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Bevers 

Sterre Maartje van de Water 06-30737726 

Noa Naomi de Lange 06-22318697 

E-mail bevers_flg@live.nl 

  

Welpen 
Sahi Daisy Heuchemer 06-38624767 

E-mail welpen_flg@hotmail.com 

 

Kabouters 

Driemer Cora de Bruin 010-4730805 

Mang Kevin Ringlever 06-48864587 

E-mail kabouters_flg@hotmail.com 

 

Verkenners 

Marcel Marcel de Bruin 010-4730805 

Yorick Yorick de Vries 06-45960999 

E-mail verkenners_flg@hotmail.com 

 

Padvindsters 

Mathieu Mathieu Verkade 06-24869319 

Maaike Maaike van Hattem  06-38251023 

Martijn Martijn Heuchemer 06-51613217 

Jolanda Jolanda Kremer 06-12396996 

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 010-4268416 

 

 

 

 

 

Troephuis 

Lange Haven 11 

3111 CA Schiedam 

010-4267048 

 

 

giro: 772595 t.n.v. st. scouting 

Franciscus-Lodewijkgroep te 

Schiedam 

email: info@scoutingflg.nl 

internet: www.scoutingflg.nl 

 

 

 

 

Boomstam 

Contactpersoon Annemieke Jansen 010-4263530 

 

Bestuur 

Voorzitter Annemieke Jansen 010-4263530 

Secretaris Joost Jansen 010-4263530 

Materiaal Mathieu Verkade 010-2232168 

Groepsbegeleider Eric Brouwer 06-14444447 

 

Stichtingsbestuur 

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 

Maartje van de Water          Maaike van Hattem 

Prins Mauritsstraat 1            Brielsestraat 6 

3116 GE Schiedam              3114 VB Schiedam 

06-30737726                        06-38251023 

   

 

Telefoonlijst 
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Bij de bevers hebben we een rustig groepje tegenwoordig, het zijn er nog maar 4. 

(Want Mila en Dido zijn overgevlogen!) En dat betekend dat het tijd werd voor een 

vriendje/vriendinnetje opkomst! Dus dat hebben we gedaan! Inge nam 2 vriendjes mee (Mathis en 

Sjoerd) en Ahmet had zijn broer (Enging) eenmalig meegenomen. 

Het was weer gezellig druk met 7 bevers! 

En we hadden dan ook een hele leuke opkomst op de planning staan. Namelijk: muziek opkomst! 

We hebben de stoelendans gedaan, stop-dans, muziek memory, raad het instrument, maak een 

instrument, sinterklaas liedjes zingen en bij het drinken „fietsbel bromfiets‟. 

Dan moet je proberen zoveel mogelijk spekjes in je mond te stoppen, zonder door te slikken. 

En proberen het lange woord „fietsbel bromfiets‟ nog verstaanbaar uit te 

spreken. Ze lagen dubbel van het lachen! 

We hopen dat Mathis en Sjoerd blijven komen! 

 

Op zaterdag 12 november kwam Sinterklaas weer aan! En om de Sint een 

warm welkom te geven, hadden de bevers mooie sint- en pietenmutsjes 

gemaakt. Ze waren heel creatief met papier en diamanten en het 

eindresultaat mag er wezen!  

 

We hebben ook een puzzelopkomst gehad, en die was moeilijker dan 

verwacht. Eerst moesten alle 10 de puzzels gezocht worden, want ze 

waren verstopt. En vervolgens moest iedereen helpen oplossen. Het was heel leuk, want sommige 

puzzels kon je ook als kleurplaat gebruiken! 

 

De kranten opkomst was ook een 

succes, want naast Frederik 

Scheuremaar, houden ook alle bevers 

van kranten verscheuren. Maar er 

moest natuurlijk wel een reden zijn om 

de kranten te scheuren.. Dus we hebben 

er een mooi kunstwerk van gemaakt 

door Aodhán op een groot vel papier te 

leggen, en hem over te trekken!  

Zie hier het resultaat. 

 

 

 

Binnenkort is het natuurlijk pakjesavond, en ik heb zo‟n 

vermoeden dat de Sint ook een bezoekje aan scouting op de 

planning heeft staan.. 

Maar goed dat we verlanglijstjes hebben gemaakt! 

 

Tot het volgende groene blad! 

Liefs van Sterre, Noa en de Bevers natuurlijk! 

 

 

 

Bevers 
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Hallo allemaal, 

 

Er is in de afgelopen tijd weer een hoop gebeurd. We hebben laatst jota gehad; Wat een leuke 

dag was dat zeg ! In de ochtend zijn we langs de verschillende posten gegaan , we hebben geleerd 

waar morsen vandaan komt en hoe je moet zenden. Soms kon je tot in 

Zweden met mensen praten. Je moet dan wel erg stil zijn zodat je de 

mensen aan de andere kant goed kunt horen.  Ook hebben we “wie is 

het” gespeeld met portofoons. In de middag hadden we een regionaal 

spel, met soms erg moeilijke en soms ook gemakkelijke vragen. De 

opdrachten waren niet altijd even makkelijk. We hadden geen slechte 

eindplaats.  

We zijn ook begonnen met het aanleren van de basisknopen, de platte 

knoop (die veel van de kinderen al snel door hadden en heel goed 

konden maken.) De regel is dan ook dat de kinderen eerst de knoop 

tien keer goed moeten laten zien voor we naar de volgende knoop gaan. 

Aan het einde hopen we dat iedereen niet alleen een mooi knopenplankje heeft, maar ook alle 

knopen kunnen toepassen in de praktijk. Een voorbeeld is het maken van een platte knoop in je 

das.  

Ook hebben we de branderfeesten gehad. Wat was dat weer een groot feest! Eerst een 

etalagespeurtocht, waarbij in alle etalages een scouting voorwerp lag met daarbij een vraag. Als 

je de vraag goed had kreeg je een letter. Had je alle letters gevonden, dan kwam daar een zin 

uit. Daarna waren er nog wat leuke spelletjes op het plein te doen.  

Op vrijdag  30 september gingen de oudste welpen/kabouters overvliegen. Om 17.30 verzamelden 

we op de Lange Haven. Iedereen voor de laatste keer 

met zijn of haar luchtbed , want ja; dadelijk bij de 

padvindsters en verkenners passen deze niet meer in 

de tenten. We gingen daarna met zijn allen beslissen 

wat we zouden eten. Vaak worden dit pannenkoeken 

maar nu werden er hamburgers gemaakt. Ook moest er 

een opkomst bedacht worden voor de volgende dag. Dus 

het ene deel van de groep maakte een opkomst en het 

andere deel ging boodschappen doen. Daarna kon er 

druk gekokkereld worden en kon er al snel lekker 

gegeten worden. Ook was er nog een momentje van 

corvee. Dat hoort er natuurlijk altijd bij! Nog even 

rustig zitten, en dan een warme trui en jas aan… En de auto‟s in. Waar gaan we naartoe? Waar 

sommige van ons de rijksweg richting Vlaardingen pakten, gingen andere gewoon binnendoor op 

weg naar het noorden van Schiedam. Met zijn  allen geblinddoekt in een rijtje lopen. En zelf de 

weg nog even terug vinden…!! Na 1,5 uur lopen kwamen we weer bij het gebouw aan. Even wat 

drinken en naar bed. De volgende ochtend was het al vroeg weer dag. Bedden opruimen, ontbijten 

en de opkomst. Helaas voor de overvliegende welpen waren de andere welpen er niet en hielden 

ze deze opkomst voor de leiding. Het was daarentegen wel een hele leuke opkomst. En met het 

overvliegen was het einde van het weekend. Zo konden de jongens als verkenners naar  huis. We 

wensen jullie een hele fijne tijd bij de verkenners!  

 

Groeten,Sahi en de welpen 

 

Waingungahorde 
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Hoi allemaal, 

 

Zaterdag 5 november was het zover, ouder-kindweekend met de welpen en kabouters! Met 

kinderen en ouders vertrokken we zaterdagochtend richting Maasland. Daar aangekomen even 

uitladen en het gebouw verkennen. Nadat er bepaald 

was wie waar ging slapen konden de bedden neer 

gelegd worden. Koffie voor de ouders, zodat ze er 

de rest van de dag tegen aan konden en daarna 

lekker naar buiten. Op het veld hebben we het spel 

“betoverd” gespeeld. Twee groepen moeten 

tegenover elkaar de bal naar de andere kant gooien 

terwijl ze een naam noemen van de tegenstander om 

deze te betoveren. Als de bal niet gevangen wordt 

moet de persoon die genoemd is uit het veld. Je kunt 

ook weer iemand terugkrijgen in je team door zijn 

naam te noemen als je gooit. Als de bal weer niet gevangen wordt, mag de persoon terug in het 

veld. Iedereen was lekker fanatiek en natuurlijk wisten de kinderen (met wat hulp van de leiding) 

de ouders te verslaan. Ondertussen had iedereen trek gekregen, dus tijd om te lunchen. Na een 

stevige maaltijd was het tijd om iets rustigs te doen. Dus de tafels werden in het zonnetje gezet 

en we gingen winegums maken. Eerst gelatine maken, daar 

poedersuiker, kleurstof en smaakstof aan toevoegen en 

vervolgens in ijsblokvormpjes gieten. Tja, en dan wachten 

tot ze hard zijn. Dan in de tussentijd maar iets anders 

doen. Op naar het bos om “water, spons en vuur” te doen. 

Weer twee partijen en iedereen krijgt een kaartje om 

vervolgens iemand van de tegenpartij te tikken. Water wint 

van vuur, want dat dooft het vuur. Vuur wint van spons, want 

dat verbrandt de spons en spons wint van water, want die 

slurpt het water op. Helaas stonden er wat veel brandnetels in het bos, maar dat mocht de pret 

niet drukken. Er zat dan ook weinig verschil in de 

uitslag. Na terugkeer bij het gebouw was het tijd om 

even te relaxen. Na een spelletje “Kaa zegt” moest er 

ook nog even serieus gewerkt worden. Even oefenen 

op een aantal knopen voor het knopenbord waar we 

mee bezig zijn. Het was leuk om te zien dat vooral de 

kinderen het snel oppakte en het vervolgens aan de 

ouders konden leren. Daarna werd er een lekkere 

maaltijd klaargemaakt, terwijl ook Mila en haar vader 

inmiddels aangekomen waren. De macaroni ging er na 

zo‟n intensieve dag goed in. Even snel afwassen (dat gaat inderdaad lekker snel als er ouders bij 

zijn) en dan klaar maken voor het avondspel. Iedereen moest warme en donkere kleding aan en 

een zaklamp meenemen voor “sluipie-sluipie”. Weer op naar het bos, maar dat is wel een stuk 

spannender in het donker. Gelukkig hadden we nu een stuk met wat minder brandnetels. Sahi en 

Driemer gingen in het midden van het bos zitten en de rest moest proberen zonder herkend te 

worden bij hen te komen. Maar als er op je geschenen werd met de zaklamp en je herkend werd, 

moest je weer terug en opnieuw gaan proberen. Iedereen was heel creatief met andere kleding 

aantrekken, rare geluiden maken en je voordoen als je dochter. Sahi en Driemer hebben dan ook  

 

Snorregakring 
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erg gelachen als er weer een raar schepsel op ze af kwam lopen. Er zijn aardig wat punten 

gescoord en het was erg leuk. En natuurlijk hoort bij scouting een kampvuur, dus werd hiermee 

de avond afgesloten. Nog wat drinken en eten bij het vuur en toen naar bed. Nog even op wacht 

zitten tot ze echt sliepen, maar daarna is het stil gebleven. 

 

Zondag zijn we om 8:00 uur opgestaan 

en na het inpakken en ontbijt zijn we 

weer naar het bos vertrokken. Daar 

hebben we levend scoutingstratego 

gedaan. Elke groep moest een vlag 

verstoppen in het bos, die vervolgens 

gezocht ging worden door de andere 

groep. Maar dat gaat natuurlijk niet zo 

maar. Iedereen kreeg een kaartje met 

een rang zoals bij stratego en daarmee 

kan je een ander proberen te verslaan. 

Er werd weer fanatiek gespeeld en 

ondertussen goed gezocht naar de vlag. 

Deze werd dan ook gevonden en zo hebben we aardig wat spellen kunnen doen. Ondanks dat de 

vlaggen best goed verstopt zaten, werden ze toch weer gevonden. 

Nadat iedereen na het rennen opgewarmd en vermoeid was, gingen 

we terug om te lunchen. Hierna hebben we het gebouw opgeruimd 

en schoongemaakt. Doordat alles veel sneller ging met de ouders 

erbij dan gepland, hadden we nog tijd over voor een extra spel. 

Dit werd het aloude scoutingspel Bandarlog. Eén iemand staat in 

het midden en de rest moet proberen naar de overkant van het 

veld te komen zonder opgetild te worden. Als je opgetild wordt, ga 

je de persoon in het midden helpen tot iedereen opgetild is. Tja, 

en dat is soms niet helemaal eerlijk, want de 

ouders zijn natuurlijk veel zwaarder dan de 

kinderen, maar gelukkig zijn de kinderen wel snel 

en slim. Het wisselde dan ook erg wie er als eerste 

op getild werd en wie als laatste overbleef. In 

ieder geval was het een spel wat veel spanning en 

plezier gaf en ook zeer vermoeiend was, zeker voor 

degene die dit soort dingen niet iedere week doen. 

Daarna konden we dus allemaal moe maar voldaan in 

de auto stappen om terug te gaan naar Schiedam. 

Wij hebben erg genoten van het weekend en 

vonden het supergezellig!! 

 

Groeten Mang, Sahi en Driemer 

 

 

 

 

Snorregakring 
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Komen en gaan. 

 

Zo aan het begin van het jaar was het een komen en gaan. Welpen die 

komen kijken om een nieuwe uitdaging te vinden. De oudste verkenners 

die te oud worden en helaas een nieuw plekje moeten vinden bij de 

explorers. We werden ook positief verrast door kijkers. Maar ook 

binnen de troep zijn er verschuivingen. Verkenners die beginnen aan 

hun 2de jaar en denken ervaren te zijn en verkenners die beginnen aan 

hun laatste jaar en denken alles al te weten. Laat we eens kijken hoe ze 

het er vanaf hebben gebracht. 

 

Wij hebben de heren op een tocht gestuurd, gewapend met een 

routekaart en een kompas. Het resultaat; ja, ze konden het eindstation 

vinden, maar alleen met behulp van de noodenvelop. Alle nieuwe 

verkenners (Simon, Casper, Jeremy, Tristan en Robin) waren samen met 

Yorick wel netjes via de route op de stadhouderslaan uitgekomen. Iedereen wist daar de sloot 

met behulp van een touwbrug van 2 touwen droog over te steken.   

 

We hebben afscheid genomen van Jona en Calvin. Eigenlijk hebben we twee keer 

afscheidgenomen . In eerste instantie was het ons feestje. Wij vroegen ons wel af of ze wel 

klaar waren voor de overgang. We zetten hun dan ook een aantal keer voor een uitdaging; zo 

moesten er milkshakes in elkaar gezet worden en ze moesten uit de groep weten te breken. 

Hierna konden ze opgenomen worden in de warme armen van de vrouwelijke explorers.  

 

Een week later werden onze heren getest. Calvin en Jona 

hadden voor ons op een fantastische wijze een fort 

Boyaard in elkaar gezet. De verkenners moesten met 

waterpistolen aan de slag en hierbij moesten vlijmscherp 

richten, een collage van het leven van Calvin en Jona bij de 

verkenners in elkaar knutselen, ze moesten met een sleutel 

door een wirwar aan touwen manoeuvreren en tot slot 

moesten we een doolhof door kruisen om bij HET SPUL* te 

recht te komen. Dit alles om de sleutels van de schat te 

bemachtigen. Weet je wat er in de schat zat? Wij wel en 

we hebben er van genoten. 

 

De Jota was weer een grote beleving met: een prachtig soldeerproject, waarmee je het hele 

weekend opzoek kan naar geluidjes, een chat sessie waarbij je heerlijk kan laten verleiden door 

verschillende meiden (ja,ja), aan het zendapparaat hangen om de avond zo lang mogelijk te 

kunnen rekken, herkend worden op de web-cam door je vader, welke aan de andere kant van de 

wereld zit vanwege zijn werk en een avond lang jagen en opgejaagd worden in het centrum van 

Schiedam, met als enige wapen een mobile telefoon en een berg vragen die moesten worden 

beantwoord. 

 

De laatste weken hebben we achter de loop van een luchtgeweer gestaan, vuur gemaakt in het 

park en ons verdiept in verschillende knopen. Zo kunnen we ons ontwikkelen als scouts.  

 

Raymond Maufrais Troep 
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Dat ga je binnenkort terug zien. We werken namelijk aan vaardigheidsinsignes die je na afronding 

mag dragen op je uniform. De eisen zijn terug te vinden op de website van de groep. 

 

Binnenkort gaan we nog meer insignes opplakken. Want we gaan maar 

liefst 8 verkenners installeren: Leon, Lennert, Jelle, Casper, Simon, 

Robin< Jeremy en Tristan . Altijd een bijzonder moment.  Een week 

later gaan we de gemaakte surprises uitpakken om het feest van de 

goeie oude man te vieren. Wij hebben daar nu al zin in 

 

Gegroet 

Yorick en Marcel 

 

 

*Het Spul =  een combinatie van vlag yoghurt en bloem wat na een aantal weken 

kweken van zelf tot leven komt als een verschrikkelijk monster.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Raymond Maufrais Troep 
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Het 2de weekend van oktober stond in het thema van de Explo Oriëntatie Loop (EOL). Dit is een 

wandelpuzzel-oriëntatietocht over 2 dagen waarbij je met je eigen tentje de slimste route moet 

zoeken om te winnen. Het team wat aan het einde van het weekend de kortste tijd heeft  wint 

namelijk de eer en de organisatie voor volgend jaar.  

Op zaterdagochtend vroeg de keuken in om een goed ontbijt en stevige lunch te maken, en ja op 

gebakken eieren loop je toch het beste.  12 eieren later kon de rugzak nog net dicht maar honger 

zouden we niet krijgen onderweg. Om half9 in de auto richting de andere teams van onze groep 

(Judith & Annemiek en Dyonne & Laurence) om daarna richting kasteel Ravenhof op de Belgische 

grens. 

Onder het genot van een kopje koffie werden nog even de 

spelregels van het weekend verteld en de kaart met posten 

uitgedeeld. Het was begonnen, snel werden alle knutselspullen 

uit de tas gehaald om alle posten op de kaart in te tekenen. 

Dan begint het moeilijkste: welke keuze- en bonusposten gaan 

we allemaal lopen om zo goed mogelijk in het klassement te 

eindigen. We besluiten tijdens de eerste verplichte posten de 

tactiek te bepalen, zo konden we onze voeten even aanvoelen en bepalen hoever we konden gaan. 

De voeten voelden goed en probeerden zoveel mogelijk 

bonusposten te lopen.  Helaas waren sommige bonusposten 

zo gekozen dat het wel erg aantrekkelijk waren om even 

te gaan zitten voor een kopje koffie of in een cafeetje. 

Dat is natuurlijk niet goed voor het klassement maar wel 

erg lekker voor de voeten. 

Eenmaal aangekomen op het bivak volgt de controle van de 

posten, bij iedere post moest er een foto gemaakt 

worden als bewijs dat je er geweest bent. Daarna snel de 

tent opzetten en toen konden we met wat lekkers gaan zitten en wachten totdat de barbecue 

aangestoken werd en het tussenklassement bekend werd gemaakt. Het zag er allemaal 

veelbelovend uit, na dag 1 stonden we op plaats 1. Zouden we dat vol kunnen houden op zondag? 

Zondagochtend weer vroeg op, ontbijten, tas inpakken, tent 

opruimen en op tijd klaar zitten om het nieuwe postenboekje 

aan te nemen. Na het intekenen ging de start toch iets 

moeizamer dan de ochtend ervoor maar de strijdlust was er 

nog steeds. Na de nodige dilemma‟s en hindernissen in de tocht 

kwamen we weer terug bij Kasteel Ravenhof waar de kachel al 

lekker brandde. Onder het genot van een warme kop koffie 

konden we bijkomen totdat alle teams binnen waren, daarna 

kon het eindklassement opgemaakt worden. Alle 3 de teams 

van de FLG stonden in de top 5 (van de in totaal 9 teams), 

helaas hebben we onze 1ste plek niet vast kunnen houden.  

Ondanks dat we niet gewonnen hebben was het wel weer ene 

zeer geslaagd weekend wandelen. Lijkt het je na het lezen 

ook leuk om volgend jaar mee te doen met de EOL of wil je 

meer informatie dan kun je me altijd even aanschieten of 

mailen (mathieu_verkade@hotmail.com) 

Mathieu 

 

EOL 

mailto:mathieu_verkade@hotmail.com
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Het nieuwe jaar ging weer fris van start. Terwijl de oudste kabouters kwamen kijken bij de 

padvindsters zin we met zijn allen gaan kanoën in de Vlaardingse vaart. Niet alleen de oudste 

kabouters kwamen kijken bij de padvindsters, ook Jolanda kwam eens een keertje meekijken als 

nieuwe leiding. Om zeven uur hadden we afgesproken bij kanovereniging Natsec waar 

boomstamlid Judith al op ons stond te wachten. Allemaal helpen om de kano‟s in het water te 

krijgen om daarna wat spelletjes te doen op en om de kano‟s, daarna ging we als een groep op de 

vaart kanoën.   

Alle kijkers vonden het allemaal een geslaagde avond en 3 weken later vlogen er 5 kabouters over 

naar de padvindsters en ook Jolanda vond het zo gezellig dat zij ons leidingteam komt 

versterken.  

Tijdens de brandersfeesten kwam het goed uit dat we met alle meiden hebben gevaren. Tijdens 

de brandersfeesten werd er namelijk voor alle padvindsters en verkenners in Schiedam een 

vlottenrace georganiseerd. Hier hebben we de andere groepen van Schiedam eens een poepje 

laten ruiken, en alle bekers gewonnen die er te winnen vielen (4 voor de verkenners en 2 voor de 

padvindsters). Het mooie weer en de gewonnen prijzen hebben de brandersfeesten tot een 

geslaagd evenement gemaakt. 

Het 3de weekend van oktober staat altijd in het teken van de JOTA/JOTI, en dit betekend dat 

de padvindsters een leuk weekend voor de boeg hebben samen met alle andere scouts. Op 

vrijdagavond verzamelde we met de verkenners en explorers in de grote zaal voor de onofficiële 

opening. Hier kregen we uitleg over alle verschillende activiteiten tijdens het weekend zoals: het 

solderen van een afluisterapparaat, zenden met andere scouts over heel de wereld, chatten met 

andere scouts en een GPS puzzeltocht. Om 22:00uur verzamelde we ons allemaal in het 

padvindsterlokaal om de officiële opening via de ether bij te wonen. Daarna kon het weekend 

natuurlijk pas echt beginnen.  

Op zaterdag gingen de posten door waar we op vrijdagavond mee begonnen waren, en ‟s middags 

hebben we mee gedaan aan het regiospel. Dan wordt er gestreden met andere groepen uit de 

regio met het oplossen van vragen en doen van opdrachten, wie alles het snelste heeft uitgevoerd 

wint. Nadat we lekker shoarma gegeten hebben, gingen we samen met de Taizegroep “de hunt” 

spelen in het centrum van Schiedam.  Zaterdagavond natuurlijk 

laat naar bed en zondagochtend is het dan altijd te vroeg. Na een 

rustig ontbijt met zijn allen opruimen en om 12uur was het weer 

tijd om naar huis te gaan. 

Op vrijdag 28 oktober, de vrijdag voor Halloween, hebben we 

allemaal een pompoen lampion gemaakt. Na het uithollen van de 

pompoenen kwam het moeilijkste gedeelte, er moest namelijk een 

gezichtsuitdrukking bedacht worden voor de pompoen. 

Uiteindelijk had toch iedereen een leuke pompoen gemaakt, en 

kon deze thuis met een kaarsje in de thuis of voor de deur 

neergezet worden. 

 

Jolanda, Martijn, Maaike, Mathieu 
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Op 22 oktober 2011 zijn Joost Jansen en Annemieke Lentjes getrouwd. Het was een prachtige 

dag. En wij willen het echtpaar nogmaals van harte feliciteren! Hieronder een kleine impressie: 

 

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@mndtadviesgroep.nl  website: www.mondtadviesgroep.nl 

 

Bruiloft Joost & Annemieke 

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

