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ROTTERDAM

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...

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

2

Inhoudsopgave
Bevers ...........................................................................................................................................................4
Welpen ..........................................................................................................................................................5
Kabouters .....................................................................................................................................................6
Verkenners.............................................................................................................................................. 7/8
Explorers ............................................................................................................................................... 9/10
Motivatie deelname roparun van Marcel........................................................................................... 11
Padvindsters ........................................................................................................................................... 12
Jamboree voorbereiding ................................................................................................................ 13/14
Stam ..................................................................................................................................................... 15/16

3

Bevers
We hebben weer een paar vrolijke weken achter de rug! Waarin we
veel leuke dingen hebben gedaan! Onder andere: verkleden, verf-devloer-opkomst, spullen bingo, installatie en opkomst in een gymzaal!
Een minder leuk moment was, dat we afscheid hebben genomen van
Sietse, die had andere dingen om te doen op zaterdag. Dus nu
bestaan de bevers uit nog maar 5 leden.
Bij de verkleed opkomst was er een spel en daarbij werd een „thema‟ geroepen, waarin
iedereen zich dan zo snel mogelijk moest verkleden. Bijvoorbeeld, indiaan, ridder,
prinses, zwerver, cowboy. Iedereen deed fanatiek mee, want je kon er punten mee
verdienen! zie hier het resultaat van de ridders en prinsessen:

Bij de verf-de-vloer opkomst was het een groot kleuren festijn! (en een kliederboel )
Fantasie en creativiteit
waren 2 zeer nodige
eigenschappen. Maar
iedereen wist zich wel uit
te leven, als je overal mag
verven! Naast veel handen voet afdrukken zijn er
ook een mooie draak en
een aantal bloemen uit
tevoorschijn gekomen.
Samen met Judith hadden we een gymzaal gehuurd om, voor de verandering, een
keertje daar de opkomst te houden!
We hebben een hoop leuke spelletjes
gedaan en lekker geschommeld op de
creatieve bouwsels van Inge‟s vader.
Ook bleef Inge‟s zusje, Ellen, lekker
meespelen voor een keertje!
Namens de bevers, Sterre
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Waingungahorde
Hallo allemaal,
Een nieuw scouting jaar vol nieuwe dingen en nieuwe stappen. We zijn dit jaar erg goed
begonnen. We zijn namelijk het nieuwe welpenthema ingesprongen waarin een hoop
nieuwe beesten bij zijn gekomen, maar ook figuren zijn verdwenen .Om de kinderen zo
veel en zo goed mogelijk kennis te laten maken met de nieuwe dieren, hebben we de
afgelopen twee maanden alle spellen in het thema gedaan. Daardoor hebben de kinderen
al snel kennisgemaakt met alle nieuwe personages.
Zo hebben we bijvoorbeeld een spelletje ratten en raven gedaan, maar dan in de
aangepaste versie: met de shanti‟s en mowgli‟s . Dat was erg leuk. Op die manier hebben
we van een spel als kat en muis ook een leuk nieuw spel gemaakt.
We hebben samen met de kinderen regels opgesteld waarin we beloofd hebben ons er
allemaal aan te houden. Dit zijn ze;
We luisteren naar elkaar
We pesten niet.
We luisteren naar de leiding
Ook zijn nu alle welpen geïnstalleerd , en de leiding. We hebben de kinderen in groepjes
verdeeld. Deze noemen we nesten. Alle kinderen hebben nu hun eigen nest waarin ze
sommige opkomsten samen spelen. Maar we willen ze ook nog wel een keuze geven in met
wie ze samen willen werken dus zullen we deze nesten niet altijd gebruiken.

We hebben ook nog een hoop leuke dingen voor de kinderen in petto.
Vrijdag 11 maart van 17.00 tot 21.00 uur willen wij een diner opkomst
waarbij de kinderen zelf voor elkaar gaan koken zodat we dit met zijn
allen kunnen opeten.
16-17 april het groepsweekend naar Nistelrode .
14 mei willen we gaan zwemmen.
3-4 Juni willen wij een weekend organiseren.
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Snorregakring
De kabouters hebben de afgelopen tijd
weer een hoop leuke dingen gedaan. We
hebben een ouder-dochteropkomst gehad.
Er waren een hoop ouders om te kijken wat
wij zoal doen bij de kabouters en natuurlijk
om mee te doen. Ze gingen de strijd aan
tegen de meiden in verschillende spelletjes,
zoals ren-je-rot, Kaa zegt, mijnenvegen,
ballon met je knieën doorgeven en nog veel
meer. Ook moest er een zin geschreven
worden in kaboutergeheimschrift. De ouders deden lekker fanatiek mee en de strijd is
uiteindelijk geëindigd in een gelijkspel.
Ook hebben we samen met de welpen Minuteto-win-it gedaan. De welpen en kabouters
moesten opdrachten doen uit het tvprogramma. Ze hebben zich met wc-papier
ingewikkeld als een mummie, een doos tissues
leeg getrokken, met de mond penne aan
ongekookte spaghetti geregen en dit allemaal
binnen een minuut. Het zag er soms erg
grappig uit. Niet alle opdrachten lukte binnen de tijd, maar de meeste wel.
We hebben de nieuwe kabouters
geïnstalleerd, zodat ze er nu ook echt
bijhoren en dus hebben ze ook een
kabouternaam gekregen. We hebben er nu
een Sprankel, Spring in ‟t veld, Giechel,
Twinkel en Plezier bij.
We zijn al een tijdje met het
kunstenaarsinsigne bezig. Hiervoor moesten
de kabouters thuis een schilderij en gedicht
over een dorpje in Bambilië maken. De
meesten hebben dit al gedaan en er zijn mooie creaties gemaakt, die we binnenkort in
ons lokaal op zullen hangen. Kom dus gerust een keer langs om ze te bekijken.
Tenslotte hebben we nog een verjaardagsopkomst gehad om de verjaardag van Driemer
te vieren. Daar horen allerlei leuke spelletjes bij. Zo was bijna iedereen de klos om een
snoepje uit de meeltaart te happen. We hebben ballonnen hooggehouden en daarna kapot
getrapt met ballonnentrap. Verder hebben we chipsdobbel gedaan. Als je zes gooide
mocht je uit de chipsbak eten tot er iemand anders zes gooide. Kortom een gezellige
opkomst. De komende tijd staan er nog veel meer leuke opkomsten op het programma.
Groetjes van de kabouters

6

Raymond Maufrais Troep
De megaschurken en het Spul
De ontwikkeling van het spul begon in het nieuwe jaar. Onbewust werden de verkenners
in het complot van het spul betrokken. Het begon allemaal heel onschuldig.
De verkenners kregen de opdracht zelf een opkomst voor te bereiden. De drie groepjes
bestaan uit drie man moesten een ieder 20 minuten vullen. Jasper, Sebas en Jona
hadden in het thema „Expeditie Robinson„ een hindernisbaan uitgezet.
De groepen moesten zo snel mogelijk een lekke beker met water over
het parcours dragen. De groep van Jelle, Mees en Michael ging met
filmcamera en muziek alle lokalen langs. Overal werden ze warm
verwelkomt en stonden de aanwezigen te playbacken. Het resultaat was
een zeer jolige Lipdub. De laatste groep bestaand uit Ivo, Anne-Luke en
Calvin had het spel pokerface uitgewerkt. De verkenners moesten
lachwekkende filmpjes bekijken, zonder de tanden te laten zien of een
giechel te laten horen. Werd deze eis niet gehaald dan moest men een
duik nemen in een bak met yoghurt, vanille vla en bloem. Natuurlijk
moesten een aantal heren daar aangeloven. Zij wisten ook niet, dat zij
daarmee, het leven schonken aan het spul. De bak met yoghurt, vla en
bloem bleef na de opkomst achter en had alle tijd.
Een week later waren de heren weer terug in het pand en het spul had bezit genomen
van het lokaal. Het lokaal zat vol slijmsporen en het monster was spoorloos verdwenen.
De spanning van het museum spel werd hierdoor alleen maar grote. De schurken moesten
niet alleen uitkijken voor de bewakers bij het
stellen van de waardevolle museumstukken,
maar ook rekening houden met de gevaren van
het spul. Na het de museum roof was het tijd
voor nachtrust. De rust was zeer onzeker en
een groot gedeelte van de troep heeft dan ook
continu gewaakt om niet in de greep van het
spul te raken. De superschurken, hadden een
monster gecreëerd die de mensheid moest
vernietigen, maar zelf konden ze het ook niet beheersen. Ze vluchten het pand uit en
vonden de veiligheid bij Bakker Scholtes. Hier werden de heren verwent in de bakkerij
met allerlei zoetigheid. Daarna moesten de heren opzoek naar een methode om het spul
te vernietigen. Een zeer winderige tocht, vele werden van de weg afgeblazen, bracht ons
in delft bij het Science museum. Hier werd door sommige het museumroof spel voor
gezet. Andere constateerde dat wetenschap en vooruitgang niet altijd werkt en dat we
dus nog veel onderzoek nodig hebben. Andere gingen op zoek naar een methode om het
spul te lijf te gaan. Na het uitwerken van een theorie werd de zware tocht tegen de in
ingezet. Sommigen hadden duidelijk een steuntje in de rug nodig. Iedereen is heldhaftig
aangekomen op de haven. Het buffet werd voorbereid en vervolgens verslonden.
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Raymond Maufrais Troep
Nu de krachten bij de heren begonnen terug te keren werd de aanval ingezet op het
Spul. Tot in de kieren werd alles schoon gemaakt. Tevreden en voldaan werden de
vermoeide lichamen op bed gelegd om van uit een luie positie de film te aanschouwen. De
volgende dag werd een mooi weekend afgesloten. Het was ons niet gelukt om
superschurken te worden, want welke super schurk red de wereld van het spul.
Naast de redding van de aarde zijn we ook trots op de geïnstalleerde. Via officiële
rituelen zijn Sebas, Mees en Anne-Luke toetreden in de troep. Op 18 februari hebben
ze de belofte uitgesproken en
hebben zij zich in de groep weten
te dringen.
Momenteel hebben we bezoek van
een aantal welpen. We genieten
van hun bezoek en ik geloof dat
dit wederzijds is. Wat kan
betekenen dat we binnenkort
weer een installatie in de planning
hebben staan. Andere Spannende
activiteiten in de agenda zijn fort
boyard, fikkie steken en een
bosspel. Hopelijk levert dit weer
veel spanning, avontuur en gezelligheid op.
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Afdeling 1 en 657
leuke avond.

Hallo lezers van het Groene Blad,
Ook in deze versie mag natuurlijk een stukje over het wel en wee, het reilen en
zeilen van de Explorers en alles wat daar mee
verband houdt niet ontbreken.
Inmiddels kan ik wel zeggen dat de nieuwe groep
Explorers zijn (of beter gezegd haar) weg goed
heeft gevonden binnen de afdeling. Zelfs wij als
begeleiding zijn al prima gewend aan het
optrekken met enkel nog dames op de
vrijdagavond.
Gelukkig bestaat het door de dames gemaakte
programma niet alleen uit pure damesactiviteiten, zodat het risico voor de
begeleiding om omgevormd te worden tot
scoutingdames met baardgroei en adamsappel
tot een minimum beperkt blijft.
Maar wat houdt een dergelijke groep dames nu eigenlijk bezig hoor ik vele lezers
al denken. Om een begin te maken met het antwoord kan ik het best starten met
een glimps in de opkomsten van afgelopen
periode. Zo hebben wij onder andere een
avond gebowld, waarbij na een zeer
zware en keiharde competitie Janneke
uiteindelijk met de zo felbegeerde
poedelprijs naar huis is gegaan. Ook zijn
alle dames geïnstalleerd als Explorer.
Met het oog op het zomerkamp hebben
we natuurlijk ook onze speleotechnieken
bijgehouden. Verder hebben we ook een
karaoke-avond gehouden en hebben we een avond letterlijk en figuurlijk gevuld
met de heerlijkste cocktails (allemaal alcoholvrij natuurlijk).
Naast dit alles zijn wij ook al weer druk bezig met het zomerkamp. Niet alleen
met de voorbereiding in de zin van tijd bepalen wanneer we gaan en waar we
naartoe willen, maar ook met het verdienen van geld door klusjes te doen zodat
we het kampgeld uiteindelijk zo laag mogelijk kunnen houden.
Zo halen wij onder andere 3 keer per jaar oud papier op in de Woudhoek. Dan
lopen we met zijn allen achter een vuilniswagen aan en verzamelen het oud papier
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in de wijk. Naast dat we hier een leuk zakcentje voor kamp mee verdienen is dit
ook nog eens heel leuk om te doen.
Voor de komende tijd hebben
we ook weer een hoop leuke
dingen gepland. Zo wilen we
nog een keer een weekend weg
in het voorjaar en staan de
vrijdagavonden tot
zomerkamp gevuld met een
keur aan dingen die beloven
een hoop lol met zich mee te
brengen.
Ik zal hier verder niet al te
veel over vertellen, want de
volgende auteur namens ons
onderdeel moet natuurlijk wel genoeg stof tot literatuur hebben. Daarnaast is
mij door vele mensen altijd verteld dat de wraak van een vrouw de ergste is, dus
dat risico wil ik maar niet gaan lopen. Nu hebben wij een groep alleraardigste
dames in onze groep, maar het is toch beter om alle risico‟s op voorhand maar uit
te schakelen.
Dan rest mij verder niets anders dan mijn verhaal voor deze keer af te sluiten.
Ik hoop dat u allen enige vorm van vermaak en plezier hebt mogen ervaren bij
het lezen van dit stukje ongebreidelde literatuur. Mocht dit, hoe onvoorstelbaar
ook, niet het geval zijn dan bij deze mijn excuses. Laten we het maar houden op
de welbefaamde olympische gedachte dat meedoen belangrijker is dan winnen.
Namens de afdelingen 1 en 657
Stefan

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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Motivatie roparun
Ik ben een 37-jarige trotse vader van drie kleine dames, waar ik samen met mijn vrouw
Cora de Vette van houd. Ik
heb mijn vrouw ontmoet bij
scouting. We zijn beide
actief als leiding bij de
Franciscus-Lodewijkgroep in
Schiedam. Mijn vrouw is de
dochter van Hans de Vette
(catering) en dit maakt Jorg
de Vette tot mijn zwager.
Het wordt mijn vierde
Roparun, na twee keer de
functie als fotograaf te
hebben ingevuld, heb ik twee
jaar geleden de
hardloopschoenen aangetrokken. De eerste tocht is gelukt, ondanks een
achillespeesblessure in de aanloopperiode, waardoor ik niet veel trainingsuren heb
gemaakt. Ik heb mij hierdoor vooral gericht op lang en constant te kunnen hardlopen.
Snelheid was niet echt een prioriteit. Mijn beste prestatie toen was een halve
marathon, gelopen in 2 uur en 5 minuten.
Ik ben werkzaam op het Farelcollege in Ridderkerk. Als docent Bewegingsonderwijs leg
ik mezelf graag een lichamelijke uitdaging op. De eerste keer wilde ik graag de tocht uit
kunnen lopen. Voor de komende estafetteloop van Parijs naar Rotterdam heb ik een
sneller tempo voor ogen. Ik wil geen genoegen nemen met 10,5 km/u. In mijn training
richt ik mij daar dan ook op.
Nu spreek ik uit ervaring als ik zeg dat de Roparun niet alleen een fysieke uitdaging is.
De vorige editie maakte al wat emotie los. In de tussen liggende periode is van alles
gebeurd. Zo hebben familieleden moeten vechten tegen de ziekte kanker, niet altijd met
succes. Zelf kwam ik er gezegend vanaf. Ik ben in de Daniel Den Hoed behandeld aan
een goedaardige tumor in een speekselklier. Toch gaat zo‟n ervaring niet in je koude
kleren zitten. Het zet je aan het denken. Ik heb zo geleerd dat het in zware tijden goed
is om je emoties kwijt te kunnen en ook geestelijk ondersteund te worden. Voor mij een
reden om de stichting te steunen.
Naast de activiteiten van de familie ben ik opzoek naar sponsors die mijn
trainingskilometers willen sponsoren. Via
http://runkeeper.com/user/marcelldebruin/activity/21764009?channel=web.activity.sh
ared.facebook.auto&utm_campaign=SharedActivity&utm_medium=facebook&utm_conte
nt=RUN&utm_source=iPhone-Basic&utm_term=basic-activity kan je mijn trainingen
volgen. Het idee is dat je een cent per afgelegde kilometer betaald. Hierbij mag je een
maximum instellen. Ben je geïnteresseerd stuur dan een mail naar
73m.debruin@gmail.com .
Groetjes, Marcel
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Sterrenvendel
Hier vinden jullie weer een stukje uit de avonturen van de padvindsters. Het
nieuwe jaar zijn we in stijl begonnen met een casino avond samen met de
verkenners, explorers en de stam. Een erg geslaagde avond waarbij er een aantal
succesvolle gokkers geboren zijn.
We zijn 2 avonden aan het kleien geweest, en nee niet zomaar kleien. We hebben
met alle padvindsters 2 stopmotion filmpjes gemaakt. Bij het eerste filmpje
mocht iedereen een eigen figuurtje of object maken die een avontuurtje
beleefde in het filmpje. Dit zag er erg grappig maar rommelig uit. De week erna
hebben we een verhaaltje verzonnen waarbij kwik, kwek, en kwak gered werden
door de help super Pingu. Kwik, Kwek en kwak waren namelijk aan het kamperen
naast een uitbarstende vulkaan. Allebei de filmpjes staan op de website van de
groep (http://www.scoutnet.nl/~flg)

Ook hebben we een verjaardagsopkomst gehad, omdat
Maaike jarig was. We hebben toen allemaal typische
“scoutingverjaardagspelletjes” gespeeld zoals:
snoephappen, bingo, fietsbelbromfiets en niet te
vergeten de meeltaart. We hebben deze avond erg
gelachen tijdens deze spelletjes, zoals op de foto‟s te
zien is.
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Jamboree
De Wereld Jamboree is een wereldwijd scouting evenement
dat 1 keer in de 4 jaar terugkeert. Elke vier jaar wordt
het in een ander land gehouden, dit jaar in Zweden. Scouts
van over de hele wereld komen dan bij elkaar voor een groot
kamp.
Dit jaar gaan wij, Lotte, Fleur en Marloes, naar de WJ. Begin
november 2009 ontving elke scout die uit 1993 t/m 1997 komt
een uitnodiging om mee te gaan. Het leek ons een enorme
ervaring maar wisten er nog niet zoveel vanaf dus gingen een
beetje rond vragen en op internet kijken, al snel bleek het echt
super gaaf te zijn dus schreven we ons in!
In maart 2010 was de eerste kennismaking met onze troep, De
Banaantjes. Wij heten De Banaantjes omdat het thema voor
het Nederlandse contingent oud Hollandse snoepjes is. Al snel
raakte we allemaal met elkaar aan de praat en werden er
nieuwe vriendschappen gelegd. Heel het weekend stond in het
teken van kennis maken met elkaar en informatie krijgen over
wat er komen gaat. Ook snel kwamen we erachter dat er
meerdere mensen uit Schiedam naar de WJ gaan van bijv. de Burgemeester van
Harengroep. De 1e avond was er een kampvuur, daar hebben we een bananen dan geleerd
van onze leiding, overal waar we nu gaan of staan doen we de bananendans. Onze leiding
is erg enthousiast en ook echt super tof. Na 3 leuke dagen en e-mailadressen en
telefoonnummers uitgewisseld te hebben was het eerste troepweekend snel voorbij. We
zouden elkaar snel gaan missen.
Buiten de troepweekenden om werd er veel contact gehouden. Het volgende weekend
zou pas in oktober plaats vinden omdat we dat te lang vonden duren werd er een extra
weekend georganiseerd. Officieel en volgens de regels mocht dit niet maar het is toch
ook weer een heel gezellig weekend
geworden! Doordat het weekend door
deelnemers zelf was georganiseerd
hoefde er niet gehiked te worden waar
iedereen erg blij mee was, wel hadden we
een dropping, fotospel, watergevecht en
nog andere leuke activiteiten. Heel het
weekend is helemaal zonder hulp van de
leiding geregeld en toch goed geslaagd.
Op de jubjam was er een speciale dag
voor de Wereld Jamboree. Op deze dag
was er een speciaal progamma per troep
van de WJ, dus ook voor de banaantjes.
Aangezien wij een bananendans hadden, hebben wij die meerdere malen deze dag laten
zien en weet iedereen meteen dat wij de banaantjes zijn!
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Jamboree
In oktober was het 2e officiële troepweekend, dit was het eerste weekend dat we in
tentjes zouden slapen. Toen we aankwamen hadden we geluk want het regenen
heeeeeeeeeel erg hard, de regen bleef tot zondagochtend. Omdat we erg veel
waterscouts in onze troep hebben stonden zij erop dat er gezeild zou worden. De een
vond dit minder leuk als de ander. Dit weekend zijn ook de officiële patrouilles bekend
gemaakt en kregen we onze bananentrui uitgedeeld. Zie foto‟s.
Deze truien hebben we gesponsord gekregen van scoutshop Vlaardingen( andere
sponsors zijn altijd welkom ;-) ).
3 weken geleden hadden we weer een weekend,
dit was het laatste weekend met de troep.
Daarom was er een feest avond. Ook hebben we
een cyberhike gespeeld tegen andere groepen.
Je kreeg opdrachten en vragen waardoor je
kilometers kon verdienen. Wij als banaantjes
hebben gewonnen! De commissie vroeg zich
zelfs af of het maar 1 groep was. Er zaten de
raarste opdrachten tussen zoals bodypainten en auto beschilderen met yoghurt.
Hieronder een paar foto‟s. Ook zijn in dit weekend de buddy‟s bekend gemaakt, een

buddy is iemand waarmee je op de WJ in een tentje ligt. Heel het weekend was alweer
erg leuk!
We tellen met z‟n alle de dagen af en hebben er erg veel zin in! Van een kleine
inschrijving tot een hele nieuwe vrienden groep!
Groetjes Lotte, Fleur en Marloes van de explorers
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Stam
Weekend 24,25,26 februari Wageningen
24 februari
Vrijdagavond, stamopkomst. Maar wat voor een...
Installatieavond! Er was namelijk nog niemand van
de stam geinstalleerd, dus we waren alle tien aan
de beurd! Het thema van de avond was
samenwerken. We zijn begonnen met tweepersonen-mikado. Allebei met een hand het stokje
pakken en dan ook nog de stress van de anderen
die je proberen af te leiden... Daarna hebben we in de grote zaal theedoekvolleybal
gespeeld. Met z‟n tweeën een theedoek beethouden en daarmee een tennisbal naar de
overkant gooien. Daar moet de bal worden opgevangen en weer worden teruggegooid.
Echt heel leuk, zelfs voor 16+. Maar na het spelen kwamen de serieuzere zaken: de
installatie zelf! Eric was als “Advisieur” als eerst aan de beurt. De scoutingbelofte, het
opspelden van de bandjes en de felicitaties. Mathieu en Martijn hebben daarna samen
met Eric in drie sessies de overige negen stamleden geinstalleerd.
Uiteindelijk hebben we allemaal het „duken‟ ontdekt, maar daarover kan ik niet al te veel
vertellen, dat is namelijk een streng stamgeheim.
Na al het officiele gebeuren kwamen er nog wat gasten om de rest van de avond gezellig
in de stamhut af te maken. Colaatje erbij, altijd leuk...
We hebben de eerste nacht van het weekend op de Lange Haven geslapen, en de
volgende ochtend hebben we de boel opgeruimd, hebben we ontbeten en zijn we op pad
gegaan.
25 februari
Opweg naar plaats X, maar waar lag plaats X, door Yorick te volgen kwamen na een reis
met de trein uiteindelijk bij Ede-Wageningen aan, waar een duif in het koppelstuk van
de trein zat. Hier aangekomen te zijn moesten we bus 88 nemen naar het centrum van
Wageningen. De bus zou om 11:03 vertrekken, maar om 11:05 stonden we nog stil, zonder
draaiende motor. Yorick ging er op af en de buschauffeur vertelde ons, dat hij niet wist
hoe hij de bus aan moest krijgen. We vertrouwde de chauffeur dus niet heel erg, zeker
toen we langs allemaal auto-ongeluk herdenkingsplekken kwamen. Yorick vertelde zo af
en toe wat „interessants‟ over de stad Wageningen. Zo hehe, we zijn er, even wat
lekkers halen bij de AH, waar kindjes achter dwanghekken moesten staan voor de
voetbalplaatjes. Laurence moest en zou ook voetbalplaatjes krijgen en nam ook plaats
achter de dwanghekken. En het was hem gelukt!!
Even wat naar binnen werken en starten met het eerste spel. We moesten door middel
van coördinaten Wageningen doorlopen en vragen beantwoorden. Daarbij kregen we een
lijst met allerlei verschillende dingen waarmee minimaal één van ons mee op de foto
moest o.a. de personeelswc van de Hema, een koe, kippen, begraafplaats, brandweerauto,
skilift, coffeeshop en koksmuts.
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En jahoor, het begon te regenen, tijd voor een lekkere warme chocolademelk in een
Wageningscafeetje. Yorick was zijn ondergoed vergeten en „toevallig‟ waren we net van
plan om het grote ruilspel te spelen. Hij kwam zelfs met 3 boxers terug! Maar we
moesten er toch aangeloven en zelf ook wat proberen te ruilen, met als start onze enige
echte FLG-sleutelhanger, dus op naar de WereldWinkel. De vrouw daar wist niks om aan
ons te geven en toen was daar een klant zo lief om een 100% niet-slavernij
chocoladereep voor ons te kopen. Dat werd ons nieuwe voorwerp wat we moesten ruilen.
Hierna is de chocolade reep geruild voor een poes! Maar niet zomaar een poes, vanaf nu
is ze benoemd tot Stampoes. Dus kom snel langs, om onze mooie Stampoes te
bewonderen!
Klaar met slenteren door de stad! Eindelijk... of
toch niet? We kregen een nieuw coordinaat, waar
ons kampterrein was. Gelukkig.. een gebouw( en
dus niet een tent)!! Met binnenopenhaard en al!
Fijn als je een over-reacting brandalarm hebt!
NOT!
Beetje energie bijkweken, het was tijd voor ons
avond maal! Shoarma, shoarma, shoarma, met
knoflooksauzz!!! En daarna kwam Maartje langs :D
26 februari
Na een heel gezellige avond en een nogal luidruchtige nacht (sorrie!!) heeft merendeels
toch nog redelijk goed geslapen. De volgende ochtend was het heel vroeg opstaan, lees:
half 10, en gelijk spullen opruimen. We merkten dat het keihard aan het regenen was dus
eerst maar rustig ontbijten. Daarna hebben we het gebouw weer een beetje
schoongemaakt, en dat was geloof ik nog nooit gedaan, dus ze mogen blij zijn dat wij het
huurde. De quotes van gisteravond werden nog voorgelezen, we hadden van iedereen een
rare of grappige uitspraak opgeschreven, en die sloegen achteraf helemaal nergens op.
Maar het was echt lachen! Vervolgens hebben we het spel Bang! gespeeld, best
ingewikkeld in het begin, maar aan het eind was het wel te volgen. Daarna nog even
chillen, auto inruimen en op weg naar de bushalte. Eric en Martijn gingen samen in de
auto terug naar Schiedam, wij hadden nog een heel avontuur met de bus en trein.
Want Sarah viel in de trein in slaap, maar omdat ze verkouden was, snurkte ze nogal.
Dus wij hadden even vrienden gemaakt met een mevrouw die naast ons zat, en ze wou
wel meewerken aan onze grap. Net voor de
eindhalte, gingen wij met z‟n allen in het halletje
staan, en die mevrouw maakte Sarah wakker:
„Dit is de eindhalte, en volgens mij zijn je
vrienden al weg‟. Woow ze schrok zich echt
kapot! Wij allemaal lachen natuurlijk.
Eenmaal veilig aangekomen op het troephuis was
het nog wat napraten en lekker naar huis,
douchen! Het was een heel geslaagd weekend!
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