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Dit jaar viert het Groene Blad een feestje! We bestaan namelijk 70 jaar! Op de voorkant van
deze editie zie je al een van de eerste groene bladen die uitkwam. Toen nog ‘het maandblad
van de jeugdbeweging’. Tegenwoordig nog maar eens in het kwartaal maar wel nog steeds
op papier, en daar zijn we trots op!
En zoals het in 1945 zo mooi beschreven stond, een groen blad moet groeien van binnenuit.
Dus met de belangstelling en medewerking van de onderdelen binnen onze groep. Daarom
willen we iedereen bedanken voor het keer op keer schrijven van een uniek verhaaltje, om
samen ons blad in leven te houden. Proost! Op dat we maar mogen blijven groeien, en nog
vele jaren blijven bestaan!
Op de volgende pagina’s staan natuurlijk weer prachtige avonturen van alle speltakken,
maar ook een leuk tijdlijn spel, wedstrijd en een kleurplaat! (Speciaal voor de bevers, want
zij vieren namelijk vanaf augustus 2015, dat ze 30 jaar bestaan! Dubbelfeest!)
Groetjes van de redactie 

Hey iedereen!
Ook de Explorers hebben deze periode niet stilgezeten! Zo zijn we de eerste opkomst druk bezig
geweest met het plannen van alle toekomstige opkomsten. De eerste opkomst was het maken van
vliegers. Erg leuk om te doen, maar uiteindelijk was er maar één vlieger over die ook echt vloog... De
volgende opkomst was de game opkomst, verzorgd door Alma en Ivo. Iedereen achter de computer
en gamen maar! Na vele frustraties, maar ook erg veel gelachen te hebben, werd het toch weer tijd
de computer af te sluiten.
De week hierna hebben we een film
opkomst gehad, verzorgd door Jasper
en Ivo. In groepjes hebben we
gewerkt aan onze eigen films en in de
vakantie was het het plan om deze
filmpjes vervolgens te monteren. Nu is
dit nog niet helemaal af, maar de
filmpjes zullen binnenkort zeker weten
op ons Youtube-kanaal verschijnen
(ExplorersFLG), dus ik zou zeggen:
abonneer je en blijf op de hoogte!
Verder hebben wij nog een opkomst besteed aan het vieren van de verjaardagen van Casper, Jasper,
Britt en Ivo. Helaas konden Jasper en Ivo er niet bij zijn, maar dit maakte het niet minder gezellig.
De opkomst hierna hebben wij ons kamp gepland. We gaan van 11 tot en met 22 juli naar Ornans in
Frankrijk, en ook hier zullen we niet stil zitten. We gaan onder andere klimmen, een stad bezoeken,
speleoen, kanoën, geocachen of hiken, zwemmen, George walken, mountainbiken en vast nog veel
meer gezelligs!
Maar dit gaat natuurlijk niet zomaar. Dit alles kost best wat geld en vandaar dat we ook bezig zijn met
de sponsoring. Zo willen wij een eigen restaurant avond organiseren, sponsorzwemmen en een
carwash. Dit zijn een aantal van onze sponsor ideeën, maar alle ideeën zijn welkom! (En alle giften
natuurlijk ook!)
Wij kijken natuurlijk erg uit naar het kamp, maar ook erg leuk was het bowlen van afgelopen week.
Wij hebben gebowld bij Bowlingscentrum De Walvis en hadden drie banen tot onze beschikking. Het
was erg gezellig en ook het bowlen ging (bij sommige) goed. En toen de muziek en de discolichten
aan gingen, waren we al helemaal niet te stoppen.  De uiteindelijke winnaars waren (denk ik)
Amber en Ivo, maar de rest deed het zeker ook niet slecht! Hierna zijn we nog even gezellig naar het
clubhuis gegaan, waar we even hebben uitgerust van het heftige bowlen en bijna een
muziekinstallatie gesloopt hebben.
Maar ook komende week gaan we er weer tegen aan. We gaan o.a. collecteren voor Jantje Beton.
Natuurlijk voor de stichting Jantje Beton, maar ook voor ons eigen kamp. Want we krijgen namelijk
een deel van het geld dat we collecteren, zelf!
Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te lezen wat wij hebben gedaan. Wij vonden het in ieder geval
erg leuk en gezellig en kijken uit naar onze volgende opkomst én natuurlijk het kamp!
Groetjes van Joy, namens de explorers.

Winterweekend (Voor een deel ook te lezen in het scouting magazine!!)
Jona, Calvin en Naomi waren pasgeleden komen overvliegen van de explorers en ook Joost was een
gloednieuwe aanwinst voor de stam, en hoe kan je elkaar beter leren kennen dan met z’n allen
meteen op een oergezellig winterweekend te gaan? Nou, op een oergezellig winterweekend gaan dat
georganiseerd is door Maartje en Youri!
We startten het weekendje na een stevige lunch met het ‘Crazy-Colour-spel’. In drie teams gingen we
op weg met een boekje met vragen, opdrachten en het eerste coördinaat, een tasje met spullen
waarvan wij zelf mochten bepalen waarvoor deze te gebruiken, en een witte kuipstoel. Het eerste (erg
handzame…) voorwerp in de reeks ‘onderweg te verzamelen rotzooi in elke kleur van de regenboog’.
Ook mochten wij zelf ons vervoersmiddel kiezen, maar Hollands als we zijn, had niemand natuurlijk
zin om te betalen voor zijn vervoer en koos iedereen te gaan fietsen (met een kuipstoel achterop
getapet).
Door vragen over punten op de route goed te beantwoorden (of af te kijken, erg slim te googelen en
af en toe te bluffen) kreeg je van Maartje de coördinaten van het volgende punt op de route, zodat je
deze kon voortzetten. Naast het bij elkaar zoeken van een regenboog aan afval, konden we onderweg
nog veel meer vreemde opdrachten uitvoeren om punten te verdienen. Dus na vuilniszakken gekust te
hebben, roepend ‘Hé dat is mijn fiets!’ achter een vreemde aangerend te hebben, chocoladesaus van
iemand afgelikt te hebben en nog vele andere gênante taferelen, kwamen wij uiteindelijk aan op onze
overnachtingslocatie in Poeldijk. Helaas heeft niemand zich gewaagd aan opdrachten als ‘start een
flashmob in het treinstation’, ‘neem een positieve zwangerschapstest mee naar het eindpunt’ en ‘ga
streaken’... I wonder why.
Nadat we waren aangekomen en heerlijk avondeten kregen voorgeschoteld, was het tijd om onze
bedjes alvast klaar te leggen. Maar onze spullen die onder het mom van ‘op eigen risico’ vervoerd
werden door Maartje en Youri, zaten met een cijferslot allemaal aan elkaar gebonden… Tja, weer een
puzzel. Gelukkig was Jona er met zijn hoofd nog bij en bedacht dat in ieder rugzakje een bekertje zat
met een cijfer erop. Door de goede kleur bij het goede cijfer in te vullen… ging het slot open! Snel
spullen in de slaapzaal leggen en daarna gingen we met zijn allen Geocachen. Geocachen is een spel
waarbij je op bepaalde GPS coördinaten een soort
‘schat’ moet vinden. Door de Geocaches in de buurt
te volgen liepen we richting het strand. Uiteraard
hebben we Stamgetrouw geen Geocache kunnen
vinden.
Eenmaal op het strand aangekomen, kwamen
Maartje met Calvin aangereden in de auto. Surprise!
Hier werden Jona, Calvin en Naomi, voor hen
onverwachts, geïnstalleerd. Dit deden we te midden
van een zelfgemaakte kring met behulp van fakkels
en stamleden. Na afloop van de installatie deden we
een biertje (of Fristi) en gingen we terug naar het
gebouw waar we overnachtten. Hierbij zaten we met
zijn allen, volledig verantwoord en erg comfortabel,
in de achterbak van het busje waar Youri en Maartje
met bagage mee naar het gebouw zijn gereden die
middag.
Na een goede nacht rust gingen we na het ontbijt het ‘eigenschappenbriefjesspel’ spelen. Hierbij werd
gekeken hoe goed we nou eigenlijk onze stamgenoten kennen. We moesten voor iedereen briefjes
maken met eigenschappen van die persoon (zowel positief als negatief) en vervolgens gingen we die
met zijn allen bespreken. Daar kwamen voor veel mensen best verrassende dingen uit, maar uiteraard
was het niet alleen serieus (en soms best wel een challange).

Vervolgens gingen we een spel doen om de anderen juist wat beter te leren kennen. Daarbij zaten we
aan een grote tafel en krijgen we een paar minuten de tijd om elkaar wat vragen te stellen en daarna
door te schuiven naar een ander om een andere set vragen te stellen. Sommige stamleden kwamen
tot de conclusie dat ze voornamelijk gamen als algemeen punt hadden en anderen dat ze nog nooit
naar dezelfde evenementen zijn geweest.
Na afloop van alle spellen en een lekkere lunch, was het tijd om schoon te maken en vervolgens weer
terug te fietsen richting ons gebouw. Bedankt voor een gezellig weekend!
Oud & Nieuw
In de nacht van oud en nieuw gaf de stam, zoals elk jaar, weer een onwijs leuk
feest! Elk jaar heeft het feest een ander thema. Het thema van dit jaar was:
...... BEACH PARTY!
Dat betekend dat heel de stam was aangekleed in ‘beach’ stijl en iedereen die
kwam moest in strand- of badkleding komen. Een heel leuk tafereel zo alles in
thema! De stamhut was gevuld met kilo’s zand, een zwembad, een
palmboom(!), opblaas flamingo’s, bloemenslinger en heel veel lichtjes (en later
natuurlijk nog met mensen en gezelligheid).
Rond 02:00u, nadat iedereen thuis elkaar een gelukkig nieuw jaar had
gewenst, kwam iedereen naar de stam toe. Ze werden verwelkomd met
natuurlijk: ‘gelukkig nieuw jaar!’
En daarna.... dansen! Het was erg druk in de stam, er waren veel
vrienden meegekomen. Hartstikke gezellig! Dit jaar was Youri de
‘cocktailmaker’. Je kon op een menukaart kiezen uit vier cocktails en
Youri maakte deze dan voor je. Dat kon hij erg goed en ze smaakten
ook heel lekker! TimL stond de hele avond achter de bar, dus als we
iets wilde drinken hoefde we maar te roepen of het stond voor ons
klaar. Helemaal top!!
Het was een onwijs gezellige avond en het bleef nog tot laat heel druk
in de stamhut! Twee dagen daarna was iedereen weer fris en fruitig en
hebben we met zijn allen de stamhut weer opgeruimd. Al het zand eruit
geschept en weer terug gedaan in de zakken waar het ook in zat, het
zwembadje leeg laten lopen en noem zo maar op. Uiteindelijk zag de
stam er weer op en top uit. Wat was dat een geslaagd feestje!! Op
naar 2016!
Zomerkamp
Waar de stam zich momenteel nog meer mee bezig
houdt dat is natuurlijk het zomerkamp! We zijn druk in
overleg waar we precies heen willen. Dat is namelijk
nog niet bekend. Wat wel bekend is, is de datum van
het kamp. Deze zal plaatsvinden van 3 t/m 9
augustus. Wel hebben we al aardig wat ideeën over
waar we heen willen: Engeland, Duitsland, Frankrijk,
Luxemburg of wordt het toch het Oostblok? En wat
willen we allemaal doen? Rodelen, kanoën, klimmen,
buiten slapen, paardrijden en natuurlijk nog een paar
stadjes bezoeken. Ideeën genoeg dus, nu alleen nog
een plekje vinden.
Groetjes van Siward en Judith, namens de Jan van Hoofstam!

Er is de afgelopen tijd weer een hoop gebeurd in Hotsjietonia. Er zijn bevers overgevlogen en er zijn
nieuwe bevers geïnstalleerd. Ze hebben een hoop nieuwe dingen geleerd en heel veel lol gemaakt, er
is zelfs feestgevierd in Hotsjietonia! En er kwam een oude bekende langs.
Het leukste aan scouting is natuurlijk het lekker buiten speurtochten en spelletjes doen, maar deze
wintermaanden was het veel te koud en nat voor bevers om buiten te spelen. Gelukkig weten Rebbel,
Sterre en Bas dat je ook binnen leuke dingen kan doen!
Wij hebben een heel groot en leuk troephuis waarin naast de bevers, ook de welpen, kabouters,
verkenners, padvindsters, explorers, de stam en de leiding een eigen lokaal hebben. Genoeg plekjes
dus om aanwijzingen voor een binnenspeurtocht te verstoppen, en zo komen de bevers ook meteen
te weten wie er allemaal nog meer op scouting zitten en waar zij dan spelen. Best spannend, maar
gelukkig kwam Noa weer eens langs om de bevers te helpen met speuren, en met de vragen, zoals
‘Waar gaan de bevers heen als ze oud genoeg zijn om over te vliegen?’, en de opdrachten, zoals ‘Doe
de kabouterplopdans of de macarena’, die ze onderweg tegenkwamen.
Ook renspelletjes, zoals ‘kat en muis’ en ‘vies en lekker’ kan je prima binnen doen. Natuurlijk niet in
ons kleine beverlokaaltje, maar ‘de grote zaal’ is daar wel groot genoeg voor! Alleen zijn soms de
welpen of de kabouters daar al aan het spelen. Maar gelukkig zijn bevers heel goed in samen spelen
en samen delen, dit staat immers ook in de beverbelofte, en dus hebben we gewoon samen met de
kabouters vies en lekker gespeeld.
Het was weer Valentijnsdag, en Sterre, die heel goed kan knutselen én zelf ook helemaal hoteldebotel
is, wist wel wat je dan moet doen: Valentijnskaarten maken natuurlijk! Maar dat niet alleen, we
hebben ook nog Valentijnskoekjes gebakken, want de liefde gaat immers door de maag, en
Valentijnstikkertje gedaan, om al die spanning er weer even uit te rennen en al die koekjes er weer af
te sporten.
De laatste opkomst voor het overvliegen was het afscheids-carnavals-feest. Helemaal zoals ze dat
onder de rivieren doen hebben de bevers en de leiding zich verkleed en daarna de polonaise en
stoelendans gedaan en een hoop lekkers gegeten, want Myrthe en Luka waren allebei ook nog jarig
en hadden traktaties meegenomen! Op het einde was Rena uitgekozen als prinses carnaval omdat zij
het aller mooiste verkleed was.
Anouk, Norah, Lonneke, Rena en Luka zijn alweer 7 jaar en dat betekent dat ze mochten overvliegen.
Na het feesten gingen wij met zijn allen naar de grote zaal om afscheid van ze te nemen. Ook de
papa’s en mama’s, en opa’s en oma’s van de overvliegers waren komen kijken. De schoenen gingen
uit, er werd nog even geknuffeld met de achterblijvende bevers, en toen waren ze ‘ready for take-off’.
Ze volgen als superman van de ene kant van de grote zaal, waar de bevers stonden, naar de andere
kant, waar de welpen en kabouters hun spiksplinternieuwe leden verwelkomden. Veel plezier bij de
welpen en kabouters Norah, Luka, Anouk, Rena en Lonneke!
Naast dat de oudste bevers weg gingen, zijn de afgelopen tijd Sacha,
Jop, Damiën, Lola, Anne en Myrthe er juist bijgekomen! Maar zij
moesten nog geïnstalleerd worden, zodat zij echt officieel bij de
bevers zouden horen. Alle andere bevers zaten in een grote kring, en
er waren ook een hoop ouders en broertjes en zusjes die bij deze
speciale gebeurtenis wilden zijn. De nieuwe bevers moesten de leiding
een hand geven, en met de andere hand van hun vingers
‘bevertandjes’ maken, en zo de beverbelofte nazeggen. Daarna kregen
ze alle badges op hun uniform gespeld, en hun das om het compleet
te maken. Welkom bij de bevers Anne, Lola, Myrthe, Job, Damiën en
Sacha (en veel naaiplezier ouders)!
Groetjes van Bas Bos, namens alle bevers!

Wat gebeurde er wanneer in de FLG?
Zet de gebeurtenissen op de goede plaats in
de tijdlijn.
1 gebeurtenis hebben we je al cadeau
gegeven!
TIP: kijk op onze website om meer te weten
te komen over onze groep.
Denk jij de goede tijdlijn gevormd te hebben?
Stuur een foto van je oplossing naar
groeneblad@scoutingflg.nl en wie weet win jij
een mooie prijs!

Heb jij ook al een aantal feesthoedjes gespot in dit groene blad? Ze staan overal verspreid!
Weet jij hoeveel het er zijn? Mail je antwoord naar groeneblad@scoutingflg.nl onder
vermelding van je naam en met titel ‘wedstrijd groene blad 01-15’ en maak kans op een leuk
prijzenpakket voor jou en je speltak!

We hebben onder andere gepionierd, een eigen facebook pagina gemaakt (geen zorgen, allemaal op
papier. Denk maar aan alles zelf tekenen en leuke dingen schrijven op je “pagina”) en ons eigen
servies gemaakt voor kamp. Ook hadden we een weekendje!
En het was weer heel gezellig. We verzamelden op
vrijdag om 17:00 op het troephuis met de basis logeer
spullen + een wit shirt, een werkende fiets en een hoop
zin.
Na alle ouders gedag te hebben gezegd, en verteld te
hebben dat we ook te volgen zijn op twitter
(@padvindstersFLG) werden de spullen in het lokaal
gelegd en konden we beginnen. Bij de deur hoorden we
al een paar smeekbedes om alsjeblieft géén plakkeroni of
rijst te eten. Hier hadden we natuurlijk al aan gedacht en
besloten we om ze dit keer zelf te laten kiezen. De
meiden mochten het voor- en hoofdgerecht bedenken,
en Marloes en Fleur het toetje. Uiteindelijk was iedereen
het eens met soep als voorgerecht, en hamburgers als
hoofdgerecht. Dit is natuurlijk heel leuk, èn lekker maar
dan moeten er ook nog boodschappen gedaan worden!
Een volledig lijstje en budget werd vastgesteld en we
liepen daarna gezamenlijk naar de supermarkt. Een
aantal volle armen en tasjes later waren we onderweg
naar de keuken. De soep werd professioneel bereid (á la
opwarmen) en niet veel later konden we voor het eerste
gerecht aan tafel. Bij de hamburgers moest het
rookalarm 2 keer afgaan, maar ze waren wel erg lekker.
Toen de uien, sneetjes tomaat en broodkruimels waren weggeveegd (hier zat een hoop gelach aan
vooraf) werd het toetje geserveerd.
De borden en het bestek werden af gewassen, de tafel
afgenomen en de vloer geveegd. Na het schoonmaken
mochten ze snel de bedden klaar gaan leggen en hun
witte shirts meenemen.
De shirts, die nu nog wit waren, gingen we versieren.
Dip-dye! Dit houd in dat je een bak met water en
gekleurd waspoeder bij elkaar doet en daar je shirt in
hangt. De meiden konden kiezen uit roze, mint en
zwart. Ze mochten zelf het water om het waspoeder
mee te verdunnen afmeten en daarna met het water in
de emmer mengen. We hebben ze nog gewaarschuwd
dat zodra het op je handen komt, het er iets lastiger af
te krijgen is dan normaal (Maar het was natuurlijk veel
te leuk om zwarte handen te krijgen). Nadat de shirts
een lange tijd in het water hadden gehangen mochten
ze in een koude emmer water schoongespoeld
worden. Goed uitwringen en dan op een droogrek
boven een aantal opengeknipte vuilniszakken.
Nadat alle emmers schoongemaakt waren en de
keuken gefatsoeneerd was waren we alweer een tijdje
verder.

We dronken nog even wat, (met een plakje van Marloes haar zelf gemaakte cake) en trokken daarna
lekker de pyjama’s aan. Tanden poetsen en lekker in bed gaan liggen. Na een korte discussie of ze
wel of niet om 6 uur wakker gemaakt wilden worden ging het licht uit en ging iedereen ‘direct’ slapen.
De volgende ochtend werd iedereen om 8 uur wakker gemaakt om
daarna fris en fruitig aan het ontbijt te zitten. Terwijl iedereen nog
een beetje wakker werd tijdens een beker melk werden
ondertussen ook de LuPa’s gemaakt. (lunchpakket) Na het
opruimen werden de matjes en slaapzakken opgerold en konden we
de fietsen pakken. Bij dit laatste kwamen we erachter dat we een
fietspomp nodig hadden. Toen we iedereen (zelfs de ouders van de
kinderen van de zaterdagonderdelen) hadden gevraagd of ze die
hadden, kregen we er eeeindelijk een te pakken. We konden gaan
fietsen! (Dank Mathieu)
Onderweg naar de plaats van bestemming hadden we er, ondanks
de onwetendheid, toch veel zin in. Eenmaal aangekomen legden we
uit wat we gingen doen. We zaten in het centrum van Vlaardingen
waar we 2 spellen in 1 gingen doen. Marloes en Fleur zaten centraal
waar we goed te vinden waren. De bedoeling; 1 het ruilspel. Je
krijgt een object (in dit geval een zadelhoesje van Arke) mee waar
je langs de winkels of marktkramen mee moet gaan om te vragen
of ze misschien willen (en mogen) ruilen van product. Hier kwam groepje 1 in de eerste ronde mee
terug: een zakje met kazen, een bos roze bloemen en een zak stroopwafels. Spel nummer 2; crazy
55. Om de beurt mocht het groepje een opdracht pakken en die uitvoeren. Dit varieerde van ‘ga op de
foto met iemand die Annabel of Jan heet’ of ‘bedank een ambtenaar voor zijn goede werk’. Hier
kwamen ontzettend leuke resultaten van en hebben we ook heel erg gelachen.
Na de leuke middag zijn we terug gaan fietsen in het
mooie weer naar het troephuis. We namen hier nog
wat te drinken en hadden nog wat tijd over. Na een
eerlijk spelletje waarbij we veel gelachen hebben
scheen er veel animo te zijn voor krantenmep. We
hebben krukjes bij elkaar geschoven en een krant
opgerold. Na de eerste ronde mocht iedereen een
naam bedenken waarmee je daarna aangesproken
moest worden. Er kwamen namen als Giorgo, chocola,
ice tea, berta en croco voorbij. Dit zorgde voor aardig
wat giechelbuien.
Toen het eenmaal tijd was zijn de spullen naar de
beneden gebracht en werd iedereen weer opgehaald.
Wij hebben een erg leuk weekend gehad en we hopen
de meiden ook. Bedankt!
Groetjes van Fleur, namens de Padvindsters.

Nou dames en heren. We zijn er weer! En we gaan weer verder waar we vorige keer zijn gebleven.
Na de JOTA-JOTI was het net als dit jaar weer een groot succes met het spelen op de computer tegen
elkaar. We hebben lopen racen tegen elkaar, en we hebben verloren, en sommigen gewonnen
natuurlijk! Hierna hebben wij enkele opkomsten gehad Die we altijd wel hebben. Zoals route
technieken, Sinterklaas, samen werking en vele anderen.
Ook kon het jaarlijkse schaatsen niet uitblijven! we gingen net als vorig
jaar heerlijk schaatsen op de schaatsbaan in Schiedam. We begonnen
met lekker rondjes schaatsen, totdat Marcel de tikkers aanwees. De
tikkers gingen op jacht en het was een groot succes. Vaak was niet
eens meer bekend wie de tikkers waren. het enige waar je van uit kon
gaan was de sjaal die de tikkers hadden. Maar na een tijdje werden ook
die verstopt. Dus ja dan gaat het moeilijk worden. Maar we hebben
enorme lol gehad!
Toen kregen we opeens drie hele belangrijke opkomsten!
Eerst hebben we onze aandacht besteed aan de EHBO van onze
verkenners. Want als er iemand in nood is moet er natuurlijk wel een
verkenner zijn die hulp kan bieden. Zo hebben wij dus geleerd hoe je
moet verbinden, verzorgen, en natuurlijk ook hoe je moet reanimeren.
Ook heeft dokter Siward zijn instrumenten meegenomen zodat we
konden horen (via de stethoscoop) hoe ons hart tekeer gaat in ons lijf.
Daarna werden er twee opkomsten georganiseerd door de oudste verkenners.
De eerste keer stond de cocktail-smaaktest op het programma van Lennert en Simon. Ze hadden
verschillende frisdranken gekocht en we gingen proeven welke mixjes welke frisdranken waren. Na
een groot succes zijn we toch maar wat anders gaan doen, anders
zouden onze buiken ontploffen.
Kort daarna hebben we een ongelooflijk fantastisch weekend gehad! Dit
was namelijk het D&D weekend! (Dungeons and Dragons). Dit weekend
stond volledig in het thema van de mythologische middeleeuwen. Een tijd
van draken, ridders, jonkvrouwen, edelmannen en goed voedsel. Het
weekend begon met een mooie wandeltocht door het Beatrixpark. Met
natuurlijk, in thema, Fort Drakensteijn. We vonden uiteindelijk een brief
van Raymondini Maufraisitini de Derde. Hij was een moedige ridder uit
het verleden, die vocht tegen de draken en duistere krachten van toen.
Na deze enerverende avond was het tijd voor bed. Maar natuurlijk kon
een potje weerwolven niet uitblijven. En zo geschiedde.
De volgende ochtend begon toen de haan kraaide. We moesten erg
vroeg opstaan want we ging net als in de middeleeuwen erg vroeg van
start. We begonnen met een goed ontbijt van spek, ei brood en worstjes.
We maakten onze boterhammen natuurlijk helemaal zelf. Dus het brood
was vers(van de vorige dag) en alles werd er vers op belegd. Helaas was
zoet beleg vroeger niet te verkrijgen in de supermarkt.
Na het ontbijt te hebben opgeruimd begon het echte feest en gingen we aan de slag met het creëren
van onze eigen karakters. Wat voor wezens waren we? Welke kleren droegen we en waarmee vielen
we aan? Dit waren allemaal vragen voor de verkenners om hun eigen karakter te maken. Waren ze
een Elf, Dwerg, Magier of gewoon een mens?

Na alle keuzes te hebben gemaakt was het tijd voor creativiteit! Want alle keuzes die we eerder
hadden bedacht gingen we nu maken van karton, zilverfolie, ducktape en nietjes! Na veel geknutsel
waren alle harnassen klaar en was iedereen ready voor de strijd. Na een heftige levende strijd tussen
iedereen was het tijd om terug te gaan naar de haven en te gaan genieten van het avond eten. Dit
was niets minder dan heerlijke spare-ribs met goeie saus en jus!
Hierna zijn we gaan genieten van een origineel potje D&D met z’n allen. Met drie verschillende
groepen zijn wij de strijd aan gegaan met de boze tovenaar in het kasteel. Helaas heeft niemand de
tovenaar überhaupt weten te bereiken. Maar we probeerden het
allemaal. Na lange tijd was het tijd om ons bed op te zoeken en
vielen we heerlijk in slaap met een volle buik.
Na een stevig middeleeuws ontbijt en een goeie schoonmaak van
het gebouw was het alweer tijd om het weekend af te sluiten.
Nadat we iedereen hun kartonnen harnas hadden uitgedeeld ging
ook de leiding vermoeid maar voldaan weer naar huis.
Na het weekend hebben wij van de verkenners een ontzettend
leuke kook opkomst gehad met de padvindsters. We zijn namelijk
allemaal opzoek gegaan naar het lekkerste toetje! Iedereen heeft
zijn eigen creatie gemaakt en laten proeven. Een groots succes
dus!
We zien jullie volgend kwartaal weer! Doeidoei!
Groetjes van Youri, namens de verkenners.

Bijdrage kampgeld.
Wij als groep vinden dat ieder kind mee moet kunnen op kamp, ongeacht de financiële
situatie van de ouders. Als uw kind wel mee wilt maar u kunt het niet betalen dan helpen
we u graag mee om dit op te lossen.
Er zijn bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden bij de gemeente. Een gezin kan namelijk bij
gemeente Schiedam een bijdrage krijgen vanuit het jeugdfonds voor het lidmaatschap en
activiteiten van scouting (www.schiedam/jeugdfonds).
Ook hebben wij als groep contacten met de Rotary en andere instanties
waar mogelijkheden zijn voor een bijdrage.
Heeft u hierover vragen of wilt u er meer van weten, neem dan contact
op met Annemieke Jansen (info@scoutingflg.nl).

Sponsoractie Explorers.
Beste lezers van het Groene Blad,
Als explorers gaan we dit jaar fietsend naar de duinenmars en willen we graag van deze
fietstocht een gesponsorde fietstocht maken voor ons kamp. We hebben het geld hard
nodig omdat we dit jaar naar midden-Frankrijk (Ornans) gaan en een erg vol programma
hebben.
Als u graag een bijdrage wilt leveren aan ons kamp, hoe klein ook, per
minuut/kwartier/uur dat wij fietsen, of voor de hele tocht, kunt u dat op de volgende
manieren doen:
 Uw bijdrage graag overmaken op de groepsrekening IBAN: NL34 INGB 0000772595
t.n.v. Scouting Franciscus Lodewijk o.v.v. sponsoractie explorers.
 Uw bijdrage contant afgeven bij onze start op zaterdag 12 april bij het station om
09:45u.
We verheugen ons erg op het kamp en met uw bijdrage kunnen we het nog leuker maken.
Alvast bedankt!
Groetjes van de explorers

Zoals ieder jaar, collecteren wij als groep fanatiek voor
de stichting Jantje Beton. Niet alleen omdat wij als
groep de helft van de opbrengst krijgen, maar ook
omdat wij voor buiten spelen zijn en het nodig vinden
dat kinderen een leuke en veilige speelomgeving
hebben.
Dit jaar mogen wij vol trots zeggen dat de opbrengst is
verdubbeld in vergelijking met vorig jaar! Zoals te zien
is in onderstaande tabel.
Bij deze willen we alle collectanten heel erg bedanken
voor hun inzet!
Uit de telling per speltak bleek dat de explorers het
hoogste bedrag hebben opgehaald, namelijk €433,30!
Maar dat betekend natuurlijk niet dat de rest niet net zo
zijn best heeft gedaan! 

Wat?

Wanneer?

Hikes Interessekamp Trappersexpeditie (HIT)

03 t/m 06 april 2015

Exploriteit

10 t/m 12 april 2015

Duinenmars

12 april 2015

Regionale Scouting Wedstrijden (RSW)

17 t/m 19 april 2015

Koningsdag

27 april 2015

Dodenherdenking

04 mei 2015

Geen opkomst verkenners

22 mei 2015

Scouting Fundays Walibi

29 t/m 31 mei 2015

Zomerkamp bevers

03 t/m 05 juli 2015

Zomerkamp 2015

11 t/m 18 juli 2015

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@mondtadviesgroep.nl Website: www.mondtadviesgroep.nl

