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Hotsjietonia
Om maar te beginnen met goed nieuws: Mathis, Sjoerd, Stacey en
Quirijn hebben zich officieel ingeschreven bij de bevers! Daar zijn
we natuurlijk hartstikke blij mee, want dit zijn hele leuke nieuwe
leden! En nadat Aodhán was overgevlogen, werd het een beetje te
rustig.
De installatie van deze
nieuwe bevertjes volgde al
snel en dit was een
spannende gebeurtenis. Ze
moesten eerst de bever
belofte nazeggen en daarna kregen ze alle insignes
opgespeld. Als laatste kreeg ieder zijn eigen das. Jeeeej
nu horen ze officieel bij de groep!
Waar we het vorige groene blad mee waren geëindigd was
sinterklaas. En ja hoor! Hij is echt bij ons langsgekomen!
En we hebben zelfs een prachtig cadeau van hem gekregen!
Dit gebeurde echter geheel onverwacht, want we waren
gewoon bezig met de opkomst. Sommige bevers moesten
zelfs even naar voren komen en mochten de sint een
handje geven. Dit ging al een stuk beter dan vorig jaar,
want toen durfde niet iedereen.
Met kerst hebben we mooie lantarentjes gemaakt voor een waxinelichtje. We hebben met
vliegerpapier een glas helemaal vol geplakt met verschillende kleuren. Het was een soort mozaïek
kunstwerkje geworden en het licht scheen er erg mooi doorheen.
We hebben ook nog mooie kerst knutsels gemaakt voor in de boom. Mooie sterretjes, engeltjes
en Cd’s kwamen voorbij. Iedereen zat helemaal onder de glitters!
Op een heel originele manier hebben we dit jaar
ook weer Kalenders geknutseld. Want we moeten
natuurlijk wel weten wanneer iedereen jarig is!
Door van alle bevers een pasfoto te maken en die
uit te printen, konden ze zichzelf op de kalender
plakken. Maar dit gebeurde niet zomaar, ze
moesten zoeken naar leuke, grappige of rare
plaatjes in verschillende tijdschriften. Als ze
een plaatje hadden gevonden die ze mooi vonden
(bij voorkeur een mens) moesten ze daar hun
eigen hoofd opplakken.
Dit leverde hele leuk en creatieve kalenders op,
waar je nog steeds om kan lachen!
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Hotsjietonia
Oud Hollandse spelletjes spelen is altijd leuk, en we hebben ons dan ook prima vermaakt met
spijkerpoepen, lepelrace, koekhappen, sjoelen en koekhappen.
Profiteren van het weer is ook altijd handig, vandaar dat sleeën een leuke spontane opkomst is
geworden. En de warme chocolademelk na afloop is dan ook extra lekker!

Het Hotsjietonia bordspel was misschien wel het leukste tot nu toe. Op een grote plaat stond het
land afgebeeld en door te dobbelen kon je langs alle inwoners lopen. Bij iedere inwoner had je een
ander spel dat je kon spelen. Het leukste spel vonden de bevers wel die van Stanley Stekker.
Want daar mocht je met echte mobieltjes gooien! Je moest proberen om het mobieltje door een
hoepel te gooien. Lukte dat? Dan had je een punt. Soms vielen ze helemaal uit elkaar, maar in
deze gevallen doet ducktape wonderen!
Andere spellen waren verkleden met Fleur Kleur, ijsklontjes sjoelen met professor Plof en leren
vlechten met Rebbel.
Tot snel! Liefs van Sterre
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Waingungahorde
Een nieuw jaar vol nieuwe gebeurtenissen. Een nieuwe start met veel nieuwe welpen. We zijn in
een korte tijd weer uitgegroeid tot een flinke groep welpen.
Wat we de afgelopen tijd allemaal hebben beleefd:
We hebben samen met de kinderen het kompas doorgenomen,
daar hebben we een spelletje mee gedaan en we hebben ze
kennis laten maken met de kruispunten route.
Eerst eentje zelf uitzetten en vervolgens zelf het tochtje
van een andere groep lopen. Dat was leuk zeg!
De week erop hebben we een leuke molenroute gelopen langs
de molens van Schiedam, waarbij sommige jongens heel goed
de antwoorden wisten op de vragen en er flinke theorieën
werden losgelaten op dingen. Waarom dingen zo waren.
In februari was het dan tijd voor de nationale
ballendag, de kranten stonden er vol mee en de
leiding vond dat ze niet uit konden blijven met het
organiseren hiervan dus dat hebben we ook gedaan.
De leiding had een aantal briefjes met bepaalde
spelletjes erop. Daar mochten ze er steeds één uit
trekken en dat spel gingen ze dan doen.
We hebben ook een keer -omdat sommige kinderen
alleen maar aan eten kunnen denken- koekjes
gebakken. En daarna deze versierd.
Het was een gezellige bedoeling. Daarna voor de echte mannen hebben ze ballonen geschoren.
Proberen een ballon te scheren zonder dat hij knapt.
We hebben ook nog, om de routetechnieken echt goed door te krijgen, verschillende soorten
tochtjes gelopen. Bij 1 van de tochtjes kregen ze zeven opdrachten ingefluisterd en die moesten
we om en om opzeggen zodat we steeds een andere kant op moesten.
De 1e kreeg bijvoorbeeld ingefluisterd bij het eerste
kruispunt links. En dan wisten we welke kant we op
moesten. Als 1 kind het verkeerde zou onthouden zouden
we de verkeerde kant op lopen. Daarna hadden we een
kruispunten route. De tekening geeft je dan aan welke kant
je op moet. Daarna de ogen route waarbij de ogen je
vertellen welke kant je op moet.
Als allerlaatste er is ook nog een bever komen overvliegen
naar de welpen. En is toen tegelijk met alle nieuwe welpen
geïnstalleerd. Zodat hij er helemaal bij hoort.
Groeten, Sahi en de welpen
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Snorregakring
Hallo allemaal,
We zijn weer lekker actief geweest de laatste tijd bij de kabouters. Zo
hebben we een aantal technieken geleerd om tochten te lopen, zoals de
kompasrichtingen en kruispuntenroute.
De kinderen hebben zelf een korte kruispuntenroute uitgezet, die een
ander groepje daarna moest lopen. In de grote zaal hingen allerlei letters
op de muur, elk op een kompasrichting. Als de goede letter bij de richting
werd gevonden, kwam er een woord uit. De kinderen hadden het snel door
en sommigen hebben zelf een woord gemaakt met de richtingen.
Een aantal weken later hebben we een tocht gelopen waar de kruispuntenroute weer in terug
kwam. Ook hebben we hier kennis gemaakt met de ogenroute en fluisterroute. Voordat we
weggingen kreeg iedereen een zin in zijn/haar oor gefluisterd. Dit was het begin van de route en
iedereen moest dus goed onthouden wanneer we welke kant op moesten. Gelukkig ging het goed
en konden we daarna verder met de ogenroute of kruispuntenroute. Bij de ogenroute stonden er
oogjes die keken naar de kant waar we heen moesten.
Zo hebben we door het centrum van Schiedam gelopen en op
een aantal plaatsen hebben we opdrachten gedaan die te
maken hadden met een plaats uit de Jungle van de welpen om
ook de nieuwe Jungle een beetje te leren kennen.
Ook zijn we aan het bakken geslagen. Samen met de welpen
hebben we koekjes gebakken. Eerst alles afmeten en daarna
om de beurt lekker met je handen het
deeg kneden. Daarna leuke vormpjes
maken en in de oven. In die tijd hebben we geprobeerd ballonnen te
scheren. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet zo makkelijk. Iedereen zat dus
lekker onder het scheerschuim en de stukken ballon vlogen door heel het
lokaal. Toen de koekjes klaar waren, konden ze versierd worden met
glazuur en smarties. Ze smaakten heerlijk!
Met de kabouters hebben we vanwege de verjaardag van Driemer onze
eigen taarten gemaakt. Marloes kwam ons daarbij helpen, want dat is nog niet zo makkelijk. De
bodem was al gemaakt. Hier hebben we eerst een laag botercrème en een laag aardbeienmousse
tussen gedaan. Daarna hebben we de buitenkant van de taarten helemaal met botercrème
besmeerd en vervolgens moest er een bol marsepein uitgerold worden tot een grote ronde plak.
Deze hebben we over de taart gelegd om te bedekken. Daarna was het alleen nog een kwestie van
de taart verder versieren met marsepein. Ze zijn erg mooi geworden en vast ook lekker. De
foto’s hiervan kunt u terug zien op onze website.
Ook zijn we natuurlijk nog steeds bezig met het oefenen van de knopen en hebben we nu bijna
allemaal een mooi bord geverfd waar we de knopen op gaan doen. Het zal dus niet lang meer
duren, voor we de eerste knopen hier op vast kunnen maken.
Tenslotte zijn we nu bezig met het maken van “Doet ‘ie het of doet ‘ie het niet”. We hebben de
scènes al bedacht. Binnenkort gaan we ze filmen en hopelijk kunt u dit dan ook terug zien op de
website.
Tot de volgende keer!!
De kabouters, Mang en Driemer
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Raymond Maufrais Troep
De verkenners hebben zich afgelopen maanden wederom niet verveeld.
Begin december hebben wij Sinterklaas gevierd door middel van een surprise avond. Elke
verkenner en leiding had voor de persoon op zijn lootje een mooi cadeautje gekocht en er een
knutselwerk van gemaakt. Het ene na de andere pracht surprise kwam voorbij en het was voor
sommigen best lastig om te raden wie zijn surprise nu had gemaakt. Uiteindelijk ging iedereen
met iets moois naar huis.
Het nieuwe jaar werd feestelijk ingeluid door met alle onderdelen van de vrijdagavond een
casino-opkomst te organiseren. Na een welkomstdrankje en lekker bij gekletst te hebben, kregen
alle verkenners, padvindsters, explorers en stamleden een stapeltje met ‘FLG’ geld. Dit geld
konden ze inzetten bij de verschillende casinospellen en zo vermeerderen of juist verliezen. Voor
de een was geld verdienen makkelijker dan de ander, maar iedereen had wel veel lol tijdens het
spelen.
Woensdag 1 februari 2012 was een bijzondere datum voor de RMT, het was
namelijk het 50 jarig jubileum van de troep. Dit hebben wij de vrijdag erna
uitgebreid gevierd met een heuse verjaardagsopkomst. Allerlei
verjaardagsspelletjes werden er gedaan waarbij elke patrouille punten kon
verdienen. Als eerst moest elke patrouille een levende mummie maken met een
verkenner en een rol Wc-papier. Hier kwamen de geweldigste creaties uit.
Verder moesten de verkenners laten zien hoe goed ze hun droomvrouw
geblinddoekt en alleen met aanwijzingen van
hun medeverkenners, een kus konden geven.
Verder werden er nog spelletjes als
snoephappen uit een teil water en koekhappen
gedaan waar de verkenners bijzonder fanatiek in waren.
Uiteindelijk bleken de Panters de meeste punten gehaald te
hebben en dus de winnaar te zijn.
In het weekend van 18 februari zijn de verkenners op winterweekend geweest. Laurence was mee
om ons te assisteren in het leidingteam. Op de vrijdagavond kwamen alle verkenners aan en
legden ze kun spullen klaar in het verkennerlokaal. Na de vlag te hebben gehesen, mochten de
verkenners naar het welpenlokaal gaan waar allemaal
spelcomputers klaarstonden. Er werd hevig geracet,
getennist, gebowld en allemaal andere leuke spellen
gedaan en iedereen had het naar hun zin. De
verkenners mochten, als deel van het halen van een
insigne, ervoor kiezen om met een ‘handicap’ te gaan
gamen. Dit bleek erg lastig voor sommige verkenners
wat grappige taferelen opleverde. Verkenners met een
arm minder kwamen er achter dat ze samen nog twee
armen hadden en konden zo toch nog goed gamen. Na
het gamen pakten de verkenners hun slaapspullen en
onder het genot van Spongebob - The Movie gingen ze
lekker slapen.
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Raymond Maufrais Troep
De volgende ochtend gingen de verkenners met de tram richting
Rotterdam. Hier kreeg elke patrouille een GPS en een geocache tocht
waarmee ze aan de slag konden. Een geocache is een puzzeltocht die
aan de hand van coördinaten is opgebouwd. Aan het eind ligt de cache
waarin een boekje zit waar je kunt opschrijven dat je er geweest bent.
De verschillende patrouilles gingen op pad en na wat puzzelen kwamen
ze al snel een heel eind. Toen de patrouilles er bijna waren volgden
twee van de drie patrouilles steeds Jelle Keyzer om zo gemakkelijk
verder te komen.
Jelle had dit al snel door en verzon een afschudmanoeuvre waardoor de andere patrouilles weer
zelf moesten gaan puzzelen. Uiteindelijk heeft elke patrouille de cache gevonden en hun bezoek
“gelogd”.
Na de geocache gingen we naar het Maritiem Museum. Hier was
alles te vinden over oriëntatie en dit was dus erg interessant
voor onze beginnende oriënteerders. Een groot deel van de
verkenners vond dit erg interessant en heeft ook hopelijk wat
geleerd. Een ander deel van de verkenners vond stiekem
Professor Plons (wat tot 10 jaar was) veel leuker en heeft zich
daar kostelijk vermaakt.
Na ons museumbezoek was het de tijd om op zoek te gaan naar
onze overnachtingsplek. De verkenners werden in 3 groepjes
verdeeld en liepen samen met een leiding een tocht. De leiding wist om een onverklaarbare reden
niets meer van tochten lopen af en de verkenners moesten zelf uitvinden hoe ze moesten lopen.
Na wat gevogeld te hebben wisten de verkenners uit te vissen hoe ze moesten lopen en gingen op
pad.
De tocht eindigde bij een scoutinggebouw in Spijkenisse. Hier
konden ze gelijk beginnen met koken en uiteindelijk zaten we met
zijn allen met heerlijke bami aan tafel. Die avond hebben we
onder het genot van warme chocolademelk nog een potje
weerwolven gedaan. Hierna zijn we tijdig naar bed gegaan omdat
we stiekem allemaal eigenlijk wel moe waren. De zondag zijn we
druk bezig geweest om alles op te ruimen en in te pakken om zo
weer terug te gaan naar ons gebouw. Gelukkig hadden we wat
ouders die ons wilden rijden en waren dus stukken sneller dan wanneer we het hadden zouden
moeten lopen. Op het gebouw hebben we het weekend nog afgesloten en iedereen uitgezwaaid.
De foto’s die je hier tevens ziet kunnen jullie ook allemaal bewonderen en op de FLG website
(www.scoutingflg.nl).
Verder willen wij de verkenners alvast veel plezier en
succes wensen op de HIT (die er binnenkort in het
paasweekend aankomt)!
Gegroet,
Marcel en Yorick van de Raymond Maufrais Troep.
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Sterrenvendel
We zijn het jaar begonnen met een casino-opkomst in gala met padvindsters, verkenners,
explorers en stamleden. Dit was een groot succes en iedereen zag er prachtig uit!
Daarna hebben we een opkomst besteed aan het knopen van een
fluitekoord, wat nog best lastig bleek voor veel meiden! We
hebben hard gewerkt en gaan hier binnenkort weer mee verder,
zodat iedereen zijn koord af heeft.
Door de kou geïnspireerd wilden we gaan schaatsen. Het bleek
toen zo goed te hebben gevroren, dat we zelfs voor het clubhuis
konden schaatsen, op de Lange Haven! Warme chocomel,
schaatswedstrijdjes en een paar mooie valpartijen maakten de
avond compleet.
Wat is een jaar zonder nationale Ballendag? Een avond vol pret
(en ballen) was het gevolg. 

Ook hebben we een opkomst gehad op zaterdag. Daarbij hebben we in rondes een hike gelopen
met GPS en routetechnieken, en daarna geluncht met worstjes boven het kampvuur.

We zouden een kussengevecht houden op een
zelfgemaakt pionierobject, maar dat bleek niet
bestand tegen een groep met 19 padvindsters.
Toen werd het een kussengevecht zonder
pionierobject. We hebben erg gelachen die dag!
Tot slot is de leiding al druk bezig met de
voorbereidingen voor het zomerkamp!
Wij hebben er nu al zin in!
Namens de padvindsters, Jolanda
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Afdeling 1 en 657
Hallo allemaal,
Op 27 januari liepen wij de winterhike 2012. Dit is een jaarlijkse wandeltocht waarbij je de hele
nacht aan het lopen bent. Je begint vrijdag om ongeveer 20:00u en je bent pas klaar op zaterdag
rond 04:00u.
Dit is zwaar en vooral koud, maar wel heel gezellig.
Er deden verschillende scoutinggroepen uit de regio aan mee. We moesten beginnen bij het
troephuis in Vlaardingen. Daar kregen we een kaart met gps en moesten we onze weg zien te
vinden naar Maassluis.
We hadden veel plezier onderweg, we hebben leuke spelletjes
gespeeld, zoals op bootjes jezelf aan een touw over het water heen
trekken. Er waren verschillende posten waar je een stempel moest
halen. Zo kon je laten zien dat je overal geweest bent. Bij sommige
posten kon je even bijkomen en wat soep eten. We zijn uiteindelijk
geëindigd als nummer 10. Van de 14 groepen.
We hebben ook een cocktailavond gehouden. Dagmar en Calvin
hadden dit georganiseerd. We hadden verschillende drankjes die je
zelf mocht mixen. We hadden allemaal ingrediënten gehaald, o.a.
appelsap, sinaasappelsap, gingerale, bitterlemon, room, siroop,
ijsklontjes, limoen en citroen.
Ze hadden ook heel handig een aantal recepten uitgeprint en die
hebben we geprobeerd na te maken. Hiermee hebben we een aantal
mislukte maar ook lekkere cocktails gemaakt. Het is wel een hele
gezellige avond geworden.
Toen het weer lekker winters was, hadden we het idee om te gaan schaatsen bij tennisvereniging
Van Vliet. Maar de padvindsters en verkenners hadden uitgevonden dat het ijs op de lange haven
ook dik genoeg was. Dat was dus lekker makkelijk, konden we gewoon voor de deur schaatsen. Ze
hadden een ladder op het ijs gezet en een aantal bankjes, zodat je je schaatsen daarop kon
aantrekken. Het was hartstikke gezellig om zo met z’n allen te schaatsen, even later kwamen alle
stamleden ook meedoen. We hebben van 20:00 tot 22:00u op het ijs gestaan en ergens
halverwege werd er door Tim en Laurence warme chocolademelk uitgedeeld. Dit was een heel
leuke avond en vooral heel spannend om zo op natuurijs te schaatsen. Het is heel raar dat je hier
normaal in de zomer aan het varen bent. Je komt we een stuk sneller aan de overkant.
Calvin had uit Rusland het spel Russisch poker o.i.d. meegenomen. Het was een onwijs ingewikkeld
spel maar we hebben er wel erg om gelachen. Je kreeg een aantal omgedraaide kaarten, en
daarop moest je zelf weer kaarten neerleggen. Het leek een beetje op pesten. En als je een fout
maakte moest je de pot pakken. We snappen het nog steeds niet helemaal, maar we hebben het
wel anderhalf uur ofzo gespeeld. Het was wel een heel origineel idee!
De komende weken gaan we kamp bespreken, schaatsen in de uithof, dieren geluidenspel spelen,
het spel wie is het weer uit de kast halen, de padvindsters en verkenners komen kijken en we
doen natuurlijk mee met de duinenmars.
Tot snel!
Namens de explorers, Dagmar & Fleur
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Stam
Het is alweer een tijdje geleden dat de stam in het groene blad heeft gestaan. Maar dat
betekend niet dat we in die tussentijd niet druk zijn bezig geweest!
We hebben veel opkomsten gehad die leuk zijn uitgepakt en een aantal die minder zijn geweest.
Helaas liep het daarom ook even troef binnen de groep. Gelukkig hebben we dat nu netjes
uitgepraat en hebben we weer een enorme waslijst met leuke opkomsten kunnen bedenken. Het
programma is klaar dus we gaan er weer vol plezier tegenaan!
Om nog even terug te blikken op de afgelopen tijd..
Bij de Jota-Joti heeft de stam ook meegedaan. Er stonden een hoop
leuke spelletjes, opdrachten en puzzels klaar, die we met z’n allen
hebben uitgevoerd. Ook de hunt was weer een geslaagd spel, waarbij
je door de stad een route moest lopen die je door What’s App te
horen kreeg. Iedereen deed hier fanatiek aan mee en het leverde en
leuke avond op.
Met sinterklaas heeft ook de stam traditiegetrouw surprises gemaakt. Hoewel, er werd dit jaar
een aparte draai aan gegeven.
In plaats van een surprise te maken moest je het cadeau kopen en dat op een gekke manier
inpakken. Het liefst zodat je niet kon herkennen wat het cadeau was.
En vervolgens hoefde je geen gedicht te maken, maar een puzzel waarbij het antwoord de naam
was van de gene voor wie het cadeau is.
Dit leverde hilarische momenten op en wonder boven wonder had iedereen een andere orginele
puzzel gemaakt. Van sudoku tot rebus en van woordzoeker tot legpuzzel. Het was een geslaagde
avond en iedereen was blij met zijn/haar cadeau.
We hebben ook wat uitjes gehad, zoals bowlen en skiën
in snowworld. Ondanks dat Eric dit nog nooit gedaan
had (!) was hij een echt natuurtalentje! Kevin
daarentegen kwam wat moeilijker vooruit op de ski’s.
Maar ik geloof wel dat hij al veel meer geleerd heeft!
Dus hopelijk gaat hij een volgende keer weer mee.
We hebben eind 2011 een super gezellig oud en nieuw
feest gehad! Het thema was gemaskerd bal en (bijna)
iedereen had zich hier aan gehouden.
Het was een erg gezellig feest en ook lekker druk!
Hopelijk dit jaar nog een keer!
De stam heeft de eerste opkomst van het nieuwe jaar
meegedaan met de casino opkomst van de padvindsters en
verkenners. De explorers deden hier ook aan mee en het
was een leuke en bovenal chique gebeurtenis. Iedereen
kreeg een stapeltje speciaal FLG geld en hiermee moesten
ze winnen of verliezen door verschillende spellen te
spelen, als roulette, blackjack, bingo en nog meer. Het
was leuk dat alle groepen met elkaar om gingen en het was
wederom een geslaagde avond!
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Stam
De opkomst om uit eten te gaan verliep anders dan gepland, maar toch leuk. We gingen niet echt
uit eten maar bleven gewoon op scouting. Dyonne had heerlijk voor ons gekookt en we hebben met
z’n allen creatief zonder bord zitten eten in de ridderzaal. Bij kaarslicht!
Op het tafelkleed waren de borden getekend en er was 1 regel: niet buiten het lijntje eten! Dus
er mocht niets naast je ‘bord’ vallen. Dit leverde komische momenten op. Maar het was vooral erg
lekker en gezellig!
Naast deze foto’s hebben ook wij alle foto’s mooi digitaal op de website van scouting staan.
(www.scoutingflg.nl of scan de QR code in de telefoonlijst.)
Tot het volgende groene blad!
Namens de stam, Maartje

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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Dank aan Annemie
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