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Contact 

 
Bevers 
Sterre Maartje van de Water 06-30737726 

Noa Naomi de Lange 06-22318697 

Bas Siward de Vries 06-19537628 
E-mail bevers_flg@live.nl 

  
Welpen 

Sahi Daisy Heuchemer 06-38624767 
Akela Zoë Melief 06-34138563 

E-mail welpen_flg@hotmail.com 
 

Kabouters 

Mang Kevin Ringlever 06-48864587 
Mor Fleur van de Water 06-12325378 

Tabaqui Dagmar de Vries 06-52432647 
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 
Martijn Martijn van Alphen  06-53265409 

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 
 

Stam 
Adviseur Eric Brouwer 06-14444447 

Voorzitter Maartje van de Water 06-30737726 
 

 

 
 

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           

Prins Mauritsstraat 1              
3116 GE Schiedam          

06-30737726   

http://www.scoutingflg.nl/
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Hallo lezers van het groene blad! 
 

De bevers hebben de afgelopen tijd weer heel veel gedaan! 

We hebben een kook cursus gehad van de zus van Akela. Hierbij 
hebben ze kinder koksmutsjes en warme chocolade melk gemaakt. 

Maar het belangrijkste onderdeel was het bakken van de 
kruidnoten!  

We draaiden gezellig mee met de welpen en kabouters. 

 
Ook hebben de bevers een weekendje op het troephuis gehad. We 

hadden veel bevers die al eerder een nachtje met scouting ergens 
hadden gelogeerd. Maar Lauca (een nieuwe bever), kwam voor het 

eerst logeren! Met zijn grote knuffel Giraffe moest alles goed 
komen! 

Vrijdag rond 5uur kwamen alle bevers naar het troephuis. We 

begonnen met het maken van het pannenkoekenbeslag. 
Wat hadden we allemaal nodig? - pannenkoekenmix- melk- eieren- 

een garde (onder de kinderen was dat de mixer) - en natuurlijk 
zoetigheid voor op de pannenkoek! Terwijl Sterre de 

pannenkoeken ging bakken, hielpen Bas en Noa de kinderen met 

hun bedden klaar leggen. En wat een hoop knuffels!! 
De pannenkoeken smaakte verrukkelijk! Na het eten was het tijd om mooie tekening voor Sinterklaas 

te maken, want zaterdag zou hij aankomen met al zijn pieten! 
Daarna was het tijd om naar bed te gaan, het was Sterre haar beurt om voor te lezen. Het verhaal 

ging over een telegraafkabel (die niet kon praten) in een grote oceaan. Zoals u begrijpt.. het was een 

erg bijzonder verhaal! 
 

Toen de volgende ochtend de kinderen wakk  er 
werden, lag er een brief op de bank met 7 

chocolade letters!! Door heel het lokaal lagen 
kruidnootjes en de kinderen waren meteen 

wakker. Op de brief stond het volgende: 

 
Lieve bevers, 
Ik, de vooruitkijk Piet, zag dat jullie gisteravond 
hele mooie tekeningen voor Sinterklaas aan het 
maken waren. Hiervoor wil ik jullie bedanken met 
deze lekkere chocolade letters! 
Groetjes, Piet 
 
 

Vervolgens gingen we ontbijten en de bedden opruimen, 
want om 10u komt de rest van de bevers. Omdat ons lokaal 

er een beetje saai uitzag voor Sinterklaas en zijn Pieten, zijn 

we vlaggetjes gaan maken. Iedereen deed super goed mee 
en de vlaggetjes zien er mooi uit! Daarna was het tijd voor 

de Pietencursus. In de grote zaal stonden opeens daken en 
allerlei andere lastige obstakels. De bedoeling was om de 

pakjes en zakken naar de over te brengen en in de 

schoorsteen te gooien. 
Toen was het weekend toch echt over en ging iedereen weer 

naar huis. 

Bevers 
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Ook hebben we een paar weken geleden gepionierd! Niet 
zoals als de padvindsters en verkenners, met palen van een 

paar meter en zware touwen, maar met saté prikkers en 

spekjes! De kinderen deden echt geweldig goed mee! Omdat 
we nog zoveel spekjes overhadden zijn we het beruchte spel: 

'fietsbel-bromfiets' gaan spelen. Bij dit spel krijgen de 
kinderen steeds meer spekjes in hun mond, maar ze moeten 

nog wel het woord 'fietsbel-bromfiets' kunnen uitspreken. 

Wanneer dit niet meer kan of ze eten de spekjes stiekem op, 
dan zijn ze af! 

 
Newflash!! Als de twee nieuwe kijkers ook lid worden va  n 

scouting, dan hebben we een nieuw record! In de 
geschiedenis van onze groep, is het maximale aantal bevers 

ooit, 16 geweest! Met de twee kijkers erbij zitten we op 17!  

 
Daarbij kwamen we een hoop krukjes tekort! We hadden er 

maar 10, de afgelopen opkomsten moesten zelfs een paar 
kinderen op kussens op de grond zitten. 

 
Sterre en Noa zijn dus maar naar de Ikea gereden om 10 

nieuwe krukjes erbij te kopen! Nu zijn er zelfs krukjes voor 

de 3 leidingen, want Bas heeft nu ook eindelijk zijn rode 
uniform en hoort er helemaal bij! 

 
Fijne Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar! Groetjes, 

Sterre, Bas, Noa en alle bevers!   

Bevers 

 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  

mailto:info@mndtadviesgroep.nl
http://www.mondtadviesgroep.nl/
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Na de zomervakantie zijn we weer fanatiek bezig geweest bij de welpen. Er zijn een hele hoop 
spannende en leuke dingen gebeurd.  

Om te beginnen zijn Jordy, Levi en Hugo overgevlogen naar de Verkenners in het overvliegweekend. 

We zijn gezellig met ze gaan bowlen. Tijdens het potje bowlen had Levi het fototoestel gevonden, en 
begon het dus meer op een fotoshoot te lijken.  

 
Eenmaal terug op het gebouw gingen ze de opkomst voor de volgende dag voorbereiden. Jordy had 

hele feestelijke ideeën en Hugo wilde heel graag naar het Sterrebos om daar een speurtocht te doen. 

 

  
Uiteindelijk hebben we een speurtocht op het gebouw gehouden omdat er slecht weer verwacht werd. 

En we hebben ook een meeltaart gemaakt, dus het is een goede opkomst geworden!  
In het zelfde weekend waren ook de Brandersfeesten, en op het Doelenplein waren heel veel leuke 

dingen te doen. Zoals kratten stapelen, schminken, popcorn maken, eendjes vissen, kanovaren…  

 
Ook hebben we met de wereldrecordpoging lipdub mee gedaan. Dat was vooral heel veel wachten en 

oefenen, wat voor sommige Welpen wel een beetje te lang duurde. Maar de opnames gingen erg 
goed! En we hebben twee records gehaald; de langste libdub en de libdub met de meeste 

deelnemers!  
 

In het weekend van 19, 20 en 21 was de Jota-Joti (Jamboree On The Air & Jamboree On The 

Internet). Hierbij gaat het om het contact leggen met andere scouts, en er een gezellig weekend van 
maken met zijn allen.  

De welpen hebben ‘s ochtends het postenspel gedaan. Ze hebben gechat, een video/portospel gedaan 
en morse gezonden. 

‘S middags hebben de welpen ook deel uitgemaakt van het regiospel. Om de zoveel tijd kreeg iedere 

speltak nieuwe opdrachten die ze moesten voorleggen aan een jury, die gaf punten. We zijn met heel 
de FLG vijfde geworden!  

 
Zaterdag 24 november was er een speciale 

kookopkomst in het teken van sinterklaas samen met 
de bevers en kabouters. We hebben geleerd hoe we 

pepernoten moeten maken, en koksmutsen gemaakt 

en daarna nog een lekker kopje warme chocomelk 
gedronken.  

 
Het was alleen een beetje jammer dat Akela bij een 

ronde de oven niet goed in de gaten had gehouden 

dus er een aantal pepernoten verband zijn. 
Hierbij biedt ze haar excuses nogmaals aan!  

 
Groetjes van Sahi, Bagheera, Akela en de welpen!

Welpen 
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Gezins Oriëntatie Hike. 
 

In het weekend van 10 en 11 november hebben we de allereerste GOH georganiseerd. 

Dit is een oriëntatie wandeling met bepakking. De deelnemers moesten met een kaart, kompas en 
kaarthoekmeter een wandeling lopen door de mooie bosrijke omgeving van Ossendrecht/Huibergen. 

Dat moesten ze doen met een rugzak gevuld met spullen voor de nacht: slaapzak, matje en schone 
kleren.  

 

Iedereen van de leeftijd 10 jaar en ouder kon meedoen. We hadden dan ook een gevarieerd 
deelnemers veld met verkenners, explorers, stamleden, stafleden en boomstamleden. Ouders en 

vriendjes mochten ook mee doen.  
 

De tocht had ook nog een wedstrijd element. Hieronder de uitslag:  
 

 Categorie Scouts/Explorers Catergorie Stam/Staf 

1ste plaats   Levi Henk en Marijn Poel  Maartje(sterre) en Annemieke (chil) 

2de plaats  Calvin en Kevin (Mang)  Dyonne en Laurence 

3de plaats  Casper en Diana Melief 

 

 
Was het zwaar? Nee, dat viel reuze mee. De tocht was 9 km lang en dat had iedereen binnen 6 uur 

afgelegd. 
Was het koud? Nee, door het lopen merk je daar niets van. De tijd van het jaar zorgt zelf voor 

prachtige plaatjes in een schilderachtige omgeving. 
Was het gezellig? Ja, zeker vooral rond het kampvuur waar de verhalen en avonturen van de dag 

werden gedeeld. 

 
Een leuke manier om met scouting bezig te zijn en voor ouders familieleden om te zien wat scouting is 

en doet. 
Op de volgende pagina’s nog een interview en foto collage’s naar aanleiding van de GOH. 

 

De Organisatie, 
 

Martijn, Peter, Bas, Joost en Marcel 
 

 
Bekijk nog meer foto’s 

op www.scoutingflg.nl  

 

G.o.h. 

http://www.scoutingflg.nl/
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GOH, wat een leuk verslag! Lees zelf maar: 

 

Maartje heeft de jongste deelnemer (een Verkenner) Levi en zijn vriendje Henk geïnterviewd  bij 
Marijn (moeder van Levi) in de auto terug naar huis… 

 
Maartje: en, wat vonden jullie ervan? 

Levi: ik vond het leuk en gezellig en vermoeiend. 

Maartje: konden jullie de kaart een beetje lezen? 
Henk: ja, maar de kaart was een beetje oud. Er is vorig jaar een bosbrand geweest dus sommige 

paadjes zijn er niet meer.  
Maartje: hadden jullie de coördinaten wel goed ingetekend? 

Levi: ja, de meeste wel. 
 

Marijn: GOH, en wat vonden jullie het leukst om te doen? 

Levi: de posten zoeken! 
Henk: ik vond het wandelen het aller leukste en het kaartlezen met kompas. 

Maartje: was het niet zwaar? 
Levi: op het laatst kreeg ik een beetje kramp in mijn voeten. 

Henk: en ik had één natte voet door een afsnijroute door een veld en op die voet kreeg ik blaren. 

Marijn: maar je had zelf regen besteld, want dat vond je avontuurlijk! haha 
Maartje: hoe vond je de omgeving? 

Henk: hele mooie bossen en paddenstoelen! Een was rood met witte stippen. 
 

 

Levi: en hoe vonden jullie de GOH? 
Marijn: echt super, heerlijk gewandeld, 

gelachen om de fanatieke jongens en 
genoten bij het kampvuur. 

Levi: wat was het grappigst? 
Marijn: dat Maartje nog steeds niet 

weet waarom er geen water op Mars is 

maar ze er wel een zwembad hebben… 
Maartje: wat een flauw spelletje. 

Levi: En Maartje, wat vond jij ervan? 
Maartje: ik vond het heel leuk. 

Levi: GOH, is dat het enige? 

Maartje: gezellig wandelen met z’n 
allen en we zijn elkaar 100 keer tegen 

gekomen en het is goed georganiseerd. 
En lekker binnen geslapen!  

Marijn: GOH, en kon er ook nog wat 
beter? 

Levi: ik hoop dat er volgend jaar nog 

meer mensen mee doen! 
Marijn: en iemand met een gitaar, 

want dan komen die kampvuurliedjes 
beter van de grond! 

G.o.h. 
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G.o.h. 

GOH, dat hebben 

we niet in 
Schiedam. 

 

GOH, wat een 

mooi droog 
onderkomen 

voor de soep 
post. 

GOH, hoe ging het ook alweer.. 

huis je in, trappetje op. 

GOH, Henk 

wijst de weg. 
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G.o.h. 

GOH, das ook toevallig… 

jullie ook hier! 

GOH, die chocolade melk 
post kwam precies op 

tijd. 

GOH, mijn broertjes en 
zusje zitten thuis warm bij 

de kachel 

GOH, nou liep net die 
kabouter weg! 
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GOH, we komen dichter bij 
huis en Maartje moet de 

hondenpoep alweer uit 

Levi´s profiel peuteren. 

GOH, waar zijn de 

paden gebleven? 

GOH, toffe Slaapplek. 

G.o.h. 
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We hebben meegedaan met de jaarlijkse Jota, een weekend waarin scouts over de hele wereld 
contact leggen met elkaar via de radio en internet. 

Het thema was ‘hoe groot is jouw wereld’. Nou, die van onze scouts is behoorlijk groot. Het verste 

contact dat is gelegd was met scouts uit Nieuw Zeeland! 
Verder waren er een heleboel leuke activiteiten voor jong en oud, zoals een GPS-speurtocht, een 

knipperlampje solderen, morse-seinen, zenden via de radio, journalist spelen, chatten via internet, een 
wedstrijd met allerlei vragen en opdrachten waarbij de beste scoutinggroep wint. 

En natuurlijk veel gezelligheid op het clubgebouw met alle kinderen van vrijdagavond tot 

zondagmiddag. 
 

Zie hieronder een foto impressie van deze dagen en lees de persoonlijke ervaringen bij de welpen en 
verkenners in dit groene blad. 

Jota-Joti 
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Ook de verkenners hebben de afgelopen weken 
niet stil gezeten.  

Ivo, Jelle en Jasper zijn overgevlogen naar de 

explorers en hebben voor hun overvliegen een 
gaaf ren-je-rot zoekspel met allerlei gekke 

opdrachten georganiseerd. Naast afscheid van de 
verkenners nemen, hebben we ook verkenners 

weten te verwelkomen: Hugo, Bas, Levi, Jordy en 

Zagros draaien nu sinds kort ook mee met de 
verkenners. 

 
Tijdens de brandersfeesten zijn we wild in de 

weer geweest met allerlei leuke activiteiten naast 
en op het water waarbij we veel bekijks van 

buitenaf hadden. Na deze activiteiten hebben we 

ook nog enthousiast meegedaan met de lipdub, 
waar we twee heuse wereldrecords mee hebben 

weten te vestigen!  
 

De JOTA was ook een succes, in dit 

weekend hebben wij met allerlei andere 
scoutinggroepen contact weten te leggen. 

Dit contact leggen gebeurde via de lucht 
(zenden via de radio) of via het internet. 

We hebben ook een regiospel gespeeld 

waarbij we allerlei opdrachten in 
spionnenthema hebben gedaan (zie ook: 

tinyurl.com/calfdpt). 
 

De zaterdagavond hebben we nog een 
gaaf spel gespeeld waar we op jacht op 

elkaar gingen waarbij de winnaars een 

verkennergroepje was! 
 

 
 

De week na de JOTA stonden alle computers er nog steeds zodat wij konden gamen tegen elkaar, iets 

wat wel in de smaak viel bij de verkenners.  
Als laatste hebben de verkenners geoefend met knopen en coördinaten op de kaart, dit laatste 

konden sommige verkenners goed toepassen op de GOH (voor meer info over de GOH, zie een paar 
pagina’s terug in dit groene blad). 

 
Ciao, 

De Raymond Maufrais Troep.   

Verkenners 
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De vrijwilligers van scouting FLG zijn op cursus geweest naar de ZEeuwse SCoutiviteit. 
Iedere week weer een club kinderen begeleiden en leuke activiteiten organiseren is niet niks! Een 

aantal vrijwilligers van Scouting FLG is daarom op cursus geweest in Zeeland. Een heel weekend met 

diverse trainingen om een nog beter scoutingspel aan te kunnen bieden aan kinderen vanaf 4 jaar. 
 

Zo waren er trainingen van “werken met 
activiteitengebied: buitenleven” en “pionieren voor 

beginners” tot “vergaderen, zin of onzin?”. Voor 

alle leiding, beginneling of meer ervaren, was er 
dus ruim voldoende aanbod. Natuurlijk was er ook 

voldoende tijd voor gezelligheid en contacten 
leggen met andere scouts uit Nederland. 

 
Door mee te doen aan dit weekend proberen we 

de kwaliteit van de programma’s te verbeteren en 

het plezier van de jeugdleden nog groter te 
maken. En -voor de leiding- natuurlijk een leuk 

weekend hebben aan het Veerse meer. Dat is 
waar je als leiding bij scouting voor staat: een 

plezierige vrijetijdsbesteding bieden én ervaren. 

Zesc 
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Beste lezers, 
  

Het gaat goed bij de stam! We doen hele leuke dingen en gaan zelfs binnenkort op speleoweekend. 

Dat is voor een hoop te lang geleden! Ook hebben we er een paar stamleden bij, Marloes, Lotte en 
Fleur!  

 Een paar weken gelden hebben we een opkomst 
blaaspijp maken gedaan! Er waren meters pvc buizen 

aanwezig, zaagjes, vijlen en tape! Iedereen maakte een 

originele blaaspijp, maar die moest natuurlijk ook 
uitgetest worden! Wel moest iedereen eerst een aantal 

pijltjes maken. 
Dit doe je door strookjes papier in een zo scherp 

mogelijk puntje te draaien. 
 

In de grote zaal waren piepschuim borden neergezet en 

vanaf een lijn die op de vloer getekend was, moest 
iedereen proberen zoveel mogelijk punten te halen. 

Ook hebben we in het echt het beroemde spel 'angry 
birds' gespeeld. Eerst moesten we tennisballen 

omtoveren in de boze vogels en daarna konden we in de 

grote zaal door middel van  elastieken schieten op de 
groene varkens!  

  
Heeft U weleens gehoord van onderwaterhockey? Nou 

de meesten van ons nog nooit! Maar de stam en 

explorers zijn dat pas gaan doen! Dus bepakt met 
flippers, snorkel en duikbril, kregen we een workshop 

onderwaterhockey in zwembad de kulk. Het was een 
hele leuke ervaring en iedereen deed super hard zijn 

best! 
  

Wat gaat er nog komen? Wij hebben voor het speleo 

weekend al veel geoefend, nu hopen we dat het 
helemaal goed gaat komen in de grot. We hopen ook 

dat Sinterklaas ons niet vergeet in Floreffe!  
 

Ook wordt er een 

oud&nieuw feest 
georganiseerd! 

Het thema is 
'oktoberfest'! 

 We hebben er 
onwijs veel zin in!  

 

Namens heel de 
stam:  

 
Merry Christmas 

& a Happy New 
Year!   

stam 
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Zoals elk jaar, liep ook dit jaar weer een aantal teams 
van de FLG mee met de Explo Oriëntatie Loop. Deze 

wedstrijd wordt ieder jaar in oktober georganiseerd 

door het winnende team van het jaar ervoor. 
Bij de start op zaterdagochtend krijgt elk team een 

kaart en coördinaten (punten op de kaart). 
Elk team tekent zo snel mogelijk de coördinaten op 

hun kaart en kan dan vertrekken. 

De bedoeling is om in zo’n kort mogelijke tijd alle 
verplichte en eventuele bonusposten langs te lopen en 

op het eindpunt (bivak) te arriveren. Na een nacht 
kamperen herhaalt dit wandelfeest zich nogmaals op 

zondag. 
 

Dit verhaal gaat over het best presterende (maar niet het enige!!) damesteam. 

Vol goede moed verzamelden de Four Lovely Girls (FLG) zich aan de start in Milsbeek. Het intekenen 
van de coördinaten liep gesmeerd en als tweede liepen we het café uit richting de eerste post. De 

meeste teams lieten wij dus toen al achter ons! 
 

Halverwege de dag kwamen we als tweede bij de soeppost aan, waar we verwend werden met een 

kopje exclusieve cup-à-soup. Na 20 minuten verplichte rust en een  kompas minder mochten we de 
volgende bui trotseren. Nou ja, natter dan 

nat konden we toch niet worden ;-). 
Hoe harder we liepen, hoe harder het ging 

regenen. Gelukkig kwam rond 18:15 uur 

eindelijk de camping in zicht, waar we als 
derde aankwamen. 

 
Luxer dan verwacht, konden we na een 

heerlijk warme douche aanschuiven in de 
boerenschuur  bij de barbecue, waar we 

niet eens zelf het vlees hoefden te bakken. 

Alleen maar hoefden op te eten! 
Terwijl de schoenen en jassen in de 

droogtrommel (!) ronddraaiden, losten wij 
met veel moeite de puzzel op voor de 

volgende dag. 

 
Na een heerlijke en gezellige nacht in de tent, begonnen we aan dag twee van het weekend. Wat een 

geluk: de zon scheen! Tjonge dat was vet genieten. We waren zo van slag door het mooie weer dat 
we helaas twee keer de weg kwijt raakten. 

Toch vonden we ook deze keer de soeppost waar we verplicht 20 minuten moesten blijven. Extra 
opdracht hier was het knuppelhangen. Ook gebruikten we de tijd om onze voeten te verzorgen en 

blaren door te prikken. ‘Huppelend’ gingen we op weg voor de laatste loodjes. 

 
Zelfs met een verzwikte enkel hebben we de finish bereikt. In het 

eindklassement stonden we op de vierde plaats. We zijn supertrots op 
deze geweldige prestatie! 

 

Groetjes, 
Annemieke, Cora, Judith en Maartje 

 

E.O.L. 
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Eline 
geboren 
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Tijdens de algemene ledenvergadering van eind oktober jongstleden is de begroting voor 2013 
behandeld en goedgekeurd. 

 

Alle stijgende kosten waarmee u thuis mee te maken heeft, hebben wij uiteraard ook. Daarnaast is 
nog onduidelijk welk bedrag aan subsidie wij van de gemeente Schiedam gaan krijgen. 

 
Daarom is er in de begroting een contributieverhoging opgenomen. 

De contributie voor 2013 per maand ziet er als volgt uit: 

 
Bevers          €  9,00 

Welpen/Kabouters        € 11,50 
Verkenners/Padvindsters       € 14,25 

Explorers/PiVo’s         € 14,25 
 

Daarnaast zijn we nog steeds afhankelijk van acties zoals o.a. de lotenverkoop, de verkoop van 

lekkernijen rond Sinterklaas, de ‘hulp’ die we bieden aan Sinterklaas en de Jantje Betoncollecte. 
 

De Jantje Beton collecte zal van 4 t/m 9 maart 2013 plaatsvinden. Hiervoor zoeken we weer enkele 
mensen die ons willen helpen met collecteren.  Dit kost echt geen zeeën van tijd en is leuk om te 

doen.  

 
Stuur voor meer informatie of om jezelf op te geven een mailtje naar:  

jantjebeton-schiedam@kpnmail.nl  
 

Penningmeester FLG 
P.F.J. Olsthoorn 

 

Nieuws 

mailto:jantjebeton-schiedam@kpnmail.nl

