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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
giro: 772595 t.n.v. st.
scouting FranciscusLodewijkgroep te Schiedam
email: flg@scoutnet.nl
internet:
http://users.scoutnet.nl/~flg

Kom eens langs!
wo:
vrij:
za:

12.00 - 17.00 uur
15.30 - 20.30 uur
10.00 - 13.00 uur

Scout Shop Rotterdam, Heemraadssingel 129,
3022 CD Rotterdam, tel. 010-4772395
e-mail: scoutshoprotterdam@scouting.nl
website http:\\rotterdam.scouting.nl\scoutshop\
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Van de redactie

Het eind van dit jaar is al bijna in zicht. We zitten in de gezelligste periode van het jaar.
Sinterklaas is net achter de rug en de kerst komt eraan. Vaak een moment van samen zijn
en leuke dingen doen. Zoals eten, eten en eten. Het is een maand waar de pondjes door de
mondjes eraan vliegen. Dus in Januari komen alle goede voornemens. Stoppen met
vervelende gewoontes of juist beginnen aan iets wat er nooit van komt. Wij willen nu alvast
beginnen met ons voornemen. We gaan niet lijnen en we gaan ook niet stoppen met het één
of ander, maar we beginnen met het plaatsen van een agenda voor het nieuwe jaar. Zo kunt
u alvast een aantal activiteiten in uw agenda zetten. Dit gaan we proberen vol te houden en
misschien kunnen we het zelfs wel uitbreiden naar activiteiten van onderdelen. Wie weet.
Het is ons voornemen….
Wat
Nieuwjaar
Stafweekend
Jantje Beton
Nationale Scoutingdag
Duinenmars
Dodenherdenking
Zomervakantie basisscholen

Wanneer
10 of 11 januari
1-7 maart
28 maart
5 april
4 mei
11 juli-23 augustus

Voor wie?
Leiding
Leiding
Ouders en leden
Leden
Leden
Ouders en leden

Lieve groeten
Brenda en Maaike

Mondt Adviesgroep B.V.
Uw mondige adviseur voor uw:
•
•
•
•
•

Boekhouding
Loonadministratie
Controle boekhouding
Opstellen jaarrekening
Belastingaangifte voor ondernemers en particulieren

Kon. Wilhelminahaven NZ 1, 3134KE Vlaardingen
Tel.: 010-435 23 88 Fax: 010-234 11 97
e-mail: info@mondtadviesgroep.nl website: www.mondtadviesgroep.nl
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Oprichting groepsvereniging

Op maandag 17 november hebben we besloten de groepsvereniging Scouting Franciscus
Lodewijkgroep op te richten. Scouting Nederland
vraagt dit aan alle scoutinggroepen.
Tot nu toe waren we een informele vereniging met
leden en een stichting die de financiën regelt en het
gebouw in eigendom heeft en beheert. De rechtsvorm
(formele) vereniging sluit aan bij hoe Scoutinggroepen
functioneren. In het verleden is er uit praktische
overwegingen gekozen voor de rechtsvorm stichting
omdat het moeilijk was om een vereniging op te
richten.
In de praktijk verandert er niet zoveel, omdat we als
vereniging functioneren. Het is vooral juridisch
regelen wat we altijd al doen. Belangrijkste voordeel is
dat de bestuursleden van een formele vereniging in
principe niet hoofdelijk aansprakelijk zijn. De vereniging
wordt dus ormele vereniging en de stichting wordt
beheerstichting. De vereniging richt zich op het
scoutingspel en de ntwikkeling van de groep en de
beheerstichting staat ten dienste van de vereniging met
een gebouw en de financiën.
et verenigingsbestuur is opnieuw gekozen: Cora blijft
voorzitter, Joost secretaris, Peter penningmeester (de
taken van de penningmeester in het verenigingsbestuur
hebben we gedelegeerd aan de penningmeester in de
beheerstichting en dat is nu ook Peter), Patrick
groepsbegeleider en Mathieu materiaalmeester. Theo
heeft afscheid genomen binnen het bestuur.
De groepsraad bestaat uit alle stemgerechtigde leden
van de vereniging: het verenigingsbestuur, de
leidinggevenden met een erkenning, overige personen
met een functie in de vereniging, 1 afgevaardigde van
de jongerentak en 1 vertegenwoordiger per
leeftijdsgroep van de jeugdleden. Heeft u
als ouder interesse om de leeftijdsgroep
van uw kind te vertegenwoordigen? Laat
het ons dan even weten. De groepsraad
vergadert 2 keer per jaar en is vergelijkbaar
met de oude algemene
stichtingsvergadering.
Wat we tot nu toe groepsraad noemden,
wordt een ‘speltakkenoverleg’. Het overleg
met de leiding van de speltakken doen we
vaker (ca 7 keer per jaar).
Groeten van Joost
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Stukje geschiedenis: Raymond Maufrais

Zoals bij de meeste mensen bekend is, is onze verkennerstroep vernoemd naar Raymond
Maufrais. Uit overlevering is bekend dat het een verdwenen ontdekkingsreiziger was, maar
meer wist men niet te vertellen. Totdat ik eens op een avond op een zoekmachine Raymond
Maufrais intikte. Behalve onze eigen verkennerstroep kwam er ook een Franstalige site over
Raymond Maufrais naar boven. Deze site is zeer uitgebreid, het enige probleem is dat ik
zeer beperkte Franse woordenschat bezit. (vakantie Frans) Hieronder een samenvatting van
de biografie van Raymond Maufrais. Met dank aan Marylène Doub voor het vertalen.
Raymond Maufrais is geboren op 1 oktober 1926. Hij was
enigst kind. Rond zijn achtste jaar werd hij door zijn
ouders naar een kindertehuis gestuurd want hij was te
vaak aan het vechten met de anderen kinderen op school.
In oktober 1939 gaat hij naar een internaat in Toulon.Hij is
niet echt een briljante leerling maar heeft wel talent voor
literatuur hij droomt van Zuid Amerika en wil de ’’MattoGrosso’’ in Brazilië bereiken. In 1942 terwijl de oorlog
woedt wil hij naar Engeland. Vanwege een ongeluk in de
haven van Dieppe vlak voor het vertrek kan hij niet meer
weg. Terug in Toulon wordt hij lid van het verzet. Zijn
vader is chef van een groepering in het netwerk van het
geheime leger en samen spelen ze een grote rol in de
bevrijding van Toulon. Raymond is nog geen 18 jaar. In
1946 vertrekt hij naar Brazilië. Hij schrijft een dagboek. Na
1800 kilometers door de jungle bereikt hij ’’Matto-Grosso’’
waar hij de rest van een vorige expeditie ontdekt.
Maar aangevallen door pijlen van indianen is hij
gedwongen te vluchten. De terugweg is bijzonder
moeilijk. Hij lijdt honger en dorst.
Terug in Frankrijk in 1947 schrijft hij ’’ Avonturen in
Motto-Grosso’’ dat pas na zijn dood gepubliceerd
wordt. Zijn volgend project is via de bergen van
Tumuc-Humuc van Guyana na Brazilië te gaan en via
de rivier Rio Jary af te zakken naar de stad Belem. Hij
wil alleen en te voet gaan. Hij wil weten of de verhalen
over grote, blonde indianen die nog leven zoals in het
stenen tijdperk waar zijn. In 1949 vertrekt hij met zijn
hond. Na veel problemen, uitgeput en hongerig is hij
onder andere gedwongen om zijn hond op te eten. Op
6 juli 1950 is hij door Nederlands Guyana,
tegenwoordig Suriname als vermist opgegeven. Op 18
juli 1952 gaat zijn vader op zoek naar hem. Na 12 jaar
zoeken moet hij vanwege zijn gezondheid de
zoektocht opgeven. De moeder van Raymond, die 12
jaar lang op de terugkomst van haar echtgenoot (en zoon) had moeten wachten werd beetje
bij beetje krankzinnig en stierf in 1984. Het lichaam van Raymond Maufrais werd nooit
teruggevonden.
Meer weten? Kijk dan op: http://site.voila.fr/maufrais/11.html

Peter Olsthoorn
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Waingungahorde

Hallo allemaal,
Het is al lange tijd geleden dat jullie van ons hoorde. Nou we zullen jullie snel weer een
beetje bijpraten. We hebben weer een hoop dingen gedaan. We hebben een nationale
ballendag gehad. Allemaal spelletjes met de bal. Dat was leuk. En wat waren we moe.
Ook hebben we een
verjaardagsopkomst gehad. Hathi
was al even geleden jarig geweest en
Baloe moest nog jarig worden. En ja
dat moet gevierd worden. Dus dat
hebben we groots gevierd. Met
ballonen trap, ezeltje prikje, chips eet
spel, meeltaart. Alle kinderen zaten
helemaal onder het meel. Het blijft
een succesnummer op
scoutingverjaardagen. Gezellig, dat
was het zeker.
We hebben voor halloween hele
mooie halloween beesten gekleid. En
toen we een keer tijd over hadden
hebben we ze geverfd. Nu we het
toch over knutselen hebben. We
hebben ook een keer onze eigen kalender gemaakt.
We zijn ook bij de sint op bezoek geweest, hier konden wij knutselen , en met de sint op de
foto. Wat leuk was het daar, we hebben onze vragen kunnen stellen aan de Sint , en een
echte pietenmuts gemaakt.

Groetjes van Hati, Baloe en Sahi
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Snorregakring

Het nieuwe schooljaar zijn we letterlijk en figuurlijk lekker fris begonnen. We hadden aan de
ouders van de kabouters gevraagd of ze ons wilden helpen met het schoonmaken van het
kabouterlokaal. En daar kwamen ze hoor, 4 moeders met een emmertje en sponsjes. Het
was een groot karwei, maar aan het einde van de avond glom het lokaal, het trappenhuis en
de keuken. Alsnog bedankt moeders!!
Gelukkig zat het weer in het begin van dit seizoen nog aardig mee. Zo zijn we samen met de
welpen en bevers naar het sterrenbos geweest om een vlaggenroofspel te spelen. Je moest
door de bosjes sluipen en op zoek gaan naar de goed verstopte vlag van de tegenpartij. Als
je getikt werd moest je een stuk terug lopen en opnieuw gaan beginnen. Het was een hoop
rennen en lachen daar in het bos!
Rond de tijd van de Jota gaan de kabouters van 10 jaar overvliegen naar de padvindsters.
Helaas hebben wij dus afscheid moeten nemen van
onze 2 gezellige meiden; Florentina en
Jasmijn.Voordat je gaat overvliegen is er altijd een
leuk weekendje, alleen voor de overvlieger! Zo hebben
we heerlijk broodjes hamburger gegeten met ijs toe.
En daarna zijn we gaan disco-bowlen en de 2 meiden
hebben zelf een “doe raar met je haar” opkomst voor
de andere kabouters verzonnen. Daar zaten we dan,
de volgende dag met felle lippen, gekke nagels en
punkhaar! Bedankt meisjes!! Gelukkig kregen wij ook
2 nieuwe meisjes bij de kabouters. Marieke en Jacky
zijn van de bevers naar ons overgevlogen. Ze zijn nog
maar net bij ons, maar kletsen nu al de oren van ons hoofd!
Op een zaterdagochtend zijn we tijdens de opkomst, pompoenen gaan maken van wol.
Hiervan kun je een soort wuppie maken. Je moet dan wol draaien om een cirkel, tot hij
helemaal vol is. En maar draaien, en maar draaien,...wat duurde dat lang zeg! Maar wij zijn
vrouwen, we kunnen praten en breien
tegelijk. Zo was het een erg gezellig hard
werkend theekransje bij ons.
Als je veel kletst moet je ook goed kunnen
luisteren. Daarom zijn we een geluiden
spel gaan doen. Vlitter had een cd met
verschillende geluiden. Nu moest iedereen
de geluiden gaan raden en met je groepje
opschrijven. En geloof me, sommige
geluiden waren echt moeilijk. Zelfs Jiggel
en Driemer hadden bij het geluid van een
straaljager een trein opgeschreven!! Zullen
we pepernoten in onze oren hebben? Of
was het gewoon erg moeilijk? Nu
Sinterklaas weer in het land is, en toch in Schiedam logeert. Is het geen gek idee om bij hem
op bezoek te gaan. We hebben echt het huis van de Sint gezien. Zijn bed met pyjama, zijn
werktafel en de zithoek. Ook konden we van alles aan de Sint vragen en mochten we met
hem op de foto! Zo komt het einde van het jaar al snel weer in zicht, en zijn wij benieuwd
wat we dan weer allemaal in Bambilie gaan beleven.Maar....... dat horen jullie volgend jaar
vast wel weer!!
Groetjes Driemer, Jiggel, Vlitter en alle kabouters uit Bambilie
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Raymond Maufrais Troep

Na een slechte start van het jaar waarin Koen en Gyula op traditionele wijze afscheid namen
van een mooie tijd bij de verkenners. Zij deden dit
door een boottocht door de mooie grachten van
Schiedam in een motorbootje. Na een korte
wandeling kwamen we uit op een grasveld onder
een van de oude molens van Schiedam. Op het
grasveld werd een frisbee wedstrijd gehouden,
waarbij de nieuwe lichting nipt zege vierde.
Vervolgens werden we met een kruispunten route
op pad gestuurd. Foutloos wist de route ons te
brengen bij ‘la venetia’. Waar we warm werden
ontvangen en een lekker ijsje kregen geserveerd.
De groep van 5 slonk zo naar 3. Maar gelukkig
waren we dus al versterkt met 3 oud-welpen.
Gyula
De brandersfeesten vierden we nog met 3 verkenners op en rondom het water. Tokkelbanen
over het water, een klimtoren en kano’s voor bil en voet zorgden voor veel pret, maar ook
een nat pak. Het leverde ons ook een geïnteresseerde verkenner op. Dyon gaf aan graag
een keer te willen komen kijken. Natuurlijk staat voor iedereen de deur open dus ook voor
hem.
Nog te vroeg voor Dyon, maar niet voor de rest begon de Jota/Joti. Een zonnig maar koud
weekend gaf ons inzicht in de wereld van
communicatie met computers en radio golven. Het
was leerzaam, spannend, opwinden, uitdagend maar
vooral gezellig. Iedereen was het er aan het einde
over eens een van de mooiste Jota’s sinds tijden.
Een andere goede bijkomstigheid. We werden
tijdens het regiospel door een fantastische inzet 2de.
Je zou zeggen helaas 2de maar voor de organisatie
de beste plaats. Eerste zou betekenen dat zij het jaar
daarop het regio spel zouden moeten organiseren. Is
wel leuk, maar het kost weer zoveel tijd.
Voor zo’n opkomst kregen we eerst nog een
telefoontje van een oud lid Micheal. Hij wilde graag
Koen
weer lid worden en ook wij staan daar natuurlijk om
te springen. Een heerlijk avondje bowling was zijn
eerste opkomst. We hebben ook een tocht met kompas gelopen, wat de verkenners goed
afging.
Toen kwam de volgende stap; installatie. 5 nieuwe heren moesten de belofte opzeggen en
kregen op hun mooie beige allerlei insignes opgespeeld. Voor thuis de taak om dat weer op
de juiste plaats te zetten. Nog een ander belangrijk feit. De ouders werden uitgedaagd om
ook mee te doen aan de verkennersactiviteiten. Ik hoop dat ze zich hebben vermaakt, met
weerwolven en allerlei samenwerking spelletjes.
Groetjes van de leiding
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Padvindsters

Met de padvindsters hebben we een reuze gezellige surpriseavond gehad
Hiervan hebben we een foto collage gemaakt.
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Wist-u-dat…

Contributie 2009
Begin november is door de algemene stichtingsvergadering de begroting voor 2009
goedgekeurd.
Zoals iedereen wel weet zijn de energieprijzen, de OZB en verzekeringen het laatste jaar
drastisch gestegen. De Scouting wordt hiervan niet uitgezonderd. Mede daardoor zijn wij helaas
genoodzaakt de contributie enigszins te verhogen. In het tabelletje hieronder kan iedereen
aflezen welke contributie er in 2009 verschuldigd is. Maar met alleen de contributies blijft de
groep niet op de been. Ook de diverse acties zoals de Jantje Beton collecte, loten verkoop, de
speculaasactie en het verhuren van Sinten en Pieten zijn keihard nodig om onszelf draaiende te
houden.
Naast dat de leden lid zijn van onze groep, zijn zij ook lid van Scouting Nederland. Voor elk lid
dragen wij een deel van de contributie af aan het Landelijk Bureau. Zo gauw een nieuw lid
geregistreerd wordt, moeten wij die contributie afdragen. Op het moment dat iemand stopt wordt
die contributie niet meer geheven.
De laatste tijd komt het nogal eens voor dat een lid stopt met Scouting en dit dan pas veel later
doorgeeft. Dit is heel vervelend zowel voor dat lid (of ouders) als voor ons. Daarom nogmaals
voor de duidelijkheid:
Het lidmaatschap duurt totdat er een schriftelijke opzegging is ontvangen! Uiteraard moet
ook tot die tijd contributie betaald worden.

Contributie’s per maand in 2009:
Bevers
Welpen/kabouters
Verkenners/Padvindsters
Rowans/Sherpa’s
Pivo’s

€ 7,25
€ 10,-€ 13,-€ 13,-€ 13,--

Oproepjes…
We zijn hard op zoek naar een
nieuwe bungalowtent voor de
groep. In het verleden hebben we
oude tenten gekregen van mensen
die hem niet meer wilden
gebruiken. Deze tenten zijn nu
ondertussen echt afgeschreven en
daarom zijn we op zoek naar
nieuwe exemplaren.

Ligt op zolder, onder een dikke laag stof, een
badmintonset, tennismateriaal of andere leuke
spelletjes voor buiten? Wij kunnen het goed gebruiken
voor het groepskamp!
Er wordt behoorlijk wat afgeknutseld op scouting.
Misschien kent u iemand die karton, gekleurd papier
of ander knutselmateriaal over heeft? Ook dat kunnen
we erg goed gebruiken!
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Afdeling 1 en 657

Hallo mensjes,
Wij hebben ons lokaal gepimpt! We hadden één opkomst gepland voor het hele lokaal te
witten en die week daarop een weekend waarin we het
hele lokaal leuk zouden verven en maken! Dat weekend
ging helaas niet door omdat een paar mensen niet
konden en er geen toezicht gehouden kon worden door
leiding ofzo, dus hebben een paar explorers (Naomi,
Maartje, Laurence en Dyonne) in één dag heeeeeel het
lokaal gepimpt! En het is nog gelukt ook! Het is af! En
het is super koel geworden! We hebben het groen, roze,
paars en blauw geverfd en de spullen wat anders neer
gezet! We zijn nog niet helemaal klaar, we gaan nog
laminaat leggen en eventjes shoppen in de
ikea.
En omdat we zo goed ons best hebben
gedaan voor het lokaal trakteerde Stefan
ons op een avondje disco bowlen
(BEDANKT!), het was erg gezellig!
Er staan nog heel veel leuke dingen op het
programma, we gaan bijvoorbeeld 30
januari weer een winterhike lopen. Dan
gaan we met alle groepen uit de regio van
20:00 tot 08:00 een tocht lopen! En 5, 6 en
7 juni hebben we weer de EXPLORITEIT!
Groetjes van de explorers
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Boomstam

Stevig stappen op de ExploOriëntatieLoop 2008!
Op 8 en 9 november was het weer zover, de jaarlijkse wandel-orienteer-wedstrijd van de
Explostam. Deze keer was Rheden het startpunt. Om 10 uur kregen we de stafkaart en een
lijstje met coördinaten. Zo vlug mogelijk op de kaart opzoeken en intekenen, zodat je snel de
route van punt naar punt kan gaan lopen. “Zitten jullie erop?” kregen we te horen toen we zo
snel aan het intekenen waren….
De Veluwe is heel mooi en het was ook prachtig weer. Gelukkig staan er ook foto’s op
internet (google-maps), want we hadden geen tijd om ze zelf te maken. Als een speer waren
we op het kampterrein in Loenen zodat we ‘voor vier aan het bier’ konden. Het damesteam
heeft wat langer van de omgeving genoten en kwam een uurtje later. Tentje opzetten,
kampvuurtje met de andere teams en de volgende ochtend weer snel op pad. En weer als
eerste weg en als eerste terug voor de appeltaart in het café. En nu bedenken waar de tocht
volgend jaar is….want de winnaars moeten de volgende organiseren.
Volgend jaar ook meedoen? Vraag het aan Mathieu of Joost
Groet van het vrouwenteam (Judith, Cora en Annemieke) en het mannenteam (Mathieu en
Joost)

Wandelsmurfen bij de wisseltrofee op de hei bij Rheden
Explostam
De Explostam is een landelijke stam voor 17 +ers. De Explostam is er voor buitensport. De leden van
de stam wonen in heel Nederland en een deel is naast Explo ook lid van een Scoutinggroep. De stam
is opgericht in 1981 en heeft in 2008 circa 70 leden.
De leden van de Explostam organiseren voor, door en met elkaar activiteiten. Bijna ieder weekend zijn
er activiteiten. De activiteiten vinden plaats op verschillende plaatsen en streken in Nederland, over de
grens in België, Frankrijk, Luxemburg of Duitsland, of nog verder weg voor activiteiten van een of
meerdere weken.
Nieuwsgierig? Kijk op www.explostam
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Krantberichten over de Jota / Joti

De Jamboree On The Air is alweer een aardige tijd geleden gehouden. Het was een
gezellige dag voor de bevers, welpen en kabouters en voor de ouderen was het een
geslaagd weekend. Een aantal dagen hierna verschenen er leuke krantenberichten. Zie
hieronder:
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