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→ Fijne buiten opkomsten
→ Ons gebouw is opgefrist
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YES! We mogen weer! Gelukkig worden de regels
omtrent het Corona-virus steeds meer versoepeld,
dus we kunnen elkaar weer wekelijks zien!
Inmiddels hebben we alweer een heleboel ‘gewone’ opkomsten gehad.
Zelfs de boomstam heeft hun halfjaarlijkse bijeenkomst door laten gaan!
Ook heeft de BOCO deze kans aangegrepen om ons lege gebouw een
goede opfrisbeurt te geven. Op pagina 4 zie je wat er allemaal is
aangepakt. Onze vorige uitgave, bomvol puzzels, had ook een prijsvraag waar goed
op gereageerd is. De winnaar lees je op pagina 15!
Verder heeft iedereen onwijs zijn best gedaan om toch nog een zomerkamp /
seizoen afsluiting voor elkaar te krijgen, ondanks alle beperkingen. En dat is goed
gelukt, want elke speltak heeft iets geregeld! We wensen iedereen heel veel plezier
en alvast een fijne zomervakantie!
Groetjes Joost en Maartje

In het voorjaar konden we ons clubgebouw
helaas niet voor opkomsten gebruiken door
alle corona-maatregelen. Ook de NL-Doetactie in maart kon niet doorgaan. Maar zoals
je weet heeft ieder nadeel ook z’n voordeel.
We hadden namelijk al een financiële
bijdrage van het Oranjefonds gekregen en
hebben daarmee in hele kleine groepjes het
werk uitgevoerd. En dan is een leeg gebouw
wel even handig. Vooral Arnold en Annie
Jansen zijn druk bezig geweest met het
schilderen van alle traptreden, deuren en
houtwerk in de hal en het trappenhuis. Super
bedankt!!

Verder is er veel opgeruimd en
schoongemaakt en hebben we betere tafels
en stoelen en een koelkast gekregen. Dat was
hoognodig omdat onze oude spullen aardig
versleten waren.
Sinds 1 juni mogen we gelukkig weer binnen
opkomsten organiseren zodat iedereen het
opgefriste gebouw kan bewonderen. Maar
waar was wat ook alweer? We hebben maar
even een overzichtje gemaakt. Maar nog veel
leuker is de digitale doe het zelf rondleiding
op de website:
https://scoutingflg.nl/artikel/11/ons-gebouw

Hier weer de belevenissen van de scouts
tijdens de online en offline opkomsten.
Ook wij mochten vanwege de coronacrisis
geen opkomsten houden op het clubhuis, dus
hebben wij als staf flink moeten schakelen om
voor de scouts leuke opkomsten te bedenken.
Of dit is gelukt lees je in dit groene blad!
We hebben aardig wat online opkomsten
beleefd: zo hebben we aan onze insignes
gewerkt, door middel van een aantal
opdrachten die je thuis kon uitvoeren en kon
laten controleren via WhatsApp door de
leiding.
We hebben ook een
online opkomst gehad
waarbij Zoë een
workshop gaf om
chocolade-chipkoekjes te bakken.
Hier was wel wat
voorbereiding voor nodig. Zo moesten we
zorgen dat de ingrediënten bij de scouts
zouden komen. Martijn en Monique zijn op de
vrijdagmiddag heel Schiedam door gereden
met de auto om de zakjes uit te delen. En
natuurlijk op gepaste afstand van 1,5 meter.
Zoë heeft de hele opkomst stap voor stap alle
ingrediënten met de kinderen behandelt tot
koekjes en het resultaat mocht er wezen. Ze
waren ook superlekker.
Verder
hebben we
een online
opkomst
gedaan dat
we weer
spullen
gingen
rondbrengen
bij de
kinderen dit

deed Bob Ross zelf met zijn assistent Mini
Ross. De spullen die rondgebracht werden
waren schilderdoeken, kwasten en een verf
set waarmee de scouts mee konden doen met
een workshop van niemand minder dan Bob
Ross. De creaties waren super gelukt!
We hebben zelfs een
online opkomst
gehad met
routetechnieken die
thuis gedaan konden
worden, dus de
Scouting-skills
werden ook online
onderhanden
genomen. Maar wat
waren we ook weer
blij dat we weer zoals we gewend waren weer
met elkaar buiten konden draaien daar
hebben we flink gebruik van gemaakt. We
kozen voor de locatie van het Julianapark
waar we de meeste leuke en gezellige
opkomsten hebben beleefd zie hieronder een
kleine foto impressie.
Ook hebben we een levensgroot smokkelspel
gespeeld met de meest onmogelijke
voorwerpen die ze aan de overkant van het
Julianapark moesten proberen te krijgen.
Verder, omdat het ook een week lang 30
graden was buiten, kon een watergevecht niet
achterblijven natuurlijk. We hebben
binnenkort een
seizoen afsluiting
weekend en dan is
dit rare seizoen ten
einde.
We wensen jullie
een leuke vakantie
en zien jullie weer
in september.
Groetjes de scouts staf!

Bij de explorers zijn we de laatste
weken weer bezig geweest met
opkomsten op locatie.
Onze eerste opkomst terug hebben we
in de tuin van Edwin gezellig een film
gekeken. Hoewel het erg leuk was om
elkaar weer op afstand te zien werd het
wel heel koud later in de avond.
De week daarna zijn we gaan kanoën in
de broekpolder met kano’s die we
geleend hadden van de Wessel groep.
Nadat we een uurtje hadden gekanood
hebben we snel wat gegeten en gedronken bij een uitkijkpost en zijn we daarna teruggevaren.
Hoewel we allemaal heel nat zijn geworden is niemand echt het water in gevallen.
Daarna hebben we een blinde opkomst gehad waarbij we in 2
teams spellen hebben gespeeld met een blinkdoek over ons
hoofd. Hoewel het erg lastig was, was het wel erg leuk om te
doen en om anderen dat te zien doen.
In een van onze meest recente opkomsten is Marcel de Bruin bij
ons langs geweest om ons als proefkonijnen te gebruiken voor
zijn nieuwe app. Het was erg leuk om dit spel -dat zich afspeelt in
het centrum van Schiedam- te spelen en het is zeker een
aanrader!
De laatste tijd zijn wij bezig met de ideeën voor onze kamp week.
We hebben besloten om niet om kamp te gaan maar wel een
week lang elke dag dagactiviteiten te organiseren waar we met
zijn alle bij zijn. Groetjes van de Explorers

Hey allemaal! Voor jullie ligt een nieuw Groene Blad. Zoals jullie weten hebben
wij als groep weer leuke opkomsten gehad de laatste paar weken, hieronder kunnen jullie een
samenvatting lezen van een paar van de leukste!
Op zaterdag 30 mei was het voor het eerst in tijden dat we met ons allen een normale opkomst
mochten hebben: We waren weer echt offline en om weer wat samen actiefs te doen zijn we naar de
plantage te gaan en wat oude spellen uit te proberen. En ja hoor: het lukte we konden gewoon weer
als vanouds met zijn alle samen iets doen
Ook op 6 juni waren we weer lekker actief bezig.
Die dag gingen we voor het eerst wat doen
terwijl we binnen mochten zijn, dus gingen we
gelijk maar gebruik maken om bij iedereen zijn
energielevel een beetje te laten dalen, via trefbal
enz.
Een week later hadden
we gelijk een goede
uitdaging voor de
welpen: Hoe bouw je
een brug van slappe
a4'tjes? Kan je bootje vooruit laten varen met behulp van afwasmiddel en is
het mogelijk om zelf een robothand te maken? Deze dag hebben de welpen
zelf het heft in handen genomen en is er serieus wetenschappelijk
onderzoek gedaan. Zo leer je toch iedere week weer iets nieuws.
Een opkomst hierna hebben we een
echte scouting classic gedaan:
water, spons en vuur. Tijd om weer
eens sportief aan de slag te gaan.
Het sterrenbos was het perfecte speelveld voor dit tactische
spel. Speel je op safe en houd je eerst de andere spelers in
de gaten of ga je gelijk in de aanval en verzamel je de meeste
kaartjes?

Maar natuurlijk hebben we ook bij onze
opkomsten echte scoutingtechnieken de
revue laten passeren: We zijn weer lekker naar
buiten gegaan om een speurtocht te maken.
We zijn opgesplitst in twee groepen om voor
een ander groepje een speurtocht uit te
zetten, we hebben ook een paar opdrachten
gemaakt.
De definitie van
'zomerkamp' is
dit jaar een beetje
bijgesteld. Wij als leiding zijn weer druk bezig met de voorbereidingen
voor dit jaar: wat is er mogelijk? Welke spellen zijn leuk voor deze
groep? Vandaag konden de welpen meedenken over wat zij zelf graag
zouden willen doen op het zomerweekend. Zo kwam vaak naar voren:
marshmallows roosteren en Jacala natgooien. Moet kunnen.
Vervolgens hebben we een speciaal scouting kwartet spel gespeeld
zodat iedereen weer even helemaal op de hoogte is van alles wat je
maar nodig kunnen hebben als je als een echte scout op stap gaat.
Groetjes van de welpen
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Hallo allemaal! Wat een rare tijden hebben
we achter de rug, hè! Opeens mochten de opkomsten niet
meer doorgaan en moesten we de overstap maken naar
online. Maar we zijn erg trots op onze bevers en hoe goed ze
hebben meegedaan.
Voor onze eerste thuisopkomst konden de bevers aan hun
Rozemarijn badge werken. Er was een boekje met opdrachten
en als ze er drie hadden gedaan, hadden ze hun badge
verdiend. Ze konden bijvoorbeeld kiezen uit helpen koken,
helpen met het huishouden of sokkenmemory. De week
daarna konden we werken aan de Fleur Kleur badge. Hierbij
hoorden opdrachten als stopdans en probeer er niet bij te
lachen.
Bij thuisopkomst nummer drie hebben we voor het eerst
’gevideobeld’. We hebben gezellig gekletst en ons
openingsliedje gezongen. Dit was zo’n succes dat we dit
hierna iedere week hebben gedaan. Ook konden de kinderen
lekker naar buiten om aan hun Bas Bos badge te werken.
Met Pasen hadden we iets heel anders bedacht en een leuke
paasspeurtocht uitgezet. De paashaasjes wezen de weg en onderweg moesten er vragen
beantwoord worden. Aan het einde van de route lag er een gouden ei te wachten!
Voor de Rebbel badge konden de kinderen onder andere kiezen uit een brief schrijven met
onzichtbare inkt, buiten straatafval opruimen en zelf fantasiedieren knutselen.
Toen het weer het weer toeliet hebben we een leuke speurtocht door het centrum van Schiedam
gedaan, die langs de molens ging. Het was een leuke tocht die een hele hoop mooie plekjes van
Schiedam liet zien.
Ook hebben we nog gewerkt aan onze uitdagende scoutingtechnieken. We hebben marshmallows
gemaakt boven een waxinelichtje, kaarten gemaakt van ons eigen huis en een geheimschrift
ontcijferd.
Gelukkig zat het weer mee en konden we heerlijk in het park spelen. De eerste offline opkomst
hebben we het kleuren code spel gespeeld (een soort mastermind), groot memory en hebben we
gesmokkeld. Het was heel fijn om elkaar weer in het echt te mogen zien.
De week daarop moesten we nog steeds buiten spelen. Maar dit was voor de bevers geen probleem
en er stonden weer een hoop spelletjes op het programma. Boompje verwisselen is altijd populair
bij de bevers en was ook nu leuk. Nadat we ook nog vies en lekker hadden gespeeld en we voldoende
uitgeput waren was het tijd voor een pauze en hebben we
op ons picknickkleedje memorie gespeeld. Hierna speelden
we nog verstoppertje en boter kaas en eieren in estafette.
Het weer werd helaas weer slechter, maar dat maakte niet
uit, want we mochten weer naar binnen! We waren echt heel
blij weer in ons eigen lokaal te zijn. En we hadden tijdens
onze afwezigheid ook nog nieuwe tafels gehad! Deze eerste
week terug in het lokaal hebben we een XXL- bordspel
gespeeld. De pionnetjes hebben we eerst zelf nog
geknutseld, naar ons eigen evenbeeld. De vakjes lagen door
het hele lokaal verspreid. De kleur van het vakje waar je op
landde bepaalde of je gewoon mocht blijven staan,
of dat je eerst een vraag moest beantwoorden of een
opdracht moest uitvoeren. Het was heel spannend en er lag
steeds iemand anders voor.

Uiteindelijk werd het nog een fotofinish, iedereen lag nek-aan-nek.
Net voor het einde van de opkomst haalde we de finish nog en werd de winnaar bepaald.
We hebben ook een lekker uitstapje naar het Beatrixpark gemaakt. Eerst zijn we in de
kinderboerderij geweest en na een pauze konden we ook nog in de speeltuin spelen. Vooral de
waterbaan was populair bij onze bevers, ze hebben daar gezellig met zijn allen gespeeld!
De speurtocht van de week daarop was een slinger van
papieren ringen. Bij ieder kruispunt mochten ze een ring van
de slinger afhalen, de kleur gaf aan welke kant we op
moesten. De slinger werd dus steeds korter, en aan het
einde was hij helemaal verdwenen! De tocht leidde ons naar
het Julianapark en het Sterrebos, waar we de welpen nog
tegenkwamen. We hadden zo hard doorgelopen dat er ook
nog even tijd was om in de speeltuin te spelen voor we weer
terug naar scouting moesten gaan.
Marijn vroeg al weken om een hut te bouwen en nu kreeg hij
eindelijk zijn zin! De hoek van het lokaal werd omgetoverd in
een hut met meerdere kamers, een deur en een tafel om aan
te zitten. Deze kwam goed van pas om spelletjes te kunnen
doen in de hut. Ook hebben we ons verkleed. Terwijl de
bevers hiermee bezig waren, toverde de leiding de rest van
het lokaal om in een ninja-parcours met laserstralen van
touw. De bevers moesten onder en over de touwen heen
kruipen zonder ze aan te raken. Door het lokaal lagen punten
verspreid die ze terug moesten brengen naar de hut. Het was
wel pittig, maar ze hebben toch veel punten verzameld.
Pizza! Toen we in het lokaal kwamen zagen de kinderen de ingrediënten al staan. De bevers hebben
zelf de ingrediënten gemengd, het deeg gekneed en uitgerold, en de pizza bedekt met saus en kaas.
Toen de pizza in de oven zat, stond er nog iets heel cools op het programma: het lokaal werd
omgetoverd in een knikkerbaan. Met wc-rolletjes hebben de bevers meters aan baan in elkaar gezet.
Uiteindelijk begon de baan in de boomhut, ging vanaf daar naar de kast, over de tafel heen, over het
krukje heen, onder de andere tafel door en eindigde op de grond. Aan het einde van de opkomst
deed hij het helemaal perfect! Als je hem wil zien kun je het filmpje vinden op Facebook / Twitter /
Instagram. En de pizza moest ook nog opgegeten worden natuurlijk, hij was erg lekker!
We hopen dat iedereen een fijn vakantie heeft, tot in september!
Groetjes van Bas, Sterre en Rebbel
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Door COVID-19 moesten ook wij onze
opkomsten online voortzetten. Dankzij het
geweldige Discord konden wij dit doen
zonder al te veel problemen. Shout out naar
drie(!) trouwe lezers.
Dungeons & Dragons
Bij de Dungeon & Dragons opkomst heeft
Calvin een avontuur bedacht. In dit avontuur
was er een ziekte die het land had beïnvloed.
Het was onze taak om ingrediënten voor het
medicijn te vinden. Na een hoop goblins te
verslaan, kwamen we uiteindelijk aan bij een
ogre. Die het ingrediënt aan het beschermen
was. Door samenwerking (die niet altijd even
lekker verliep) hadden we de ogre verslagen
en de mensen gered.

team dat het snelst allemaal het voorwerp in
beeld had kreeg een punt.
Crazy 88
De Crazy 88 was de vervolgopkomst van de
Treasurehunt. Hierbij moesten we allermaal
toffe opdrachten doen.

Cluedo
Na enkele weken online Pictionary en Cards
Against Humanity was het weer eens tijd om
de hersenen te kraken. Iedereen kreeg
geheimzinnige envelopjes thuisgestuurd
waar expliciet op stond dat ze niet voor 8’en
geopend mochten worden (dit was de eerste
uitdaging). De inhoud van de vele enveloppen
samen vormden de oplossing tot een
ingenieus moordmysterie waarvan wij de
uitkomst hier niet zullen verklappen. Ook
waren een theezakje en chocolaatje
toegevoegd om de hersenen te stimuleren.

Treasure hunt
Na een paar tamelijk rustige opkomsten
vonden Sanne en Britt het wel tijd voor een
actieve opkomst! De stam werd in 2 teams
verdeeld. Iedereen moest zo snel mogelijk het
opgenoemde voorwerp in beeld brengen. Het

Bakopkomst
Met digitale begeleiding van Jasper (die
overigens geen goede internetverbinding had
waardoor alles via Casper zijn telefoon moest
terwijl Jasper hem
alles uitlegde via
de telefoon)
hebben wij iets in
de keuken
gemaakt.
Er werd erg
geheimzinnig
gedaan over wat
uiteindelijk de
bedoeling was en
buiten de
benodigdheden
kregen we stap
voor stap nieuwe
informatie.

Het bleek dat wij slagroomsoezen aan het
maken waren… tenminste, dat was de
bedoeling. Niet alle soesjes waren even goed
gelukt maar het was in ieder geval een hoop
lol voor iedereen.
De chaos van de ongemakkelijke set-up van
computer
s in
keukens
en
iedereen
die in
verschille
nde
snelhede
n te werk
gaat
zorgde
ervoor dat er continu wel wat te zeggen viel.
Jasper zijn voorbereiding was voor zichzelf
wat minder goed geregeld. Hij is om 20:05 nog
snel naar zijn oma ge-racet om melk te halen
en om 21:45 naar de Appie voor nieuwe
slagroom want zijn oude was mislukt.
Geocache opkomst
Na 2 maanden konden we eindelijk weer
offline opkomst houden. Iedereen was heel
blij om elkaar weer te zien na zo’n lange tijd.
Aangezien het goed weer zou worden,
had Jeremy een geocache-route
georganiseerd door heel Schiedam heen.
Deze route leidde ons onder anderen langs
Casper zijn werk. Daar konden we hem vol
aan de slag zien. Tot onze schrik zagen we
dat de kabouter in de plantage verdwenen
was. Er waren nog wat scherven achter :(.

Na een momentje stilte
vervolgde we onze route richting molen de
Nolet. Daar hadden we heel veel moeite om
de cache te vinden, maar na lang zoeken had
Britt de cache gevonden tussen de bosjes
naast de molen. Aan het einde van de route
gingen we nog langs Jasper die uiteindelijk
met ons terug liep richting het clubgebouw
om vervolgens weer met de Felyx naar huis te
gaan. Door geo-god Tommy (alle caches
waren van hem) hebben we onze geocache
skills weer kunnen verbeteren.
Bob Ross
Tijd om onze creativiteit te laten spreken!
Deze opkomst probeerden we onder leiding
van de grote kunstenaar Bob Ross een
prachtig schilderij van een eilandje te maken.

Nou was de kwaliteit van onze verf een stuk
minder dan die van Bob, en onze kwasten
ook, maar we hebben er toch nog wat moois
van gemaakt. Zie hieronder ons resultaat!

Op 6 juli was het weer tijd voor onze halfjaarlijkse boomstamavond. De planning
was om een spel in het park te spelen met een lekker zonnetje erbij. Helaas werd dat wat anders en
moesten we door de harde wind toch uitwijken naar de Ridderzaal.
Misschien kunnen jullie wel raden wat het thema was voor ons spel… tsja, Corona. We speelden:
Corona(ganzen)bord. Het doel van het spel was om als team als eerste al je teamleden coronavrij in
het clubhuis binnen te krijgen. Dat is alleen makkelijker gezegd dan gedaan, want onderweg word je
constant besmet of moet je uit voorzorg in quarantaine. Dat betekende een beurt overslaan of
opnieuw beginnen. Zo duurde het dus wel een tijdje voordat 1 team al zijn teamleden coronavrij
binnen had.
Kwam je op een vakje met een virus dan stond er een opdracht op je te wachten, bijvoorbeeld maak
je eigen mondmasker, zing een serenade, doe een tik-tok-dansje, doe een hamsterrace of maak
beschermende kleding en draag dit 10 minuten. Kwam je op een vakje met het RIVM-logo dan
mocht je een RIVMmetje te pakken. Op zo’n kaartje stonden diverse berichten, zo moest je soms
boodschappen doen voor je buurman die besmet was, mochten al je teamleden bij je op bezoek
komen of kreeg je een mondkapje om met het OV te mogen reizen.
Het was weer als vanouds gezellig druk. En natuurlijk werd er volledig eerlijk gespeeld en deden we
alles netjes volgens de regels
. Na heel wat rondjes dobbelen en veel gelach was het toch 1 team
gelukt om coronavrij op het clubhuis te komen… team Groen: met Peter, Joost en Joyce.
Gefeliciteerd met jullie corona-overwinning!!
Het spel was erg leuk en goed in elkaar gezet. Dus wie een leuk potje Corona(ganzen)bord wil
spelen, meld je bij de boomstam en wij zorgen dat je het kan spelen. Onze volgende opkomst is 6
december… hopelijk hebben we tegen die tijd een ander thema!

In het vorige Groene Blad hadden we een heleboel feesthoedjes
verstopt, vanwege het 75 jarig jubileum van ons blad! De vraag was alleen,
hoeveel zijn het er?
We hebben een aantal reacties mogen ontvangen, en daarvan had onder andere
Twan Kruijt het juiste antwoord geraden!
Gefeliciteerd Twan! Jij krijgt van ons na de vakantie een leuk cadeautje!
Het goede antwoord was: 17 feesthoedjes.
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Wil jij bij onze fantastische scoutinggroep komen als extra helpende hand,
staflid, bestuurslid of nog meer? Kijk dan op
www.scoutingflg.nl/vrijwilliger-worden of mail naar vrijwilligers@scoutingflg.nl.
Dan kijken we samen wat het beste bij je past.
Misschien kan je zelfs wel iets heel nieuws aanbrengen in onze groep!

