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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
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wo:
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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
Beste lezers,
Het jaar 2010 staat in het teken van feest, omdat scouting in Nederland dit jaar 100 jaar
bestaat. Dat wordt flink gevierd. Op 15 mei is er een speciale dag voor alle scoutingleden uit heel
Nederland. Dat heet de Scouts-2-day en wordt gehouden in Utrecht. Samen met andere
scoutinggroepen kunnen veel verschillende activiteiten worden gedaan. Ondertussen hebben alle
leden (op de bevers na) een uitnodiging hierover ontvangen.
Om het 100 jarig bestaan te vieren samen met de gemeente, zijn een aantal leden van de
groepen van Schiedam met een grote taart naar het stadskantoor geweest om deze aan de
burgemeester te overhandigen. Misschien hebben jullie hierover een stukje in de krant zien
staan!
Alle leiding van de flg zijn dol op feestjes en gezelligheid, daarom is er pas een leiding weekend
geweest met een hoop gezelligheid. Wat er allemaal gedaan en beleefd is kunnen jullie lezen in
ditt groene blad. Wel kunnen we alvast verklappen dat we het erg naar ons zin hebben gehad en
het erg getroffen hadden met het mooie weer.
Veel plezier met lezen
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
Een paar weken geleden, hebben we met de bevers carnaval gevierd! Samen met de welpen en
kabouters was het erg gezellig! En natuurlijk was iedereen verkleed, zo kwam er een superman,
ridder, prinses, hamster, monster, baby en zelfs kinderen in pyjama voorbij! Maartje en Naomi
waren verkleed als twee boerinnetjes. Als eerst gingen we gezellig dansen om even lekker los te
komen. Daarna hebben we een spelletje gedaan met een hoed, en daarbij werden we getrakteerd
op chips en kruidnoten! Ook was er een spel waarbij je moest dansen, en als de muziek stopte..
moest je doodstil blijven staan! En heb je al eens geprobeerd met z‟n tweeën te dansen met een
ballon tussen je buik? Nou, ook daar hebben de bevers, kabouters en welpen ervaring bij
opgedaan! Natuurlijk waren er nog veel meer spelletjes waarbij je moest rennen en vooral goed
luisteren. Het was een heel leuke opkomst en volgens ons heeft iedereen plezier gehad.
Een paar weken terug heeft de scouting zich weer ingezet voor Jantje Beton. Dat is een
organisatie die helpt met het bouwen van speeltuinen voor kinderen. Bijna elke groep heeft daar
goed aan meegeholpen, en ook de bevers vonden dit leuk om te doen. Op scouting kon iedereen
zijn jasjes aanhouden, want na de uitleg en ontvangst van collectebussen, gingen we snel naar
buiten. Samen met de kabouters hebben we lekker door de stad gewandeld, en bijna iedereen
overvallen met de vraag „‟heeft u misschien nog wat over voor Jantje Beton?‟‟ En natuurlijk waren
de meeste mensen wel bereid een kleine bijdrage te leveren. Ook aanbellen bij huizen in grote
flats ging prima, want niemand is mee naar binnen gegaan bijvoorbeeld. Dat betekent dat ze heel
goed hebben geluisterd naar de uitleg. Niemand was verlegen om het te vragen en we hebben een
hoop geld opgehaald. Na 2 flats en heel wat mensen op straat, zijn we teruggekeerd naar
scouting. Daar stonden al heel wat papa‟s en mama‟s te wachten om de kleintjes weer mee naar
huis te nemen.
Onze lieve bevers kwamen een paar weken geleden wit terug! We waren namelijk met Judith naar
de molen „de Walvisch‟ geweest, waar de molenaar veel dingen aan ons liet zien. Voordat we naar
de molen gingen, moesten de bevers raden waar we heen gingen. Er werden een paar hints
gegeven: „het is heel hoog, er staan er heel veel in Schiedam en het maakt meel!‟ De kinderen
wisten na de derde hint, dat het natuurlijk een molen was!
Eindelijk bij de molen aangekomen, kregen we wat siroop te drinken, en velen van ons hadden ook
een lekker stukje cake ontdekt! Hmmm.. In de molen kwamen we een bekende tegen, Marloes! Zij
werkt daar. Als je naar boven wilt in een molen moet je héél veel steile trappen beklimmen, de
bevers konden dit heel goed en vooral heel snel! Hoewel naar beneden toch wat spannender was.
Daarna moesten de jassen goed dicht, capuchon op en sjaal om, want we mochten een kijkje gaan
nemen bij de wieken van de molen. De molenaar ging laten zien hoe hij het zeil op de wieken
spande, dat was heel eng! Hij klom op de wiek helemaal naar boven, heel erg gevaarlijk. Eenmaal
weer binnen, mochten we kijken hoe de wieken nou eigenlijk het graan konden malen. De bevers
gingen dat eens van dichtbij bekijken en toen hadden we alleen nog maar witte bevers over! Je
mocht namelijk met een handje voelen hoe zacht het meel was, dat via het glijbaantje de zak in
gleed. We hebben er allemaal een hoop van geleerd! Bijvoorbeeld dat de molen wel 42 meter hoog
is! Wij zijn gelukkig niet helemaal boven geweest, want daar was het te krap voor. Maar we
mochten wel eventjes kijken, bovenaan de laatste trap. Je kon daar een heel groot wiel zien
draaien, waar de wieken aan vast zaten. Dat was heel leuk om zien!Toen we allemaal weer
heelhuids beneden waren, hebben we allemaal nog een stukje cake gekregen en daarna gingen we
weer terug naar scouting.
Groetjes van Naomi en Maartje
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Waingungahorde
Daar zijn we weer, ook dit keer kun je weer lezen wat we allemaal gedaan hebben bij de welpen.
We hebben laatst carnaval gevierd wat erg leuk was. Het was een gezellige boel met muziek en
waarbij iedereen lekker gek mocht doen. Want ja, met die gekke neus op herkennen ze je toch
niet.
Ook zijn we samen met de kabouters en bevers naar de gymzaal gegaan. Dat was wel erg leuk. We
hebben een parcour gemaakt rondom het klimrek. De kinderen mochten springen op de trampoline
en als apen slingeren aan de touwen. Voor ons geen probleem, dat kunnen wij wel. We hebben
afgesloten met apenkooi. Wat een gezellige boel was dat zeg in de gymzaal. Moe en voldaan
gingen we weer op huis aan.
Ook hebben we dit jaar een feestje gehad met een bal. Dat hield in dat alle
spelletjes iets te maken hadden met een bal. Zulke spelletjes worden altijd
goed ontvangen door de welpen, want dan kunnen ze lekker de hele opkomst
rennen en vliegen. Want stilzitten of rustig aan tafel werken is niet echt iets
voor onze welpen. We zijn liever aan het rennen en ontdekken.
Ook hebben we dit jaar gecollecteerd voor Jantje Beton. Mensen
gaven ons soms gewoon een briefje van €5,-! Daar waren wij dan ook
erg blij mee. En zo konden we goed bijhouden wat we al in onze
bussen hadden zitten. We hebben ook nog in het tuintje bij de kerk
een muisje gevonden. Dat muisje was zó lief en schattig dat we hem
daar bijna niet achter konden laten. Voor de bestwil van het muisje
hebben we dat toch maar wel gedaan.
Ook hebben we een opkomst met het kompas gewerkt. Dat ging super! Veel kinderen wisten er
veel van. Zonder moeite wisten ze de windrichtingen op te noemen. Daardoor konden ze goed
meedoen met de spelletjes en onthielden ze goed wat de bedoeling was. Daarna hebben de welpen
flink moeten rennen van noord naar zuid en van zuid naar west en van west naar oost. Al snel
hadden de kinderen door waar alle windrichtingen waren en werd het spel moeilijker gemaakt met
extra windrichtingen zoals noord-oost of zuid-west.
Zaterdag 27 maart was de scout-it-out in Schiedam georganiseerd. Samen met de kinderen van
de Tono-groep en de BVH-groep moesten de kinderen op zoek naar vossen die in het centrum
rondliepen. Ze gingen op zoek naar figuren uit het jungleboek zoals: Hati (de olifant), Bagheera
(de panter), Jacala (de krokodil), maar ook naar figuren die bij de bevers horen zoals:
scheuremaar en lange doener. Tussendoor kregen de kinderen een pannenkoek en verfden ze
ieder een jubileumtegel. Alle tegels werden op een groot bord opgehangen en vormden samen 100
jaar. Na afloop kreeg ieder kind zijn tegel mee naar huis.
De komende tijd staan in ieder geval de volgende opkomsten op het programma:
Een paasopkomst.
De duinenmars komt er weer aan.
Ook duurt het kamp nog maar 4 maanden.. zijn jullie al een beetje zenuwachtig?
Groetjes Bagheera en Sahi
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Snorregakring
In het land Bambilië is altijd een hoop te doen en te beleven. Zo ook de afgelopen tijd. Omdat er
wat nieuwe kabouters bij de groep zijn gekomen, zijn we eens goed gaan kijken naar het land
waarin we spelen. Tijdens een opkomst kregen de meiden eerst de kabouterbelofte en de
kabouterwet op papier. Alleen was deze in kaboutergeheimtaal geschreven. Deze moest dus
worden ontcijferd. Gelukkig kunnen de meiden goed samenwerken en hadden we een tijdje
geleden nog geoefend met het geheimschrift. Hoe dit geheimschrift werkt? Tsja, dat kunnen we
niet vertellen. Om daar achter te kunnen komen,moet je maar kabouter of leiding worden!
Ook kregen ze vragen over de verschillende dorpen, steden en rivieren uit het land Bambilië. Ze
wisten samen overal een goed antwoord op de geven.
Al een tijd geleden zijn Joy, Wietske en Isa bij de kabouters gekomen. Om een echte kabouter
te worden, moeten de kinderen worden
geïnstalleerd. Dit is vaak wel wat spannend
voor de kinderen. Zeker wanneer je nog niet
wat jouw kabouternaam zal gaan worden!
Gekke meiden zijn altijd in voor gekke
spelletjes, zo zijn we een spel gaan doen
waarbij je zoveel mogelijk kruidnoten in je
mond moest proppen. Ook is de meeltaart
nog erg populair. Er staat een taart van meel
op tafel waarvan iedereen een punt moet
afsnijden. Boven op de taart ligt een
snoepje, wanneer het snoepje valt wanneer jij aan het snijden bent, …..wordt het meelhappen! Je
moet gaan happen in de meel tot je het snoepje heb. Een hoop vieze gezichten dus!
Het eerste zonnetje ging weer schijnen en we kregen gelijk weer zin in vrolijkheid in ons lokaal.
Op een soort koffiefilter papier zijn we met ecoline mooie bloemen gaan maken. Wanneer je de
ecoline op het papier laat druppen loopt het helemaal uit tot een geweldig kleurenfestijn. Alle
vrolijke knutsels hangen op onze ramen. Dus als je nieuwsgierig bent, moet je maar eens komen
kijken!
Soms zijn we ook best serieus bezig om ook een hoop nieuwe
dingen te leren. Tijdens een opkomst over het kompas hebben
we dus een hoop nieuwe informatie gekregen. Wat is een
kompas?, hoe werkt hij en wat ligt er tussen het noorden het
oosten? De kinderen hebben zelf een kompas geknutseld en een
ren je rot spel met de windrichtingen gespeeld.
Voor het goede doel zijn we ook altijd inzetbaar, op 6 maart
gingen we met een aantal collectebussen van Jantje Beton op
pad. In het begin is het soms nog wel wat eng om mensen aan te
spreken en geld te vragen, maar voor leuke speeltuinen en wat
geld voor de scouting doen ze alles. Met gevulde bussen, een trots gevoel en een hoop stickers op
onze jas gingen we terug naar het troephuis.
Zoal jullie kunnen lezen is er weer veel leuks gebeurd in ons leuke en leerzame kabouterlandje!
Tot de volgende keer
Groetjes van alle kabouters, Driemer en Vlitter
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Raymond Maufrais Troep
De verkenners hebben afgelopen tijd niet stil gezeten. We zijn weer aan een nieuw jaar
begonnen en dan ook enigszins een nieuwe weg ingeslagen. Althans, we doen nog steeds onze leuke
scouting-dingen, maar nu proberen we alles zo veel mogelijk vast te leggen en op internet te
zetten. We hebben namelijk een nieuwe hyves-pagina aangemaakt (http://verkennersflg.hyves.nl
) waar we de verkenners en andere geïnteresseerden op de hoogte proberen te houden over wat
we allemaal doen bij de RMT. Zo zijn we vanaf eind januari bezig geweest met een stop-motion
project. Dit houdt in dat we met kleipoppetjes en een camera een filmpje in elkaar proberen te
zetten. Dit hebben we gedaan door de kleifiguurtjes tussen de foto‟s door steeds een heel klein
stukje te verplaatsen. Door al deze foto‟s aan elkaar te plakken krijg je vervolgens een filmpje.
Met dit hebben wij een fantastisch avontuur over Victor Verkenner gemaakt die je online kan
bewonderen!
Verder was er nog een ander hoogtepunt afgelopen
weken; Het weekend! Van te voren waren er al een
paar hints via de verkenner-hyves weggegeven,
maar wat er daadwerkelijk ging gebeuren wist
niemand....
Bij aankomst troffen we een echte crime scene
aan; Er was een lijk op de binnenplaats gevonden en
de moord moest worden opgelost: Aan de scouts de
taak om dit te doen. We deden dit “Levend Cluedo”spel samen met de padvindsters en de explorers en
de bedoeling was om aan de hand van kaartjes die de leiding had, de moordenaar, het
moordwapen en de moordlocatie te vinden. Uiteindelijk waren de klaptrap en het speleokoord de
twee mogelijke moordwapens, maar niemand wist welke het nu uiteindelijk was. Bij de ontknoping
bleek het moordwapen het speleokoord te zijn en de klaptrap was ergens zoekgeraakt in Martijn
van Alphen‟s broekzak. Later op de avond gingen we
Dungeons en Dragons doen via het computernetwerk. Elke
verkenner ging achter een computer zitten en kon vanuit
daar, onder leiding van Dungeon Master Tim, samen met de
andere verkenners een Dungeons en Dragon avontuur
beleven. De verkenners gingen door een woeste vallei naar
hun huis terug, maar kwamen een hordes Orks tegen. In
een hevig gevecht hebben ze de orks kunnen verslaan en
kwamen ze heelhuids thuis. Uiteindelijk kwam er ook nog
een draak, maar die werd gelukkig door Super-baby verslagen (voor de insiders). Na dit avontuur
was het tijd om te “slapen” voor de verkenners en dat deden ze ook (uiteindelijk) als een roosje.
De volgende ochtend stonden we tijdig op want we gingen richting Den Haag waar we naar een
“Globe” moesten zoeken. Daar aangekomen bleek het een klimhal te zijn waar we met z‟n allen
mochten gaan klimmen. Onder begeleiding van Marcel en Yorick gingen de verkenners klimmen en
ze kwamen stuk voor stuk steeds hoger. Uiteindelijk heeft Michael de grootste hoogte bereikt,
maar elke verkenner heeft ook elk zijn eigen record verbroken. Stuk voor stuk zijn het kanjers!
Terug aangekomen gingen we met z‟n allen naar de Albert Heijn om materiaal te kopen om pizza‟s
te maken. Maar onderweg ernaartoe bleek Marcel bij pizzeria Isabella te hebben geregeld dat
we daar konden gaan eten.
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Raymond Maufrais Troep
Een aangename verassing dus! De eigenares van de pizzeria liet
ons er heel vriendelijk in en gaf ons een menu waarvan we zelf een
pizza konden kiezen die we lekker vonden. Eenmaal uitgekozen
mochten we in groepjes van twee zelf het deeg rollen, de pizza‟s
beleggen en hem in en uit de oven halen. Een unieke beleving voor
velen van ons. Na heerlijk te hebben gesmuld kwam de eigenaar
enthousiast naar ons toe om mede te delen dat we zelf ook nog
een ijstoetje mochten maken. Na elk weer naar de keuken gegaan
te zijn hebben we weer heerlijk gesmuld en zijn we met een
welgevulde maag met z‟n allen op de foto gegaan. Heel erg bedankt
voor de gezellige avond, Restaurant Isabella!
Na de hele dag lol te hebben getrapt was het ook eens tijd voor iets serieuzers; De verkenners
kregen les in EHBO van Marcel. Ze hebben van alles geleerd, zoals; waar moet je bij een ongeval
als eerste op letten, wat moet je met het slachtoffer doen, hoe moet je verschillende wonden
behandelen etc. Al met al was het erg leerzaam en interessant om te weten.

Die avond hebben de verkenners gedaan waar ze heel het weekend al naar uit keken, met z‟n allen
op het computernetwerk Halo spelen. Martijn van Alphen deed ook mee, maar hij was wel erg
goed. Hierdoor gingen alle verkenners op een gegeven moment in 1 team tegen Martijn, waarbij
de verkenners wonnen (en terecht). Die nacht gingen we onder genot van de film “2 Fast 2
Furious” en wat chips en snoep op bed. Een soort Drive-in maar dan met bedden. Na de film
poetsten alle verkennertjes nog even hun tandjes en vielen weer als roosjes in slaap.
De volgende ochtend kregen de verkenners nog een luxe ontbijtje met eieren en verse
croissants. Na alle zooi van het weekend opgeruimd te hebben mochten ze nog even Halo-en.
Maar plots bleek Yorick van zijn fiets gevallen te zijn. De verkenners konden toen hun EHBOvaardigheden toepassen. Yorick leeft nog steeds en de verkenners hebben nu ook hun
praktijkexamen afgelegd. Om 1 uur waren de ouders er om ze
weer naar huis te nemen. Ik vond het een erg geslaagd
weekend en de verkenners ook, wanneer ze een rapportcijfer
moesten geven gaven ze gemiddeld een 9! Tot snel en vergeet
niet http://verkennersflg.hyves.nl te checken !
Groetjes, Yorick
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Afdeling 1 en 657
leuke avond.
Zoals beloofd in het vorige groene blad, zouden we een ontgroeningsopkomst voor de nieuwe
explorers regelen.. helaas is dit er niet van gekomen, dus zullen we nu een stuk schrijven over de
overvliegopkomst van de paddo‟s en de eerste paar opkomsten als échte explorers! Het was op
een woensdagavond, waarop alle padvindsters gewoon opkomst hadden. Een paar explorers
kwamen ook naar scouting, om de toekomstige explorers te ontvangen! Nu weten wij niet precies
wat ze allemaal hebben gedaan voordat wij kwamen, maar dat ze het niet naar hun zin hadden was
wel duidelijk. De oudste padvindsters wilden helemaal niet overvliegen! Jessica, Marloes, Dagmar,
Lotte en Fleur zouden dan hun groepsgenootjes teveel missen. Begrijpelijk, maar helaas is hier na
een hoop gezeur, uiteindelijk toch niets aan te doen.
Gelukkig brachten de gebruikelijke spelletjes een hoop plezier boven. Zoals het ontsnappen uit
de kring, dat is toch makkelijker gezegd dan gedaan. Bij sommigen duurde het dan ook best lang
voordat ze er uiteindelijk uitgekropen
waren. Hier rechtsonder op de foto is
Fleur opgesloten. Daaronder zie je dat ze
is ontsnapt!

Nadat ze allemaal waren over gevlogen, gingen ze mee naar het explorerlokaal. Daar kregen ze
van ons een welkomsgroetje en werd er alvast een beetje uitgelegd wat ze te wachten stond.
Stiekem vonden ze het best wel leuk en waren ze nieuwsgierig naar deze nieuwe groep! Ja ja, dat
konden we echt wel zien!
Vervolgens gingen ze weer terug naar hun „oude‟ lokaal om nog even afscheid te nemen van de
anderen. Met veel tranen was dit hun laatste opkomst samen en ging
iedereen naar huis. Gelukkig zijn we daar allang weer overheen en
hebben de 5 meiden het prima naar hun zin bij ons in de groep! We
zijn al een hoop opkomsten verder en we hebben al een hoop
herinneringen opgedaan. Zoals de opkomst creatief met kurk. Geef
maar toe, dat lijmpistool was echt superleuk! We hebben ook al
steden gebouwd met suikerklontjes en ideeën opgedaan voor kamp.
Want ja, waar zouden we heen willen gaan dit jaar?!
En als iedereen meewerkt, goed zijn best doet en veel geld verdient,
kunnen we misschien wel naar het buitenland! Dat zou toch super
leuk zijn! We zijn nog hard op zoek, maar dat het leuk gaat worden
staat vast. We maken het gewoon gezellig!
Groetjes, de explorers
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Leiding zonder das
In het vorige groene blad heeft Naomi (leiding bij de welpen) als eerste iets over zichzelf
geschreven. Voor deze keer had ik iemand anders in gedachten dan mezelf, maar doordat ik
simpelweg ben vergeten iemand te benaderen, moet ik het zelf maar doen. Dit is echt typisch
Maaike. Altijd mooie plannen en voornemens. Veel van die plannen komen uit, maar dat zijn nou
juist de minst belangrijke; paastakken in een vaas stoppen, boekjes lezen, op internet naar een
nieuwe fiets kijken en in de tuin rommelen. Maar goed, naast dit soort mutsendingen doe ik ook
een hoop andere dingen. Eigenlijk ben ik altijd druk met van alles bezig. Zodra het rustig dreigt
te worden, dan zeg ik weer „ja” tegen een nieuw project of bedenk ik ineens dat een muur in huis
geverfd moet worden. Altijd bezig dus.
Ik woon in de veenlantstraat op nummer 30. Als je daar aanbelt is er een
kans van 50 % dat Mathieu de deur opendoet. Nee, geen toeval. Wij
wonen al bijna vier jaar op dat adres. Een relatie hebben en samen leiding
geven is in het begin even lastig geweest, maar daar hebben we onze draai
(gelukkig) in kunnen vinden. We zijn beide wel heel blij dat Martijn erbij
is gekomen.
Sinds 2004 ben ik afgestudeerd als leerkracht. Ik sta voor groep 5 op de
Willibrordusschool in Schiedam. Daar werk ik nu twee jaar. Daarvoor heb
ik vier jaar op een jenaplanschool gewerkt in Barendrecht. Met de auto
naar het werk vond ik echt vreselijk. Vandaar dat ik de overstap maakte
naar een school dichter in de buurt. Nu ga ik iedere werkdag braaf op de
fiets (ja, ook als het regent!) naar mijn werk. Dit schooljaar ben ik
begonnen aan een masteropleiding voor gedragsspecialist. Deze opleiding duurt 2 jaar. Iedere
donderdagavond ga ik naar school. Het is reuze interessant, maar soms ook wel vermoeiend.
Van al dat harde werken heb ik vaak en veel behoefte aan ontspanning om mijn hoofd weer te
kunnen legen. Ik ga dan ook graag een stuk fietsen. Als het mooi weer is op
mijn wielrennersfiets en als het slecht weer is, dan… eh…, doe ik eigenlijk
niks. Ik wilde schrijven dat ik dan op de mountainbike zit, maar dat is niet
waar. Dat doe ik ook het liefste als het mooi weer is. Daarnaast heb ik een
abonnement bij de sportschool en probeer ik minimaal 1 tot 2 keer per week
een zumbales te volgen. Ik vind dansen echt helemaal geweldig.
Jammergenoeg heb ik Hollands bloed door mijn lijf stromen met als gevolg
dat ik van nature een stijve hark ben. Door het dansen probeer ik dat een
beetje te versoepelen. In het verleden heb ik ook samen met Brenda aan
buikdansen gedaan. Dat was ongelooflijk grappig en geloof het of niet, we
boekten iedere les vorderingen! Ieder jaar proberen we op wintersport te
gaan. Ik ben begonnen met skiën, maar twee van die latten aan mijn benen
bleven lastig. Ze gingen regelmatig over elkaar en dan lag ik midden op de piste weer op mijn
snufferd. Daarom ben ik overgestapt op snowboarden. En ook vanwege het feit dat snowboarden
er gewoon veel stoerder uit ziet. Nou, stoer zag het er bij mij echt niet uit die eerste jaren. Als
ik nu van een gemakkelijke piste af ga, kan het soms gelikt uit zien, maar ik heb nog heel wat
lessen nodig, zal ik maar zeggen.
Mijn voornemen voor de volgende keer: minimaal 4 weken voor de uitgave van het volgende groene
blad, iemand benaderen met de vraag of hij/zij een stukje wilt schrijven.
Groetjes, Maaike
Een man en een stafweekend, mijn verhaal…
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Stafweekend
In het weekend van 20-21 maart zijn wij met een gezelschap van leiding, bestuur, stam en
boomstam op stafweekend geweest. Nu leek het de redactie wel leuk om daar een stukje over te
schrijven, zonder dat de ouders natuurlijk alle respect voor de stafleden zouden verliezen. En
aan mij de twijfelachtige eer dit om dit stukje literaire leidingkunst op papier te zetten, waarbij
ik op voorhand beloof zoveel mogelijk de waarheid te benaderen….
Maar alle gekheid op het
spreekwoordelijke stokje, het
verslag van het stafweekend.
Om te beginnen wisten de
organisatoren gelijk al de vinger op
de zere plek te leggen. Er is
namelijk voor een altijd zo goed
voorbereid staflid niets zo
vervelend en frustrerend als op
scoutingweekend gaan zonder te
weten waar je naar toe gaat en wat
je gaat doen. Dus toen we op
zaterdagochtend om 9 uur op het
clubhuis verzamelden hing er een zweem van enthousiasme in het leidinglokaal gemixt met de
geur van spanning en angst voor het onbekende. Nadat alle auto‟s waren ingeladen met ieders
spullen werd het eerste tipje van de sluier van onwetendheid opgelicht. We kregen te horen dat
we onze navigatiesystemen mochten instellen op het Brabantse dorpje Bladel. Zo gezegd, zo
gedaan. De auto‟s gingen op weg. Aangekomen in Bladel werd mijn blik getrokken naar een bordje
waar mijn maag zich over het algemeen een keer van omdraait… “fietsenverhuur”. En zoals het
leven vol teleurstelling zit was ook dit geen uitzondering. Er
was voor ons een fietstocht van maar liefst 40-45 kilometer
uitgezet. Nu was er wel wat licht aan het eind van de tunnel,
want we moesten in paren de tocht volbrengen op tandems.
Direct had ik een duidelijk doel voor ogen wat zo snel mogelijk
moest worden uitgevoerd. Ik moest naast een fietsgrage,
partner vinden er ook voor zorgen dat ik achterop op de
tandem kwam te zitten. Het grote voordeel van achterop zitten
op een tandem is namelijk niet alleen dat je de grote
verantwoordelijkheid van het sturen weet te vermijden, maar
dat je ook bij tijd en wijlen het trappen kan ontwijken door
ongezien je voeten op te tillen en in het midden van de fiets te
plaatsen. Met Edwin als mijn tandempartner en een plek
achterop was die missie in ieder geval geslaagd. Bewapend met
kaart, kaarthoekmeter, beschrijving en mijn Iphone met gpsverbinding gingen we op pad tezamen met Martijn (van de stam)
en Martijn (beter bekend als Baloe van de Welpen). Al snel wist
ik mijn teamgenoten te overtuigen van de voordelen van een gps
op je Iphone en we vaarden (of beter gezegd fietsten) blind op de man achterop de tandem die
om de 500 meter even op de telefoon keek of we goed reden.
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Stafweekend
Nadat we, aan het eind van een zandweggetje waar we nauwelijks meer overheen konden fietsen,
oog in oog met de snelweg het eerste teken negeerden dat de Iphone misschien toch niet het
meest geschikte navigatiemiddel was, mag de uitkomst van ons fietsavontuur zich laten raden.
Met een tomeloos vertrouwen in de Iphone wist ons team ter nauwer nood de tweede van de vier
posten te bereiken voordat we omwille van de tijd verplicht waren de kortste weg terug te
nemen, iets wat de Iphone dan weer wel vlekkeloos wist aan te duiden. Gelukkig waren de anderen
gezegend met een stukken beter coördinatiegevoel dan het onze en wisten zij de tocht wel
volgens plan uit te rijden, wat het vertrouwen in het tocht uitzetten bij de organisatie wist te
herstellen. Na het te verwachten hoongelach vervolgde onze tocht zich naar het pittoreske
Oosterhout, waar wij bij een van de plaatselijke scoutinggroepen zouden overnachten. Nadat een
ieder zich had geïnstalleerd kon worden begonnen aan de welverdiende barbecue. Onder het
genot van een hapje en een drankje kon iedereen zich weer opladen na het fietsen en zich
mentaal en fysiek opladen voor het vervolg van het programma. Na het eten hebben wij het alom
bekende, oud-hollandse Raffa-Raffaspel gespeeld. De groep werd in tweeen gedeeld en elke
groep werd verteld dat zij een volk waren met een bepaalde cultuur en handelswijze. Het groepje
waar ik in zat was een volk dat leefde van de ruilhandel en bovenal menselijk contact schuwde. In
een spelvorm waarbij niet gepraat mocht worden moesten wij onze cultuur handhaven. Na verloop
van tijd kwam een delegatie van het andere volk bij ons op bezoek en gingen enkelen van naar het
andere land. Zonder te weten wat er speelde moesten wij uiteindelijk zien te achterhalen wat de
cultuur van het andere volk was.
Na dit alles werd een uitleg gegeven over het programma voor de rest van het weekend. Er waren
100 enveloppen voor zien van 100 verschillende opdrachten. Het was de bedoeling dat wij er
zaterdagavond een begin mee
zouden maken en
zondagmiddag alle opdrachten
zouden hebben uitgevoerd.
Ondanks dat alle opdrachten
met een uitermate nauwgezet
tijdschema waren opgesteld
en uitgedacht was deze
uiteindelijk niet opgewassen
tegen de competitiviteit van
de aanwezige leiding. De organisatie zag zich dan ook verplicht een eind aan de uitgevoerde
opdrachten te maken op zaterdagavond, om te voorkomen dat wij tot diep in de nacht zouden
doorgaan met het uitvoeren van de opdrachten. Dus na het spelen van het “meeltaartspel”, het
vormen van een kettingreactie met 20 objecten en nog tientallen andere opdrachten zagen wij
de hele groep omschakelen naar een sociaal geheel voorzien van een hapje en een drankje. Nu
moet ik zeggen dat ik al op veel rare manieren en om even veel rare redenen ben wakker
geworden op zondagochtend, maar nog nooit ben ik wakker geworden van iemand uit de ene
slaapzaal die iemand uit mijn slaapzaal op belde om te gaan hardlopen op de vroege ochtend.
Desalniettemin liep ik naar buiten op een frisse zondagochtend om te zien hoe Mathieu en Edwin
er op uitgingen om een stuk hard te gaan lopen. Voor ik in de verleiding kon komen om mee te
gaan heb ik mij begeven naar mijn pakje sigaretten en de pruttelende koffiepot om er aan
herinnerd te worden dat er dingen zijn die mij veel beter kunnen bekoren op de zondag ochtend
dan de bezigheden van Edwin en Mathieu. Desondanks heb ik toch weer een stukje meer respect
voor die twee mannen gekregen zo op de vroege zondagmorgen.
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Stafweekend
De rest van de dag hebben wij ons bezig gehouden met het verder uitdunnen van de stapel
opdrachtenveloppen. Gelet op de lengte van mijn relaas tot dusver zal ik mij er van weerhouden
alle opdrachten hier te noemen die wij hebben uitgevoerd, anders zie ik mij toch genoodzaakt
een uitgever te zoeken voor iets wat een stukje in het Groene Blad moet worden. Maar een aantal
wil ik u, de lezer van dit kleine stukje literatuur niet onthouden. Want wie wil niet het beeld op
het netvlies krijgen van een groep volwassen mensen die “hoedje-wip” spelen, een kruiwagen-race
lopen over het gras waar we eigenlijk niet over heen mochten lopen en die tegeltjes beschilderen
met nog niet bestaande, maar inmiddels onsterfelijke scouting-wijsheden. Nee het zou mij een
slecht mens maken om u deze hoogtepunten te onthouden. En dan mag de klapper van het
opdrachtenspel absoluut niet ontbreken, want nooit had ik gedacht dat ik in het bijzijn van
volwassen mensen zo veel lol kon beleven aan het spelen van “boompje-verwisselen” in het bos
achter het clubhuis. Iets wat zo‟n hoogtepunt bleek dat wij, nadat wij aan het eind nog wat tijd
over hadden, het puur voor de lol en niet voor de punten nog een keer hebben gespeeld. Het
weekend werd afgesloten met de mededeling dat wij glansrijk alle 100 opdrachten goed hadden
uitgevoerd en als prijs kreeg iedereen een lijstje met een oorkonde voor het overwinnen van het
scouting-100-spel. Helaas was de tijd al weer aangebroken om de auto‟s in te laden en terug te
gaan naar Schiedam. Al met al denk ik dat ik namens alle aanwezigen op het weekend spreek als ik
zeg dat dit weer een memorabel stafweekend was, wat niet alleen voor herhaling vatbaar is, maar
ook op zichzelf al reden genoeg moet zijn omleiding te worden bij onze scoutinggroep. Om nog
maar te zwijgen van het feit dat ik zelfs als trofee nu een prachtige Ben Cramerposter in mijn
auto heb hangen, maar dat is een verhaal op zich wat ik de lezer van dit stukje graag 1-op-1
vertel. Ik wil bij deze dan ook afsluiten door de organisatie van het stafweekend van harte te
bedanken voor een geweldig weekend en u als lezer voor het uitlezen van deze kleine novelle.
Stefan
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Scout it out
Dit jaar, 2010, bestond scouting al 100 jaar! En dat vierden wij uiteraard! En hoe, met leuke
activiteiten, zoals de „Vossenjacht‟. Je kon ook je eigen tegeltje beschilderen in teken van 100
jaar scouting. Je kon ook wat popcorn, een lekker pannenkoekje of iets te drinken halen. Maar de
grootste activiteit was de „Vossenjacht‟. Daarbij zijn verschillende mensen verkleed als bepaalde
personen of dieren of iets anders. Dan lopen er groepjes kinderen rond en die krijgen een lijst
met namen van de vossen. Wanneer ze een vos zien, rennen ze daar heen, tikken ze hem en
vertellen ze hem wie de vos is. Als dat juist is, dan geeft de vos een stempel en een letter aan
het groepje. Daarmee laten ze zien dat ze echt bij de vos zijn geweest, en van de letter moeten
ze een woord maken. Dit jaar stond de vossenjacht natuurlijk helemaal in teken van Scouting! Er
waren dieren uit het jungleboek en personages uit het verhaal „Hotsjietonia‟ van de bevers.
Bijvoorbeeld: De panter Bagheera, de slang Ka, Lange Doener of een bergbeklimmer. Om kwart
over 10 moesten we op de Lange Haven zijn. Om half 11 hadden we onze pakken uitgekozen en
trokken we ze aan. Na veel gelach om de pakken waren we klaar en liepen we richting „het land van
belofte‟. Om 11 uur begon de burgemeester met haar speech klaar en om kwart over 11 begon het
spel. Ik liep eerst samen met de Panter en de pionier, maar zodra de eerste groepjes kwamen,
gingen we snel apart. Geloof mij, ik kreeg heel veel bekijks. Ik werd voor poes en panter
uitgemaakt, maar ik was de enige echte tijger „Shere Khan‟. Wanneer het eerste groepje mij
benaderde, begon het pas echt. “Kijk daar is een vos!” riep het eerste groepje. Wanneer ik zag
dat ze naar me toe renden, zette ik het op een lopen. Ik rennen en rennen. Toen ze eindelijk bij
me waren, dachten ze dat ik de panter was. Maar die was ik niet! Dus kregen ze geen stempel.
Wanneer het tweede groepje me in de gaten kreeg, werd het wat lastiger. Ze sloten me in, en
kon ik dus nergens meer heen. Dit keer werd ik goed geraden, en kregen ze een stempel en een
letter. Met de tijd werd ik steeds meer gevangen genomen door groepjes, en dacht ik: laat ik
eens kijken op het land van belofte. Daar stonden popcornkraampjes en drinkkraampjes. Ik nam
even iets te drinken en ging weer verder. Blijkbaar had ik te lang stilgestaan bij de kraampjes,
want daar kwam weer een groepje. Door de drukte op het plein kreeg ik niet de kans om weg te
rennen en werd ik weer getikt. Rond 2 uur dacht ik alle
groepjes gehad te hebben en ging terug naar het land van
belofte. Ondertussen kwam ik de panter nog tegen, en zijn
we samen een pannenkoek gaan eten. Na de verhalen van
elkaar aangehoord te hebben en de pannenkoek opgegeten
hebben, zag een jongen me nog. Het was de jongen van het
eerste groepje die dacht dat ik de panter was, en die ik dus
geen stempel had gegeven. Wegrennen deed ik niet meer,
want dat had toch niet zoveel nut. Ik gaf hem nog een
stempel en toen was het spel toch wel officieel afgelopen.
Daarna nog een groepsfoto –waarvan 1 foto genomen door de
krant- en toen nog een foto met alle vossen. De beschilderde
tegels werden nog even besproken en toen meegenomen door
de makers. Na de foto‟s en de tegels gingen de meeste
bezoekers weer naar huis. Alle vossen bij elkaar nog even de
verhalen uitwisselen, nog wat lol gehad met de
heliumballonnen, en toen weer omkleden bij het troephuis.
Naar mijn mening, was het toch wel een zeer geslaagde dag.
Ik hoop dat dit voor meer mensen zo geldt. Veel groetjes
van Fleur van de Water van de Explorers.
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Sterrenvendel
De padvindsters hebben de afgelopen weken veel verschillende opkomsten gehad. Zo hebben de
dames een valantijnopkomst gehad. Er waren verschillende opdrachten bedacht en op kaartjes
gezet. De meiden mochten een kaart uitkiezen en die opdracht werd uitgevoerd. Zo hebben de
meiden in tweetallen moeten dansen met een ballon tussen hen in. De ballon mocht niet vallen, dan
was het koppel af. Er werden originele openingszinnen bedacht en heel belangrijk: De dames
kregen ieder een beautybehandeling, want tijdens Valentijn moet je er natuurlijk goed uitzien.
Ze hadden elkaars gezichten heerlijk ingesmeerd met een maskertje, wat vervolgens heel
professioneel eraf werd gehaald met een natte warme handdoek.
Er was ook een opkomst gezamenlijk met de verkenners en explorers bedacht: levend cluedo.
Iedereen moest in groepjes erachter komen wie er was vermoord, met welk wapen en in welke
ruimte. Er waren een aantal levende verdachten. Als je daar aan kwam, kreeg je een hint. Door
vervolgens slim na te denken moest je
erachter komen wie het had gedaan.
Het was lastig, maar wel erg gezellig
om een spel te spelen met zoveel
mensen tegelijkertijd. Dat ervaren we
wel als het grote voordeel om op de
vrijdagavond een opkomst te draaien.
De verkenners draaien op dezelfde
tijd en de explorers beginnen een uur
later: om 20:00 uur.
Natuurlijk zijn een aantal
padvindsters ook aanwezig geweest
bij de scout-it-out. In dit groene blad
heb je daar vast al iets over gelezen.
De meiden hebben hun creatieve kant
laten zien in een aboriginal-schilderopkomst. Een stukje geschiedenis over
kunst en de oboriginals werd kort verteld en daarna mochten de meiden hun eigen ontwerp maken
van een echt “ aboriginal schilderij.” In zo‟n tekening lieten ze Aboriginals een verhaal achter net
zoals de Egyptenaren met hun hiërogliefen. De padvindsters mochten zelf bedenken waar hun
verhaal over zou gaan en probeerden dat op papier te zetten. Dat was niet gemakkelijk, maar de
kletspraatjes die tijdens het schilderen ontstaan zijn altijd erg leuk om te horen. De verkenners
zouden die avond een tocht gaan fietsen, maar omdat het zou gaan regenen, sloten zij bij ons
programma aan.
Ondertussen is Martijn officieel leiding bij de padvindsters. De meiden vinden dat erg gezellig en
ondanks het typische vrouwengedrag van de padvindsters, vindt Martijn het ook erg leuk. De
voorbereidingen voor het zomerkamp zijn al in volle gang en binnenkort zullen de kampbrieven de
deur uit gaan. We hebben al een leuk kampterrein gereserveerd en het thema van dit jaar is ook
weer erg verfrissend. Voordat we op zomerkamp gaan, willen we nog een weekendje met de
meiden weg waar ze goed moeten oefenen in het opzetten en afbreken van een tent. Ook het
uitzoeken van de goede stokken en tentdoek is daarbij een belangrijk onderdeel. Vorig jaar kamp
had een groepje dames de stokken van een patrouilletent gepakt, maar het tentdoek van een
bungalowtent! Dat werkte echt niet….
Groetjes, Martijn, Mathieu, Maaike
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Van de penningmeester
Beste leden, ouders/verzorgers,
Op 2 november 2009 is er een algemene ledenvergadering gehouden. Daarin is o.a. de begroting
voor 2010 behandeld. Om de almaar stijgende lasten en de dreigende korting op gemeentelijke
subsidie voor te blijven, is besloten om de contributie voor 2010 iets te verhogen.
Onderstaand de contributies voor 2010. Indien u per automatische incasso betaalt, hoeft u niets
te doen. Maakt u zelf de contributie over, dan was het de bedoeling dat u dat zou aanpassen.
Enkele leden, ouders/ verzorgers hebben dit gedaan. Helaas nog niet iedereen. Wilt u daarom
even controleren of de contributie die u overmaakt, wel klopt? Hieronder staan de contributies
die per 1 januari 2010 zijn ingegaan.

Contributies per maand:
Bevers
Welpen/kabouters
Verkenners/Padvindsters
Rowans/Sherpa‟s
Stam

€
€
€
€
€

7,50
10,50
13,50
13,50
13,50

Met vriendelijke groeten,
Peter Olsthoorn
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Wist-u-dat…
Onze scoutinggroep vroeger een groep was voor alleen maar jongens? Dat
bewijst de afdelingsnaam van de explorers. Die bestaan uit rowans
(=jongens) en sherpa‟s (=meisjes). De rowanafdeling heet RA1. Dat
betekent dat zij de eerste rowanafdeling van Nederland waren. Wij zijn
hier als groep toch altijd een beetje trots op geweest. De sherpanaam is
SA657. Kun je nagaan hoeveel groepen er tussen hebben gezeten en hoe
laat er pas onderdelen voor meisjes ontstonden.!

Dat bever Ahmed tijdens het
collecteren voor Jantje Beton
door de brievenbussen riep:
“Hallo? Is er iemand thuis?”

Oud-kabouter
Jaimy in het koor
van kinderen voor
kinderen zingt?

Maartje en Naomi (explorers)
erg gezellig en enthousiast
leiding geven aan de bevers
samen met een boomstamlid?
Wij zijn erg blij met hun inzet!

Maja tegenwoordig op Vlieland
woont? Haar vader is daar
burgermeester geworden. Gelukkig
hebben we nog niet voorgoed
afscheid hoeven nemen. Ze komt
soms een weekend naar Schiedam
en gaat ook mee op zomerkamp!

Monique (jiggel) een
zoon krijgt? Ze is in
juni uitgerekend.

Cora, Marleen en Eva niet
weten of ze een zoon of
dochter zullen krijgen?

We met het collecteren
voor Jantje beton € 726,57
euro hebben opgehaald?
Alleen al in de collectebus
van Lennart zat € 213,06 !!

De knie van Maaike (padvindsters)
weer redelijk hersteld is? Ze
draait ook weer mee met de
opkomsten.

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!

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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Gezocht

Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen, die het leuk vinden
om leiding te worden binnen onze groep.
Wat houdt leiding zijn in:
- 1x in de week een opkomst van twee uur met de kinderen
en medeleiding.
- leuke activiteiten bedenken voor deze opkomsten.
- ongeveer 2x per jaar een weekend en 1x per jaar een
week op kamp
- meedoen aan gezellige groepsactiviteiten
- meehelpen organiseren van een groepsactiviteit
- heel veel plezier met de kinderen en andere leiding
Lijkt dit je leuk of ken je iemand die het misschien leuk vindt,
kom dan gerust een paar keer kijken.
We hebben opkomsten op:
- woensdag en donderdag 19:00 – 21:00 uur
- vrijdag
20:00 - 22:00 uur
- zaterdag
10:00 – 12:00 uur
Wil je een keer komen kijken of wil je meer informatie, neem
dan contact op met Cora de Bruin. (010-4730805)
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