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LET OP!
In de zomervakantie is er geen opkomst.
Op 24 & 25 augustus 2012 zijn de eerste gewone opkomsten na de zomervakantie.
Op 01 september 2012 is de fotomiddag. Meer informatie hierover volgt nog.

Wat een drukte in het beverlokaal de laatste weken! We zijn er heel trots op om te zeggen dat we nu
10 bevers hebben! De laatste week voor kamp worden de nieuwe bevers geïnstalleerd.
Dan horen Quirijn, Bork, Linda en Ellen er ook helemaal bij!
Ook hebben we er een nieuwe leiding bij, om de 2 weken komt Bas ook bij
ons helpen! Daar zijn we natuurlijk erg blij mee! 
Begin april hebben de bevers de duinenmars gelopen. Ze hebben allemaal
netjes de 5 km volgehouden en het was heel gezellig! Er stond wel een
stevige wind dus het was nog een best zware tocht voor de kleintjes.
Daarom vinden we het ook zo goed van ze! Iedereen heeft ook een mooie
medaille gekregen en volgend jaar doen we zeker weer mee!
Op Koninginnedag stonden we met scouting in het Julianapark met allerlei
leuke activiteiten. Hierbij waren ook een aantal leuke spelletjes voor de
bevers te beleven. Zoals marshmallows smelten boven het kampvuur,
jenga in het groot en jezelf op een vlot naar de overkant trekken. We
kregen erg veel aanspraak door kinderen en hopen dat er een paar komen
kijken.
De bevers zijn ook mee geweest op pre-kamp weekend samen met de welpen en kabouters. Dit was
heel leuk en we zijn nu nog enthousiaster om mee te gaan op kamp!
Toen de zon zo heerlijk scheen, hebben we lekker buiten gespeeld in het sterrebos! Samen met de
welpen en kabouters hebben we toen een aantal spelletjes gedaan zoals slang, muis, olifant. Dit spel
is een variatie op water, spons en vuur, en de bedoeling is dat je iemand van het andere team tikt en
zijn of haar kaartje afpakt. Welk team de meeste kaartjes heeft afgepakt, heeft gewonnen.
Daarna nog even wat drinken, in de speeltuin spelen en een watergevecht houden!
Het was een leuke ochtend!
De creatieve kant van alle bevers kwam naar boven toen we met een draaiende verfbak gingen
spelen. Dit is een heel grappige houten bak met een draaiende schijf in het midden. Hierop prik je een
A4tje en dan zet je ‘m aan. Vervolgens gaat het blaadje heel hard draaien en spuit je er verf uit een
tube op. Dat spettert alle kanten op en zo krijg je een heel mooi kunstwerk!
Ondanks dat we alle bevers helemaal hadden ingepakt met handdoeken, zaten we toch onder de verf!
Maar het was heel leuk om te doen!
Met stoepkrijt kunnen ze ook goed overweg, want ze hebben het hele noodpad op de binnenplaats
versierd met mooie tekeningen. Sommige hadden iets meer moeite om binnen de lijntjes te kleuren,
hihi, maar het resultaat is mooi!
De opkomst om te knopen was een iets minder succes, daar blijken de
bevers toch nog iets te jong voor! Wel hebben ze allemaal een mooie
dasring gemaakt!En op vlechten moeten ze nog eventjes oefenen…
We hebben al erg veel zin in kamp, en wensen ook de andere
speltakken veel plezier!
Groetjes,
de bevers, Noa & Sterre&Bas

Het is alweer een tijdje geleden dat we wat van ons hebben laten horen, maar daar zijn we weer
hoor!
We hebben zoveel gedaan dat ik niet eens weet waar we moeten beginnen.
We hebben weer wat opkomsten samen gedaan met de kabouters en ook
een paar met de bevers.
Omdat Sahi in het begin van april jarig was, en we daartussen de
duinenmars en een paar andere opkomsten hebben gehad, hebben we het
pas eind april gevierd. Er waren een aantal nieuwe kinderen bij die nog niet
zo vaak een verjaardagsopkomst hadden meegemaakt.
We gaan dan vaak een meeltaart maken (Omdat een verjaardag niet zonder
taart kan) en limonade slurpen. De kinderen vonden het erg leuk en waren
lekker vol toen ze weer naar huis gingen.
We hebben ook nog een gezamenlijke opkomst gehad met de verkenners. Hierbij waren alleen de
oudste welpen die komend jaar gaan overvliegen. Zo konden ze een keertje wennen bij de verkenners
door een opkomst mee te draaien. We hebben toen een aantal opdrachten gedaan die veel met
teamwork te maken hebben. We hebben ons erg vermaakt en vonden het heel leuk.
Dankjewel verkenners, Marcel en Yorick!
Ook hebben we nog meegedaan aan de Schiedamse scoutingdag. Dit was een
soort gezamenlijke opkomst met alle vier de scouting groepen van Schiedam.
We speelde hierbij onder andere een vossenjacht door de stad, en ook nog een
paar leuke spellen hadden op het land van belofte. De kinderen hebben zich
vermaakt!
We hebben ook een weekend gehad met de welpen, kabouters en bevers om
ons vast voor te bereiden op het aankomende zomerkamp. We hebben
geslapen in het scoutcentrum in Vlaardingen.
’s Ochtends bij aankomt hebben we een paar spellen gedaan op het veld.
Daarna hebben we in de middag een postenspel gespeeld. Met 4 verschillende
onderdelen waar ze bij elk onderdeel een kaartje konden verdienen waarmee ze
iets konden winnen. Het onderdeel wat het meest in de smaak viel was het
aardappels schillen en wortels schrappen. Daarna nog een avondspel en daarna lekker slapen. Helaas
voor de leiding waren de kinderen iets eerder wakker dan de wekker..
Maar dat kan de pret niet drukken! Op zondag hebben we nog een paar spelletjes gedaan en daarna
was het tijd om de spullen op te ruimen en weer naar huis te gaan.
Jullie horen pas weer van ons, als we terug zijn van
zomerkamp!!
Dus tot dan!
Groetjes de welpen!

Er zijn al weer een paar maanden voorbij en in die maanden hebben we niet stilgezeten.
Zo hebben we meegedaan aan de Schiedamse Scoutingdag.
Samen met de andere schiedamse scoutinggroepen hebben we in
de stad allerlei leuke activiteiten gedaan. Er was een vossenjacht
waarbij we allemaal verkleedde mensen moesten zoeken en
daarna konden we langs verschillende posten, zoals groot jenga,
groot mikado en katapult schieten. Natuurlijk mochten we ook
marshmallows roosteren. Dit hebben we dan ook vaak gedaan en
het smaakte heerlijk.
Ook hebben we met alle kabouters meegedaan aan de
Duinenmars. Het was mooi weer, alleen de wind had iets zachter
gemogen. Tijdens het wandelen hebben de meiden lekker met elkaar en de welpen gekletst en het
was erg gezellig. Toch best een eind, tien kilometer, dus weer knap gedaan van allemaal!!
Verder hebben we Pasen natuurlijk ook niet ongemerkt voorbij laten gaan. En Pasen is natuurlijk niets
zonder eieren zoeken. Dus we hebben het hele gebouw afgespeurd naar eitjes. Ze lagen werkelijk
overal en ondanks dat er heel veel gevonden zijn, komen we er af en toe nog wel één tegen.
Daarna hebben we ons uitgeleefd met brooddeeg om een mooie creatie te maken in paasthema. Er
zaten hele leuke konijntjes en mandjes bij!
En met nog maar een maand te gaan tot het zomerkamp, zijn we ook op weekend geweest met de
bevers en welpen om alvast een beetje in de stemming te komen. We verzamelden bij het
scoutcentrum in Vlaardingen, waar we eerst de slaapspullen hebben klaargelegd. Daarna hebben wat
veldspelletjes gedaan. Bij ‘tien tellen in de rimboe’ schoten alle kinderen de bosjes in om zich te
verstoppen en een konijntje wist niet hoe snel het uit de bosjes moest komen. Al snel was het tijd
voor de lunch en met de buiken vol konden we aan een postenspel beginnen. Er waren vier posten,
namelijk squashbal-lepelrace, water dragen, door hoepel gooien en aardappels schillen. U raad vast al
welke post favoriet was; het aardappels schillen!! Het was zelfs zo’n succes dat na de aardappels ook
de peentjes geschrapt konden worden. Het is nu dus ook geen verrassing meer wat we ’s avonds
hebben gegeten. Naast de peentjes hadden we ook spinazie en vissticks en hamburgers. Alles is
opgegaan, maar ja, eten wat je zelf klaar gemaakt hebt, is natuurlijk altijd lekker. Na het eten en
corvee was het tijd voor een smokkelspel. Helaas moesten we hierna afscheid nemen van een aantal
kinderen, die helaas niet konden blijven. Zij moesten echter wel het kampvuur met marshmallows en
popcorn missen. Hierna was het bedtijd en keerde de rust weer.
De volgende ochtend waren de meeste kinderen (te) vroeg wakker en
hebben we ze maar even buiten laten spelen, zodat de meeste leiding
nog even kon slapen. Na het ontbijt hebben we een erg grappig spel
gedaan, namelijk konijn-wortel-jager. Er was één jager en een
heleboel konijnen, maar als een konijn getikt werd door de jager, werd
het een wortel. Deze kon weer konijn worden, als er een konijn tussen
zijn benen door kroop. Het leuke was, dat je als konijn moest roepen:
“konijn-konijn-konijn” en als wortel: “wortel-wortel-wortel”. Groot
succes, maar wel vermoeiend. Na de lunch moest er nog opgeruimd worden en was het helaas al
weer tijd om naar huis te gaan. Het was een erg gezellig weekend, dus dat belooft veel goeds voor
kamp!
Tenslotte moeten we niet vergeten te vermelden, dat we ook al weer een tijdje twee nieuwe leidsters
erbij hebben, te weten Tabaqui en Mor. We vinden het erg gezellig dat ze de kabouterleiding komen
versterken. Dit waren zo’n beetje de activiteiten van de kabouters in vogelvlucht.
Groetjes van de kabouters, Mang, Mor, Tabaqui en Driemer.

Vrijdagavond 8 juni was het zover, we gaan met de padvindsters een weekendje weg. Om half 7
hadden we verzameld en werden alle spullen in de aanhanger geladen. Daarna konden we met zijn
allen vertrekken, en jawel, op de fiets! Dit is nodig omdat we met het zomerkamp ook naar het
kampterrein gaan fietsen. De tocht was nu niet zo lang, we sliepen op het scoutingterrein in Pijnacker.
Na een wilde rit met de storm in onze rug waren we mooi op tijd aangekomen. Even snel wat drinken,
en daarna aan de slag om nog in het licht de tenten op te zetten. Nadat de tenten stonden en alle
slaapspullen neergelegd waren, was het tijd om het kampvuur aan te steken. Jolanda had haar gitaar
meegenomen en samen met de liedjesbundels zaten we al snel uit volle borst te zingen.
De volgende ochtend werden we gewekt door
de zachte tikken van regendruppels op de tent.
Gelukkig mochten we wachten totdat het droog
was. Daarna wassen en toch maar onder een
primitief zeiltje ontbijten. Na het ontbijt gingen
we immers de keuken maken zodat we de rest
van het weekend wel hoog en droog konden
zitten. Eerst bedenken hoe de keuken er ook
alweer uit moet komen te zien, en daarna kon
het hout gehaald worden. Omdat we met zijn
17’en in de keuken moesten kunnen zitten,
werd het een groot bouwwerk. Terwijl we van
de lunch genoten konden we trots zijn op onszelf, de keuken was namelijk erg mooi en goed gelukt.
Na de lunch kwam de volgende uitdaging, het avond eten. Dit gingen we niet op een gasstelletje
koken, maar op ene lekker knapperend houtvuurtje. In 2 groepen werd er een begin gemaakt met het
vuur, maar dit bleek toch moeilijker dat ze dachten. Toen de rook optrok waren er gelukkig ook wat
vlammetjes te zien, en leek het erop dat het ging lukken. Tussendoor kwamen de padvindsters met
het idee om brandnetelsoep als voorgerecht te maken. Aangezien niemand het ooit gegeten had leek
het ons ook een leuk idee, en aan brandnetels was geen gebrek. Op internet hadden we een recept
opgezocht en Peter was naar de supermarkt gestuurd om alle ingrediënten te halen. Anderhalf uur
later hadden we een vuilniszak vol met brandneteltoppen verzameld en konden we aan de soep.
De soep was klaar en kon, nadat alle rupsen en ander ongedierte eruit waren gehaald, opgediend
worden. De eerste hapjes werden voorzichtig geproefd, maar uiteindelijk is de pan helemaal leeg
gegeten en vond bijna iedereen de soep lekker.
Na het eten was het tijd om even wat energie
kwijt te raken en werden er wat ren spelletjes
gedaan. Als laatste hebben we het spel
“weerwolven van Wakkerdam” levend gespeeld,
dit idee is ontstaan toen we tijdens de
opkomsten bezig zijn geweest met het insigne
sport en spel. Om dit insigne te halen moest er
een spel bedacht en gespeeld worden. Met het
nodige toneelspel en offers aan de weerwolven
werd er tijdens het spel veel en hard gelachen,
en was het een geslaagd spel.
Ondertussen waren de kampvuren
samengevoegd tot 1 groot vuur en konden we
onder het genot van zelf gebakken popcorn van
het vuur genieten.

Zondagochtend begon met een lekker ontbijtje, Peter had eitjes gekookt en gebakken en de dag kon
daarmee eigenlijk niet meer stuk. Na het ontbijt moest onze mooie keuken weer afgebroken worden
en alle spullen weer ingepakt. Dit neemt altijd meer tijd in beslag dan je denkt, maar gelukkig was er
nog wel even tijd om nog een potje levend weerwolven te spelen.
Zoals op de heenweg gaan we ook op de terugweg weer op de fiets. Gelukkig was de wind gaan
liggen en konden we rustig in het zonnetje terug fietsen naar Schiedam. Op het troephuis nog even
de spullen opruimen en genieten van een ijsje. Daarmee was er weer een einde gekomen aan het
weekend, en nu zijn we helemaal klaar voor het kamp.
Jolanda, Martijn & Mathieu
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Terug- en vooruit kijken.
Het schrijven van het groene blad is soms terugkijken naar wat
we allemaal hebben gedaan. Nu ik zo terugkijk merk ik dat we de
afgelopen tijd druk bezig zijn geweest en veel hebben beleefd.
Om te beginnen hebben we ons in de maand maart hard
voorbereid op het paasweekend. Ieder jaar worden door het land
allerlei activiteiten georganiseerd waar scouts van uit het hele
land aan mee kunnen doen. We noemen dit de HIT (Hike
InTeresse kampen). We hadden dit jaar maar liefst 3 groepjes die
daar naar toe zijn gegaan en hebben genoten.
Daarna hebben we eens gekeken hoe het gaat bij de verkenners. De conclusie: het gaat goed. De
patrouilles worden goed geleid, de sfeer is gezellig. We zijn wel een beetje te druk, waardoor de
leiding wat chagrijnig kan worden. De opkomsten waar we buiten zijn en opdrachten waar we lang
aan kunnen werken zijn het leukste. Het leren van vaardigheden hoort bij scouting, maar we passen
ze liever toe.
Vervolgens hebben we een periode van bijzondere
activiteiten gehad. We hebben ons op verschillende
plaatsen laten zien. In het Julianapark tijdens
koninginnedag door een vlot te bouwen. We hebben in
de erehaag gestaan tijdens de dodenherdenking. Met alle
Schiedamse scoutinggroepen was er een gezellige dag in
het centrum van de stad georganiseerd. We hopen zo te
laten zien hoe leuk we zijn. Het lijkt te lukken, want we
hebben twee nieuwe kijkers. Het ziet er naar uit dat
Patrick en Cai blijven plakken.
Na een aantal weken van activiteiten in het park en plantsoen, hebben we
ons op het zomerkamp geworpen. Zo zijn we met de oudste verkenners het
kamp gaan voorbereiden. Het werd een gezellig weekendje België. Tijdens
het kamp willen we een bijzondere activiteit doen, die wel wat extra geld
gaat kosten. Nu hebben met de verkenners een diner gekookt voor de
ouders, waar de ouders natuurlijk voor moesten betalen. Het was een
geweldige avond. De ouders hadden een hele gezellige avond met elkaar.
De verkenners hebben laten zien te kunnen koken. Nee! Niet even wat
opwarmen uit blik, maar met verse ingrediënten; ze hebben een groente
soep, verschillende sausen voor de tagliatelle en een culinair toetje in
elkaar getoverd. Helaas was er wel een flinke afwas gecreëerd, die weer
moest worden afgewassen.
We hebben nog in de planning een weekend om het kamperen te trainen
en daarna moeten we klaar zijn voor het zomerkamp.
We gaan naar Herentals in België en zullen ons daar in de wereld van Sherlock Holmes verplaatsen.
Groetjes, de verkenners.

Fundays 2012
Op vrijdag 8 juni vertrokken Laurence, Dyonne en ik al vroeg voor een geweldig weekend in Walibi,
Flevoland. Wij hadden de dag ervoor met de rest (die later op de dag aankwamen i.v.m school en
werk) alle spullen op het troephuis al klaargezet zodat wij met z’n drieën prima op tijd konden
vertrekken.
We kwamen erg vroeg op het terrein aan en waren zowat de allereerste gasten. (van de 2800
deelnemers) Na even te hebben gewacht mochten wij ons aanmelden, kregen we ons
deelnemersbandje en mochten wij onze tent opzetten. We hadden een goede plek en konden in de
heerlijke zon onze tent prima opzetten. Na onze spullen van de auto naar de tent gedragen te hebben
kwamen er steeds meer mensen om ons heen staan. We zijn begonnen aan het avondeten en
wachtte op de rest van de groep. Rond acht uur arriveerde de rest met al hun bagage. We hebben de
spullen in de tent klaargelegd, en zijn het terrein gaan verkennen op zoek naar bekenden.
Op de eerste avond was in de grote tent al een groot feest en
begon de avond al goed. Sommige waren zo slim om een nachtje
door te gaan op de eerste avond, en rest ging heerlijk slapen om
zich klaar te maken voor de volgende dag. Op zaterdag werden
we allemaal prima op tijd wakker en na onszelf opgefrist te
hebben konden we ontbijten. Na het ontbijt hebben we onze
dagrugzakjes klaargemaakt en zijn we het park in gegaan. Het
weer zat gelukkig mee en we konden veel leuke attracties
bezoeken. Je kon bijvoorbeeld de vele achtbanen ingaan, al deed
niet iedereen daar aan mee.
We hadden een geweldige dag in het park en rond
etenstijd zijn we weer teruggegaan naar de tent. Het eten
werd heerlijk voor ons klaargemaakt en konden dus
meteen beginnen. Iedereen at wel een stuk sneller dan
normaal aangezien dé voetbalwedstrijd van Nederland –
Denemarken die avond plaats vond. Na het eten hebben
we onze oranjeoutfits aangetrokken, de rood-wit-blauwe
strepen op de wangen gezet en zijn met veel
enthousiasme naar de grote tent gelopen waar een
enorme televisie stond. In de tent was het erg gezellig tot
die laatste paar minuten aanbraken en iedereen wist dat
we deze wedstrijd niet gewonnen hadden. Maar dat
mocht de pret niet drukken en het feest ging gewoon door. Er werd veel gedanst en leuke muziek
gedraaid en rond half 10 kwam ons laatste groepslid Maartje aan. Het was een superavond, en voor
sommige een supernacht.
Op zondag werden we allemaal redelijk laat wakker, maar we zijn gelijk begonnen met het ontbijt en
hebben daarna met veel teamwork de tent keurig opgeruimd. Eenmaal alle spullen in de auto gezet,
konden we weer genieten van de leuke attracties in het park. Nog een paar spannende –
hoofdpijnopwekkende- achtbanen gedaan, en toen was het helaas alweer tijd om terug te gaan naar
Schiedam. De vader van Calvin was zo vriendelijk om ons op te komen halen, en zo zijn we met 3
auto’s weer terug gereden. Na wat geslapen te hebben, is de rit erg goed en snel verlopen. Eenmaal
op het troephuis hebben we alle spullen weer uitgeladen en konden we weer naar huis. Het was een
ontzettend leuk weekend, en dat doen we volgend jaar weer!
Veel groetjes van de explorers (en de stam)

Hallo allemaal!
Onze kampvoorbereidingen zijn alweer opgang. We gaan naar de Ardennen, daar mogen we logeren
in de caravan van Edwin! Super nice!
Aan het eind van de zomervakantie gaat een groot deel van de stam naar Lowlands, we zetten en dan
alle tenten gezellig in een kringetje en genieten van de biertjes en de goede muziek!
We hebben er al onwijs veel zin in!!
Maar wat hebben we de afgelopen tijd allemaal gedaan?... Heeeeel veeel!
Zo zijn we met een paar explorers naar de Walibi Fundays geweest, we hebben me toch eens fun
gehad! Je kon heel het weekend in de gave attracties en s’avonds was er een heel groot feest met
allemaal andere scouts.
En ook wij deden ons best om Oranje een handje te helpen d.m.v. EK-shirts te maken. Iedereen
kreeg een oranje t-shirt en mocht zelf weten wat hij er mee ging doen. Beetje jammer dat het niet
genoeg was, over 2 jaar gaan we het nog een keer proberen!
We hebben ook geprobeerd het record voor petflesraketten te verbreken, dit record stond op 600
meter.
Je neemt een lege cola fles, een jerrycan met water (je kan het ook vullen met zeep!!), een kurk en
een fietspomp. De lege fles vul je dan met water, de kurk doe je op de fietspomp, vervolgens doe je
de kurk in de fles en POMPEN!
We hebben het record niet kunnen verbeteren, maar we hebben wel enorm veel lol gehad!
We wensen iedereen een fijn kamp toe en een zeer ontspannen vakantie!
Adios, De Stam

Op 02 juni 2012 zijn Eric Brouwer en Maaike van Hattem getrouwd. Het was een hele leuke, mooie en
zonnige dag! Namens iedereen van scouting, nogmaals van harte gefeliciteerd!
Zie hieronder een kleine impressie van de dag.

