de explorers, gebeurd! Na een heel geslaagd zomerkamp zijn 

Maartje, Naomi, Sarah, Dyonne, Laurence, Tim en Kevin overgevlogen van de explorers naar de 

stam,en hebben wij Janneke, Judith, Masha en Manuela er gezellig bij gekregen! We zijn nu een 

echte meidengroep!  

Voor dit nieuwe jaar hebben we veel op de planning staan zoals surprises 

met sinterklaas, Nieuwjaarsduik, we willen een keer gaan 

schaatsen/bowlen en weer veel gezellige vrijdagavonden! Oftewel veel 

leuke dingen in het vooruit zicht! 

Met de vrijdagavonden zijn we al begonnen! We hebben bijvoorbeeld 

iedereen geïnstalleerd (zelfs Edwin moest nog geïnstalleerd worden!!!). 

Dat ging heel officieel allemaal. Iedereen moest z’n uniform in je broek 

doen en de wet na zeggen. Na de installatie hebben we meteen 

verkiezingen gehouden. Er moest een nieuwe voorzitter, penningmeester, 

secretaresse en huisvrouw gekozen worden. We hebben eerlijk met zijn 

allen gestemd.  

Voorzitter: Marloes 

Secretaresse: Jessica 

Penningmeester: Lotte 

Huisvrouwen: Masha, Manuela en Judith 

 

Ook hebben we speleo geoefend,want nog niet iedereen had dit 

wel eens gedaan! Iedereen vond het erg leuk dus dat gaan we 

zeker nog veel vaker doen dit jaar! We hebben zelfs in februari 

een speleoweekend op de planning staan. 

 

Afgelopen vrijdag hebben we cocktails gemaakt. Manuela en 

Judith hadden opkomst en hadden het erg leuk 

bedacht/uitgewerkt! Ze hadden een paar recepten bij zich en 

ook allerlei ingrediënten zoals sinaasappelsap, ice tea, citroensap, ananassap en bananennectar. 

We hebben heerlijke cocktails gemaakt en het was een zeer geslaagde/gezellig avond!  

 

Groetjes van de explorers! 

 

 

 

 

  

 

Afdeling 1 en 657 
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De stam begint eindelijk weer op te bloeien! Nadat Dyonne, Sarah, Naomi, Maartje, Tim, Kevin en 

ik, Laurence, zijn overgevlogen telt ze weer een mooi aantal leden: 10. Geweldig, isn’t it? 10! Het 

is een super gezellige groep waarmee we de komende tijd veel samen gaan doen. We hebben al 

een hele waslijst aan opkomsten bedacht. Op het programma staan al een aantal leuke 

weekendjes, wandeltochten en heel veel leuke activiteiten voor de vrijdagavond. De onderlinge 

taken als voorzitter, secretaris, barman en barman2 zijn ook verdeeld. Kortom; we zijn klaar voor 

een leuke tijd! 

 

We hebben óók al wat leuke dingen achter de rug. 

Eerst even actueel; de verjaardag van Maartje! 

Maartje had een leuke avond voorbereid: maak je 

eigen taart. Cake, marsepijn, slagroom en alles wat 

nodig was voor een lekkere taart. Helemaal 

geslaagd! Zij heeft niet alleen óns verrast, maar wij 

hebben haar ook verrast met slingers, ballonnen en 

niet te vergeten, de cadeautjes! 

 

Yorick organiseerde een barbecue bij scouting de Tono, ter verwelkoming van de nieuwe 

stamleden, een geslaagde avond met veel hapjes en drankjes. 

Tevens organiseerde Yorick een gipsblok-opkomst. Oftewel, je krijgt een blok gips en je zorgt er 

maar voor dat er wat leuks van gemaakt word m.b.v. hamers, zagen, bijtels en vijlen! 

 

In Delft hebben we gekart bij Bleekemolens Race Planet. Helemaal leuk natuurlijk! Er zijn een 

paar strakke tijden neergezet en iedereen heeft goed z’n best gedaan, maar er kan natuurlijk 

maar één winnaar zijn.  

Hier de tijden:  
Plaats Naam Gemiddelde (sec.) Snelste ronde (sec.) 

1. Martijn van Alpen 28.97 26.38 
2. Naomi de Lange 29.17 26.91 
3. Laurence Gijsen 30.54 27.69 
4. Tim Koster 32.35 28.55 
5. Eric Brauwer 32.70 28.08 
6. Dyonne Leermakers 32.79 28.62 
7. Yorick de Vries 34.41 28.25 
8. Sarah den Dulk 35.39 29.30 
9. Maartje van de Water 39.07 30.63 
10. Kevin Ringlever 41.52 34.48 

 

Niet te vergeten: het etentje bij Dyonne! Op ene maandag in November hebben we ovenheerlijk 

gegeten bij onze Dyonne! Ze kookte zelf en dat was niet niks. Een gezellige avond die afgesloten 

werd met een oliebol. Laat nou net Jessica werken in een oliebollentent! 

Als afsluiter: de sinterklaaslootjes zijn getrokken! Dit jaar online! Dit was even wennen voor 

sommigen en verliep daarom niet helemaal gesmeerd. Na poging 2 is iedereen voorzien van een lot 

van de goedheiligman. 

 

Groetjes, 

Laurence, namens alle stamleden. 

  

 

Jan van Hoof stam 
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Zaterdag 30 en zondag 31 oktober 2010 liepen we met de boomstam, stam en leiding de EOL. Dat 

staat voor de Explo Oriëntatie Loop. De bedoeling was om 2 dagen te backpacken en 1x te 

overnachten op een onbekend scoutingterrein. 

 

Dit jaar begonnen we om 11 uur in Wassenaar. We 

reden er met z’n allen heen nadat we om half 9 (!) bij 

Marcel en Cora hadden verzameld. Eenmaal aangekomen 

moesten we teams maken en daar een leuke naam voor 

verzinnen. Ik zat in het meidenteam ‘kippenhok’ wat 

echt heel gezellig was. Andere namen die voorbij 

kwamen waren ‘brak’, ‘ik denk er nog even over’ en ‘een 

beetje inspiratie’.  

We kregen een kaart en een lijst coördinaten die we 

moesten zoeken en invullen. Vervolgens stippelden we 

de route uit die we gingen lopen. Er waren bonus en verplichte posten, en wij probeerden er 

zoveel mogelijk te halen. Want bij elke bonus post won je tijd, en wie de snelste tijd had, won! 

 

Het was een heel leuke maar ook lange, zware, pijn-

in-je-voeten tocht. We hebben veel foto’s gemaakt 

en gelukkig zat het weer mee. Bij elke post moest je 

een stempel zetten op je coördinatenkaart. Of in 

mijn geval, mijn hand. Dan konden we ‘m niet 

verliezen. Aan het eind van dag 1 hadden we er wel 

18! Maar we hadden dan ook ongeveer 27km(!) 

gelopen. Bij de meeste deden de voetjes dus al aardig pijn, maar gelukkig was er een lekkere 

barbecue voor ons klaargezet en zodra de tent stond, konden we aan tafel! Lekker bij het 

kampvuur bijkomen! 

 

Gelukkig ging deze nacht de klok een uur terug, dus konden we wat langer slapen! Dag 2 was al 

wat zwaarder. Vooral nu je voeten weer een beetje aan de vrijheid gewend waren. En toen we 

eenmaal liepen begon het te regenen! (Gelukkig mochten we 

een stukje met de metro/Randstadrail, van Nootdorp naar 

Den haag waar we dan weer verder liepen). 

Een andere verassing was dat we vandaag geen stempels 

moesten zoeken, maar gaatjes prikkers. Dus we hebben ons 

echt een hoedje gezocht naar die eerste. 

De pijn in de voeten steeg en –Ja, dit gaan we echt nog een 

keer vertellen– Martijn A. gaf op! Die ging in z’n uppie met 

de trein weer naar huis, terwijl de stoere meiden van het 

kippenhok stevig doorliepen. De rest van team Brak sloot 

zich daarbij aan. Beetje jammer dat hij z’n schoen vergat 

bij Eric. Die heeft nu dus leukere avonturen beleefd dan z’n 

eigenaar.  

Mijn blaren begaven het op een gegeven moment ook een 

beetje, dus werd ik heel vriendelijk geholpen door een ander team.  

Ondanks het plezier dat we hadden beleefd (we hebben een koe in ons kippenhok! Haha, Cora 

 

Boomstam,Stam & Leiding op EOL 
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moest kolven), waren we heel blij toen we de finish bereikt hadden! Als laatst een groepsfoto op 

onze overwinning! Want het kippenhok eindigde 3e! De winnaars waren natuurlijk ook van de 

Franciscus Lodewijk groep, Theo, Joost en Martijn H.! Zij mogen volgend jaar de tocht 

organiseren. De perfecte afsluiting was het eten bij Joost en Annemieke thuis, want er was 

lekker Chinees gehaald. Iedereen kon lekker opwarmen, uitrusten en bijkletsen. Martijn A. was 

ook gekomen, maar die kreeg natuurlijk even de volle laag, omdat hij OP GAF! Haha 

 

Het was een leuk weekend, volgend jaar weer? Namens de Stam, Maartje 

  
 

Kleurplaat 
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Het nieuwe scoutingseizoen begon gelijk goed met een activiteit voor jong en oud(ers). Via een 

speurtocht kwam iedereen langs drie posten: een GPSpost, een Jenga / Mikado-post en een post 

waar je je eigen 100 jaar scouting Puzzel kon maken. En aan het eind was er een fotopresentatie 

van alle kampen. Het was een gezellige middag: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Familie-fotomiddag 
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 Uitnodiging 
Nieuwjaars bijeenkomst 

Zaterdag 8 januari 

14.00 uur tot 17.00 uur 

z.g.a.n. 

 
 
 
 
 

om het nieuwe jaar zo goed mogelijk te beginnen 

zijn alle leden van onze groep uitgenodigd samen 

met hun broertjes, zusjes, vader, moeder, 

verzorgers, opa’s en oma’s met ons 

het begin van een nieuw scoutingjaar te 

vieren.  


