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Telefoonlijst
Bevers
Hippe
E-mail
Welpen
Baloe
Hathi
Sahi
E-mail
Kabouters
Jiggel
Driemer
Vlitter
E-mail

Patrick Heuchemer 010-4719937
bevers@patrickboek.nl

Martijn Heuchemer
06-51746979
Menno Leliveld
010-4730598
Daisy Heuchemer
06-38624767
welpen_flg@hotmail.com

Manja v/d Plasse

010-2734846

Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Materiaal
Groepsbegeleider

Cora de Bruin
Joost Jansen
Mathieu Verkade
Patrick Heuchemer

010-4730805
010-4263530
010-2232168
010-4719937

Stichtingsbestuur
Voorzitter
Rob Ouwendijk
Penningmeester
Peter Olsthoorn
Secretaris
Frans Liekens
Lid
Jan Lentjes
Lid
Arnold Jansen
Adviseur
Gé Brouwer

Monique Verzijden
010-4266404
Cora de Bruin
010-4730805
Brenda Heuchemer
010-2732888
kabouters_flg@hotmail.com

Verkenners
Marcel
Marcel de Bruin
010-4730805
Bas
Bas van Hattem
010-4731602
E-mail
verkenners_flg@hotmail.com

Redactie
Maaike van Hattem
Veenlantstraat 30
3117 CK Schiedam
010-2232168

Padvindsters
Mathieu
Mathieu Verkade
010-2232168
Maaike
Maaike van Hattem
010-2232168
E-mail
padvindsters_flg@hotmail.com
Explorers
Marcel
Marcel Kieboom
Stefan
Stefan Walthie
Edwin
Edwin van de Leur

Boomstam
Contactpersoon

010-2732265
010-4264493
010-4262164
010-4265246
010-4268106
010-4268406

Brenda Heuchemer
Rubensplein 23B
3116 BP Schiedam
010-2732888

010-2734461
010-2731742
06-51552924
ROTTERDAM

Pivo’s
Adviseur Remco Bartels
Voorzitter Martijn Heuchemer

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...

010-2236810
06-41331920

o
Troephuis
Lange Haven 11
3111 CA Schiedam
010-4267048

Kom eens langs!
wo:
vrij:
za:

giro: 772595 t.n.v. st. scouting
Franciscus-Lodewijkgroep te
Schiedam
email: flg@scoutnet.nl
internet:
http://users.scoutnet.nl/~flg

12.00 - 17.00 uur
15.30 - 20.30 uur
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 de redactie
Ondertussen hebben we vierkante ogen gekregen. We zitten al ruim 4 uren achter de computer.
Het resultaat heeft u nu in uw handen, want we hebben het groene blad een nieuw imago gegeven.
We hebben gekozen voor een ander lettertype en nieuwe vormgeving. Het lettertype dat u in de
grijze balk ziet staan, is speciaal ontworpen voor scouting Nederland. Dit, omdat scouting dit
jaar 100 jaar bestaat in
Nederland. Dat lettertype vonden
we erg grappig en daarom hebben
we het gebruikt. Toen we hiermee
bezig waren kregen we van
padvindster Fleur een foto
toegezonden. Zij heeft als
kabouter deze foto van ons
gemaakt. Fleur kwam de foto
tegen en heeft hem naar ons
toegestuurd. Door de foto
kwamen oude herinneringen naar
boven. We verbaasden ons over de
jeugdigheid die we toen nog
hadden. Tegelijkertijd beseften
we ook dat wij vast niet de enigen zijn die zo op de foto zijn gezet. Daarom willen we in het
volgende groene blad oude herinneringen naar boven brengen. Hoe zagen de explorers eruit als
kabouter? Is de leiding vroeger ook verkenner geweest? Het lijkt ons leuk om een foto van nu en
vroeger naast elkaar te zetten. Stuur alle foto’s op naar: m.vanhattem@hotmail.com of
miss_brennie@hotmail.com
Groetjes Brenda en Maaike

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
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Bevers
Er is weer een hoop gebeurd in Hotsjietonia. De bevers hebben gespeeld met bijna alle bewoners
van het huis.
Zo blijft het bouwen van een hut toch eigenlijk altijd favoriet. Ze zijn hard in de weer met
lappen en kleden. En samen met de kussens en de banken wordt dat al snel een hut. En dan
natuurlijk hopen dat de hut niet instort als we er allemaal inzitten.
Verder houden we erg van knutselen. Liefst met veel kleurtjes papier en nog meer lijm. Zo
hebben we grappige dieren geknutseld. En ook reuzen gemaakt. Die waren veel groter dan wij.
Ook houden we enorm van lezen. Voorlezen dan. Hippe heeft heel veel leuke boekjes en als we
met z’n allen op de bank zitten lezen we graag een boekje. Zeker het boek over de reus is erg
spannend. We sluipen dan door het kasteel van een enorme reus en moeten heel stil zijn. Maar
aan het einde van het boek wordt de reus toch wakker en slaan we het boek snel dicht om niet
door hem opgegeten te worden.

Ook hebben we enorm gelachen met carnaval. Allemaal verkleed stonden we te dansen en te
springen. Maar natuurlijk deden we ook erg leuke spelletjes. Stoelendans maar dan zonder
stoelen. Als de muziek stopte moest je zo snel mogelijk op de grond gaan liggen met je benen in
de lucht! Het zag er ontzettend grappig uit. Als die beentjes in de lucht! Ook gingen we pangshit doen. Je hebt dan een ballon met een stuk touw aan je enkel zitten en het is de bedoeling om
de ballon van iemand anders kapot te trappen, maar er ook voor te zorgen dat jouw ballon niet
kapot gaat.
Nu hopen we op een beetje lekker weer. Dan kunnen we weer
lekker naar buiten, spelletjes spelen in het bos of het park.
Zo zie je maar, er is altijd wel wat te doen in Hotsjietonia.

Groetjes van alle bevers en Hippe.
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In en om het gebouw
Pimp the kitchen !
De keuken staat al meer dan 20 jaar in ons gebouw. Die groene kleur is ondertussen helemaal
retro geworden. Desondanks vonden we het toch tijd om
afscheid te nemen van ons krakkemikkige, maar vertrouwde
keukenblokje. Na uitvoerig overleg tussen de “pimpcommissie”
en de keuken, ging de keuken ermee akkoord om een facelift te
krijgen.
Enkele leden van de commissie hebben zich ingezet om bij
verschillende instanties geld los te peuteren. Ze kwamen
erachter dat als je in je uniform en trouwe hondenogen een
zielig verhaal houdt, je veel kunt bereiken. Ze volgden een
cursus slijmen en
subsidie aanvragen.
Daar hebben ze goed
opgelet, want op alle
aanvragen hebben we
een positieve reactie
gekregen. Zo worden we onder andere gesponsord door
het VSB-fonds. Het bedrag dat we in totaal krijgen is
ongeveer €6900. Dit lijkt heel veel, maar er gaat
onverwacht veel geld zitten in zo”n verbouwing. De
nieuwe keuken moet namelijk wel heel erg stevig en
degelijk zijn. Er wordt anders mee omgesprongen dan keukens thuis. Deze keuken moet minimaal
20 jaar meegaan. Zodat we over 20 jaar weer een leuk stuk
erover kunnen schrijven. Het geld was binnen, maar nu zochten
we nog naar mensen met twee rechterhanden, een hoop tijd en
geduld. Gelukkig waren er twee mensen die hier vrijwillig hun
vrije tijd en energie in wilden steken. Willem, de vader van
Maaike (padvindsterleiding) en zijn broer André hebben deze
klus aangenomen. Ze zijn nu twee weken hard aan het werk en
hopen in April
klaar te zijn. In
het volgende
groene blad
zullen we de
foto’s van de
nieuwe keuken
plaatsen. Bent u
nu al nieuwsgierig? Kom dan een keertje kijken na
de opkomst.
Groetjes van Brenda (Vlintter) en Maaike

6

Waingungahorde
Hier weer een bericht vanuit de waiungahorde. Volgens mij was het vanaf de kerst dat we niets
meer hebben laten horen. We hebben weer een hoop leuke dingen gedaan:
Tijdens een opkomst hebben met een aantal routetechnieken
geoefend. Het kompas kwam tevoorschijn en de kinderen moesten
uitzoeken hoe zo”n ding nu eigenlijk werkt. Ook de windrichtingen
zijn nu bekend. Het noorden, oosten, zuiden en westen. Daar bleef
het niet bij. De kinderen hebben ook geleerd dat tussen het
noorden en oosten het noordoosten ligt. Toen de kinderen dit onder
de knie kregen hadden we nog iets voor ze in petto: Een puzzel
oplossen waarbij ze de windrichtingen nodig hadden. Dat was soms
best lastig.
Er zijn ook een aantal nieuwe welpen bijgekomen. Ze zijn
geïnstalleerd. De groep welpen is zo weer een beetje gegroeid. Het
wordt steeds gezelliger!
De maand Februari staat
altijd in het teken van
CARNAVAL! Ook wij hebben
het feest samen met de kabouters en bevers gevierd. Bijna
alle kinderen hadden een leuk kostuum aangetrokken en ook
de leiding had zich verkleed. Het was heel gezellig. Er was
muziek en er werd heel raar gedanst. Tussen het dansen
door werden ook korte spelletjes gedaan. Met z”n allen
hebben we een gezellige ochtend gehad waarbij we veel
hebben gelachen.
We gaan binnenkort een weekendje met de welpen weg. Het
wordt een actief en gezellig weekendje. Verder gaan we er niks over verklappen. Hoe het
weekend is gegaan, lezen jullie weer in het volgende groene blad.
Groetjes van alle welpen, Hathi, Baloe en Sahi.
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Snorregakring
Ons lokaal is mooi beschilderd, maar de gangen bij de trappen vonden we nog beetje kaal. Daarom
zijn we in groepjes mooie schilderijen gaan maken. Alles wat we konden vinden mocht gebruikt
worden, en je mocht zelf weten wat er op het schilderij kwam. Het samenwerken is soms wat
lastig, wanneer meiden iets anders willen dan dat jij wilt. Maar met overleggen is er toch mooie
kunst gemaakt. Ze komen binnenkort bij ons in de gang te hangen! Kom je ook kijken?
Van vrijdag 13 maart tot zondag 15 maart hadden we een
gezellig kabouterweekend. Het leukste was dat alle 11 de
kabouters ook zijn komen logeren. Vrijdag was het vrijdag
de 13de, daarom was er een ongeluksspel gemaakt, waarbij
je zwarte katten in het gebouw moest gaan zoeken, of een
ander groepje kon plagen door hun pion te verplaatsten.
Omdat we tijdens dit weekend begonnen met het banket
bakkers insigne, hebben we
dit weekend van alles
gebakken. Brood figuren,
knakworsten in bladerdeeg,
en echt zelf gemaakte
chocoladepasta! Mmmm…. Op
zaterdag stonden er op eens
3 auto’s voor de deur die naar villa zebra brachten, een
kindermuseum waarbij je allemaal beelden kon zien. Bij die beelden
moesten de meiden een verhaal gaan verzinnen waarbij ze zelf ook
een rol speelden. Zo hadden we opeens Aisha de alien, Sanne de
politie en mega Mindy /Vlitter. Omdat de keuken afgebroken is,
werd het moeilijk om in de keuken te gaan koken. Hierdoor zijn we
gaan gourmetten, dan kun je lekker zelf kiezen wat je wilt eten…. En dat vinden de kabouters
echt niet vervelend. Het weekend was weer geslaagd, ook al waren we wel erg moe. Binnenkort
gaan we verder met het insigne, maar wat we gaan doen blijft nog even geheim!
Kabouterraad 10-01-2009
Tijdens de eerste opkomst van het nieuwe jaar hadden we weer een officiële
kaboutervergadering. Hier mogen de kabouters van alles verzinnen en vertellen.
s
Lees mee en kijk wat onze meiden allemaal te vertellen hebben.
Aanwezig: Jiggel, Jacky, Maja, Julie, Iris, Marieke, Sanne, Driemer,
Notulist: Vlitter en Amber
Mededeling: Sanne haar konijn is naar haar tante gevlucht. Maja gaat binnenkort trakteren,
omdat haar ouders binnenkort een winkel gaan overnemen.
Uniform: we merken dat de kabouters niet altijd hun uniform aan heeft. Een uniform hoort bij
scouting, net als een gympakje bij turner. De leiding vraagt dus aan alle meiden om hun uniform
gewoon weer elke week aan te doen naar scouting. Bij je uniform hoort ook je das. Wanneer je
deze kwijt ben, bij de scoutshop zijn dassen te koop!
Op tijd: de opkomsten beginnen steeds later omdat er om 10:00 uur nog maar weinig kinderen
zijn. Dit is niet leuk voor de meisjes en de leiding de wel op tijd zijn gekomen. Ook hierdoor
hebben we veel minder tijd om leuke dingen te gaan doen. Kom dus rondt 9:50 uur, zodat we om
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10:00 echt kunnen gaan beginnen. Wanneer je ouders niet al te snel zijn in de ochtend, help je ze
vriendelijk hun bedje uit!
Pesten: gelukkig hebben wij het idee dat er bij ons niet wordt gepest. Wanneer dit wel zo is, is
het belangrijk dat je naar de leiding gaat. Zelf terug slaan of ruzie maken helpt niet. Ook vinden
wij het allemaal belangrijk dat we met plezier naar scouting gaan, let dus een beetje op elkaar!
Wanneer je merkt dat een ander kind wel gepest wordt, kun je diegene helpen door naar de
leiding te gaan. Amber zegt dat ze op school tegen de gym-mat moeten schoppen wanneer ze
boos zijn, omdat wij die niet hebben is het misschien een oplossing om trappen op en af te
rennen.
Vader / dochterdag: een tijd geleden hebben we bij de kabouters een moeder / dochterdag
gehad. Dat was erg leuk. Omdat niet alle vaders blij waren omdat zij niet mochten komen.
Hebben we het idee om dit jaar een vader / dochterdag te verzinnen. De meiden vinden het een
erg leuk idee. Ook denken zij dat hun vader het ook wel leuk zouden vinden. De leiding gaat voor
een datum kijken en sturen alle vaders een mail om te vragen of zij het ook leuk vinden. De dag
kan doorgaan wanneer we genoeg vaders hebben die komen.
Weekend weg: we willen dit jaar nog een weekendje weg, de meiden vinden het leuk om dan
ergens anders te gaan slapen dan in Schiedam.
Leuke dingen om te doen zijn: kussengevecht,
insigne halen. Wanneer we een insigne willen gaan
halen vinden de kabouters het leuk om te koken,
toneel of sport.
Uitstapje: graag willen de dames naar Duinrell,
Efteling, Walibi, bobyjaanland, corpus, museum van
beeld en geluid, Nemo, villa zebra, ontdekhoek,
museon of dierentuin.
Programma ideeën: de leiding is erg benieuwd wat de kabouters leuk vinden om te doen tijdens
de opkomsten. De leiding zal een mail sturen met de vraag of alle meiden daar over na willen
denken. Ze mogen hun ideeën mailen of op een briefje schrijven en aan de leiding geven. Ook
vinden de meisjes aan het leuk te vinden om zelf een keer een opkomst te verzinnen voor de rest
van de kabouters. Ze mogen zelf aangeven met wie ze dat willen doen. De leiding wil hen dan wel
helpen met verzinnen. Sommige kinderen vinden het leuk om te leren kaart lezen, knopen en
EHBO. Dit kunnen ze weer bij de padvindsters gebruiken. Leuke ideeën zijn: vossenjacht,
knutselen, iets in de natuur of weer eens naar de boshoek gaan.
Over de leiding: Julie, dit jaar ga ik Vlitter weer plagen, Maja doet daar aan mee.
Sanne, wij zijn op scouting de baas en niet de leiding. (maar Sanne vindt de leiding gelukkig nu
niet te streng) Bijna Alle kinderen, Driemer moet een extra hoge staart dragen, en dan met
strikjes. Of haar zoals Pippi langkous. Marieke, zij weet gewoon nog niet wat ze van de leiding
moet zeggen. Iris, heeft niets te melden over de leiding. Sanne en Amber, Vlitter moet een bril
dragen met grote ronde glazen. De glazen zijn gekleurd en erg dik. Jacky, houdt wijs haar mond.
Groetjes van alle kabouters, Driemer, Jiggel en Vlitter

9

Raymond Maufrais Troep
We zijn het jaar begonnen door ons geluk
voor dit nieuwejaar af te tasten. Samen met
de padvindsters doken wij het casino in. De
honderdjes fladderden over de tafel. Voor
sommige bleek dat het geld hun niet zal
toewaaien dit jaar. Om toch aan hun centen
te komen, doken zij dan ook in de bediening.
De gasten waren zeer gul en het was dan ook
een zeer lucratieve handel. Jona wist zo zijn
start bedrag weer terug te verdienen. Toch
moest je voor echte rijkdom wel een gokje
durven te wagen. Henry wist door een

weekend delen met de Explorers. We
plaatsten onze slaapzakken daarom hoog in
het gebouw en wel in het padvindster lokaal.
Vervolgens doken we achter de 7 computers
die stonden opgesteld in ons lokaal. Ze waren
tot een netwerk gebundeld. Zo fijn om
Yorick als nieuwe leiding in ons midden te
hebben, die in staat is tot dit vernuft. Zo
hebben wij een avond lang digitaal
vlaggenroof gespeeld. De verkenners waren
er niet weg te krijgen door de leiding. Tot
Yorick zijn kans greep en ze geen kansen
meer gaf op het speelveld.
De volgende
ochtend
maakten we
ruimte in het
gebouw voor
de andere
onderdelen.
Door de GPS
te gaan volgen
in de richting
van Rotterdam. In het park onder de
Euromast we gingen Geo-chachen. Helaas zat
het weer niet mee en kwamen we verzopen
en verkleumt terug op het gebouw. Zonder
de schat te hebben gevonden. Deze is te
vinden door het oplossen van opdrachten en
het invoeren van de hierdoor verkregen
coördinaten in het GPS-apparaat.
Op de haven warmde we ons op aan de warme
chocolade melk. Gevolgd door een lekkere
boterham. Op het zelfde moment voegde

gesteunde gok zijn start bedrag te
vertienvoudigen.
Een paar opkomsten later werden we door
bas getrakteerd op een bingoavond. Helaas
was deze avond een afscheidsavond. Bas
nam, na anderhalf jaar, afscheid van de
verkenners. Hij zit nog te wachten op zijn
afscheidscadeau. We hopen zijn T-shirt snel
te kunnen overhandigen, samen met de
persoonlijke dank voor zijn inzet en
gezelligheid. De duinenmars zou een mooi
moment van wederzien zijn. Bas is namelijk
lid geworden van de Boomstam. Een
groepsactiviteit is dus een prachtig moment
om weer eens te praten over de goede oude
tijd.
Een dag na het afscheid kwamen we met
onze tassen weer aan op de haven. Het was
tijd voor een bijzonder weekend. Helaas
moest Calvin het weekend aan zich voorbij
laten gaan wegens ziekte. We hebben je
gemist. We moesten het gebouw voor het
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Dion zich tot de troep om tot diep in de
nacht mee te doen aan zijn eerste weekend.
Na de maaltijd en de afwas was het tijd voor
wat beweging. We konden op de Wii sporten,
een potje voetbal op de PS2 of een quiz
winnen op de PS3. De calorieën volgen er af.
Om in de vroege avond weer toegevoegd te

bij de brandweer nam echt alle tijd voor ons.
Hij liet ons alles zien en was ook niet te
beroerd om, op welke vraag dan ook,
antwoord te geven.
Na twee uur vertier bij de brandweer
stonden we weer buiten. Met een film van
WALL-E onder de arm liepen we weer terug
naar scouting. Hier aangekomen maakten we
ons direct klaar voor de nacht. We hadden
vanuit ons bed de film afgekeken, voordat
we definitief onze luiken sloten. De volgende
dag was het tijd om in- en op te ruimen. Zo
kwam er een einde aan een fantastisch
weekend, die niet meer uit onze herinnering
zal verdwijnen.

worden op de Pannenkoekenboot. Dit uitje
hadden de verkenners verdiend door hun
inzet bij de speculaas actie. Gemiddeld
hadden zij 10 speculaaspoppen verkocht. Het
uitje hield niet op bij de pannenkoeken boot.
Ook niet na het geweldige uitzicht vanaf de
Euromast. Want vandaar af gingen we met
een kistje in onze handen naar een
aanlegsteiger in de buurt. Na enkele minuten
kwam daar een watertaxi op ons afgevlogen.
Die ons op spectaculaire wijze in Pernis
bracht. Vooral de bochten waren super. Het
leek wel een ritje in de achtbaan.
In Pernis kon we de kist openen. Hierin zat
een route. Welke ons naar de metro bracht.

Momenteel zijn we druk bezig met het
voorbereiden van onze eigen opkomsten. Zo
hebben Jelle en Dion een avond voorbereid.
We hebben eerst vlaggenroof gespeeld in
combinatie met water/spons en vuur en na
een verfrissing hebben we nog even trefbal
gespeeld. Ik ben benieuwd naar de
opkomsten van Jona en Ivo, Calvin en Henry
en als laatste van Michael en Jasper.

Deze bracht ons terug in Schiedam. Daar
vervolgden we de tocht. Die ons al snel naar
de brandweer leidde. Gelukkig hadden we
nog niets bijzonders mee gemaakt deze
avond. We stonden dan ook wel open voor
een rondleiding bij de brandweer. Onze gids

Namens de Verkenners
een goed pad toegewenst.
Marcel
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Sterrenvendel
Het is elke woensdag weer een gezellig
kippenhok in het lokaal van de padvindsters.
De meiden komen kakelend binnen, kakelen
tijdens de opkomst en gaan kakelend naar
huis. Het is
iedere
week
gezellig en
het maakt
niet uit wat
we doen, ze
zijn vrijwel
altijd enthousiast. Soms hebben we aan het
einde van de opkomst een kwartiertje over.
Dat vinden de meiden helemaal niet erg.
“gaan we dan verstoppertje spelen? ” is een
van de voorstellen. In het begin keek ik (als
leiding) daar even vreemd van op. “bij de
padvindsters willen ze verstoppertje spelen?
Vinden ze dat niet kinderachtig? ” dacht ik
dan. Ondertussen ben
ik erachter dat de
meiden bijna overal
voor in zijn.
Zo hebben we een
muziekbingo gehouden.
De meiden kregen een
lege bingokaart en
schreven daar titels
van liedjes op. Daarna werden muziekfragmenten aangezet en als ze een titel
hoorde die op hun kaart stond, konden ze
dat vakje doorstrepen. Tussen het strepen
door werd er ook gedanst. Zelfs enkele
muurbloempjes bewogen vanaf hun stoel mee

een playbackshow gehad. Helaas wilden de
meiden geen publiek, dus hadden wij alleen
een jury geregeld. Masha, Marloes, Manuela
en Florentina hadden een grappig liedje uit
de musical Annie uitgekozen. Hun dansje was
erg creatief. Florentina zat gedurende het
hele nummer in een wasmand (vraag niet
hoe), maar ze vond het leuk. Naomi had het
nummer lollipop laten zien. We vonden het
allemaal erg gedurfd van haar om alleen een
liedje te playbacken. Judith en Janneke
hebben onze avond gered, want ze hadden
drie (!) liedjes ingestudeerd. Zonder hun
grote inbreng was de playbackshow erg snel
afgelopen. Nu duurde de show iets langer
dan een half uur…. De presentatie werd
verzorgd door Mathieu. Hij had zich speciaal
voor deze gelegenheid leuk aangekleed. De
jury bestond uit Monique, Annemieke en
Brenda. Ze hadden soms kritiek, maar waren
vooral lovend over de inzet en creativiteit.
In het verleden is er ooit een poging gedaan
om de meiden te installeren. Omdat één van
de meiden toen ziek werd, is dat niet
helemaal
goed
verlopen.
Dus we
hebben
ook een
installatie
gehad.
Florentina, Marloes, Terry, Dagmar en Fleur
werden geïnstalleerd. Na het officiële deel
moesten de “nieuwelingen” inbreken in de
groep. De kinderen maken een dichte kring
en de nieuwelingen moet één voor één de
kring binnendringen. Het was niet
gemakkelijk, maar gelukkig zijn ze allemaal
ingebroken en nu zijn we dus helemaal
compleet. Gelukkig maar.
Groetjes, Mathieu en Maaike

op het ritme van de muziek. Om een beetje
in de muzieksfeer te blijven hebben we ook

r
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Afdeling 1 en 657
Hé hallo mensjes!
Terug in het verleden:

Maasdelta! En we willen nog een weekend
naar Duinrell, of we dat gaan halen met het
budget moet we nog bekijken.Aan
opkomsten, krijgen we nog een koeavond,
film avond, gaan we nog veel oefenen met
speleoen (voor kamp)! En het
allerbelangrijkst de scouting-scouting
opkomst!

i

De afgelopen tijd hebben we weer veel
meegemaakt! Zo hebben vele van ons de
winterhike gelopen, daarbij ga je de hele
nacht een hike lopen met allemaal gezellige
mensen! Deze keer liepen we van Vlaardingen

Belangrijke oproep!!!
Wij hebben ervoor gekozen dit jaar naar
Frankrijk op kamp te gaan. Daar kun je
namelijk veel speleoen en andere buiten
activiteiten doen. Maar Frankrijk is wel een
verre bestemming en we moeten daarvoor
nog veel verdienen, dus:
Wil jij voor een redelijke prijs je auto laten
wassen, heb jij nog een tuin die omgeploegd
moet worden, een garage die uitgemest moet
worden of gewoon een klus waarbij wij geld
kunnen verdienen? Mail, bel (voorin het
Groene Blad staan de nummers van onze
leiding: Stefan, Marcel of Edwin die kunt u
dan bellen) of kom vrijdag tussen 8 en 10
even bij ons langs, dan kunnen we een
afspraak maken, en hebben wij een leuk
kamp. Zo kunnen we misschien paardrijden
of karten in het buitenland!

via een hele omweg weer naar Schiedam, en
natuurlijk liepen wij verkeerd (zoals
altijd!).Verder hebben we vele leuke
opkomsten gehad, we hebben de zoveel
feesten in 1 opkomst gedaan, bijvoorbeeld,
‘binnen 5 minuten moet je je nu verkleden
alsof het koninginnendag is’! Verder hebben
wij ook een heel leuk weekend gehad op 16
en 17 januari! Het weekend stond in thema
van records verbreken! Allemaal leuke
records, verzonnen door Dyonne en Maartje.
Zo moesten we zo snel mogelijk een K3
puzzel (30 stukjes) maken met K3 muziek op
de achtergrond. Na een tijdje kon je die
leuke meisjes van K3 niet meer horen!!

Liefs van de leukste groep die de Franciscus
heeft!

Een kijkje in de toekomst:
Er staat nog een hoop op het programma
voor het seizoen. Twee a drie weekenden;
speleo weekend, waarin we met de KD (een
groep uit Maasluis) gaan speleoen in België.
Een weekend in Nederland ‘exploriteit’, dat
is georganiseerd voor heel de regio
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Wist-u-dat…
Een aantal leidinggevenden een
oorkonde en een t-shirt hebben
gekregen omdat ze een X-aantal
jaren lid zijn van de groep?

De webmaster de
site van de groep
aan het vernieuwen
is?

Hippe gaat
beginnen met
rijlessen? Dus wees
gewaarschuwd!

Veel ouders vaak leuke foto’s
van de kinderen maken? Die
leuke foto’s kunnen gemaild
worden naar de redactie. Dan
kunnen wij de foto’s in het
groene blad of op de site
laten zetten.

Er maar weinig
aanmeldingen waren
voor Jantje beton?
Helaas missen we
daarmee een hoop
geld voor de groep.

De padvindsters
ontzettend nieuwsgierig
zijn? Ze willen nu al
weten waar ze heen gaan
op kamp!

b
De boomstam op vrijdag
3 april gaat onderwaterhockeyen? De foto’s
volgen in het volgende
groene blad…

De tono-groep (ook een
scoutinggroep uit Schiedam)
dit jaar 75 jaar bestaat? Ze
hielden zaterdag 21 maart
een reünie.

Dit groene blad een nieuwe
layout heeft gekregen?

We veel nieuwe ideeën hebben
voor het volgende groene blad?

Heeft-u-dat…
We zijn hard op zoek naar een
nieuwe bungalowtent voor de
groep. In het verleden hebben
we oude tenten gekregen van
mensen die hem niet meer
wilden gebruiken. Deze tenten
zijn nu ondertussen echt
afgeschreven en daarom zijn
we op zoek naar nieuwe
exemplaren.

Ligt op zolder, onder een dikke laag stof, een
badmintonset, tennismateriaal of andere
leuke spelletjes voor buiten? Wij kunnen het
goed gebruiken voor het groepskamp!

e

Er wordt behoorlijk wat afgeknutseld op scouting.
Misschien kent u iemand die karton, gekleurd
papier of ander knutselmateriaal over heeft? Ook
dat kunnen we erg goed gebruiken!
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Doe pagina
Help het kuikentje naar zijn moeder
Misschien heb je het al gezien.
In dit groene blad staan allemaal
vogeltjes. Op ieder vogeltje
staat een letter. In de vakjes
hieronder kun je alle letters
invullen en dan komt er een
woord uit. Je moet wel vooraan
in het groene blad beginnen!

l

s

De laatste twee letters zijn al
ingevuld. Die zijn van de
vogeltjes op deze pagina!

Zoek de verschillen

l

Kleurplaat
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