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1. Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de Scouting Franciscus-Lodewijkgroep. Over het afwisselende en actieve programma van de speltakken 
kunt u in dit jaarverslag lezen. 
 
De groepsraad (leiding en groepsbestuur) hield zich zoals altijd bezig met de wekelijkse opkomsten, de weekenden, kampen en andere 
bijzondere activiteiten en het begeleiden van de groep. Het stichtingsbestuur hield zich achter de schermen bezig met de geldzaken en het 
gebouw. 
 
In hoofdstuk 2 en 3 wordt allereerst een korte uitleg gegeven over wat scouting inhoudt en hoe onze groep in elkaar zit. Daarna krijgt u in 
hoofdstuk 4 alles te weten over de groepsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld de duinenmars en de JOTA. Vervolgens vertellen alle speltakken 
wat ze zoal hebben gedaan tijdens de opkomsten of bijvoorbeeld tijdens het zomerkamp. De laatste 2 hoofdstukken gaan over de 
activiteiten van de stichting en een overzicht van de financiën. 
 
Veel leesplezier. 
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2. Scouting algemeen 
 
Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie in Nederland. Zoals elke grote organisatie heeft ook Scouting Nederland 
een structuur: een hulpmiddel om elke week een programma te kunnen draaien voor bijvoorbeeld Bevers, Welpen of Scouts. Een vorm die 
ruimte biedt om eigen ideeën te ontwikkelen en uit te voeren. Een organisatie waarmee Scouting Nederland kan groeien. Maar Scouting is 
meer. Naarmate een jeugdlid ouder wordt en langer bij Scouting is, neemt de zelfstandigheid toe. De begeleiding kan daardoor ook 
afnemen. 

 

Scouting Nederland 
 
Scouting Nederland heeft een platte organisatiestructuur die er als volgt uitziet: 
-   het groepsniveau; 
-   het regioniveau; 
-   het landelijk niveau. 
Deze niveaus zijn volgens hetzelfde principe georganiseerd. Op elk niveau bestaat er een raad en een bestuur. 
 
 

Het groepsniveau 
 
Het spel dat wordt gespeeld binnen de groep is verdeeld in leeftijdsgroepen. De leeftijdsgroepen zijn ingedeeld in speltakken. Deze 
speltakken bestaan uit een aantal jeugdleden en hun leiding. 
 
De groepsraad 
De groepsraad bestaat uit alle leidinggevenden van de groep, de leden van het groepsbestuur (daarover hierna meer) en twee 
vertegenwoordigers van de Jongerentak. In de groepsraad wordt het beleid van de groep vastgesteld en worden besluiten genomen, 
bijvoorbeeld over de activiteiten en leden- en kaderwerving. 
 
Het groepsbestuur 
Door de groepsraad wordt het groepsbestuur 
gekozen. Dit bestuur heeft de dagelijkse leiding. 
De voorzitter zit de vergaderingen van het bestuur en 
de raad voor. Hij bewaakt de voortgang van de groep 
en vertegenwoordigt de groep naar buiten. De 
secretaris houdt de ledenregistratie bij, verzorgt 
correspondentie, notuleert en fungeert als postadres 
voor de groep. De groepsbegeleider is belast met de 
persoonlijke begeleiding van de stafteams en de 
individuele leidinggevenden. Naast de voorzitter, 
secretaris en een groepsbegeleider is bij Scouting 
Franciscus-Lodewijk de materiaalbeheerder aan het 
groepsbestuur toegevoegd. 
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3. onze scoutinggroep 
 
De structuur van de Scouting Franciscus-Lodewijkgroep is opgezet naar de richtlijnen van Scouting Nederland die beschreven zijn in het 
Scouting Vademecum. 
 
 

speltakken 
 
De groep heeft de volgende speltakken: 

- 5-7 jaar   Bevers; 
- 7-10 jaar Welpen, of Kabouters; 
- 10-14 jaar   Scouts (of Verkenners en Padvindsters); 
- 14-17 jaar  Explorers (of Rowans en Sherpa's); 
- 17-21 jaar  Jongerentak (of Pivo's); 
- 21+  Boomstam. 
 
De stafleden, een groep jonge mensen die het leuk vindt elke week voor een opkomst te zorgen, doen dat geheel belangeloos. Niet alleen 
de kinderen beleven bij de groep een leuke tijd maar ook de leiders en leidsters. Samen hebben zij veel plezier in het leiden van hun 
onderdeel en het maken van allerlei programma's. 
 

 

Ledenoverzicht 2007 
 
 1 januari 2007 

 
31 december 2007 

 Leden Leiding Leden Leiding 
Bevers 7 3 5 2 
Kabouters 12 3 12 3 
Welpen 10 2 6 3 
Padvindsters 15 3 10 2 
Verkenners 10 2 8 2 
Rowans / Sherpa’s 11 3 10 3 
Pivo's 10(-5) 1 8(-3) 1 
Boomstam 13  17  
Groepsbestuur  5(-3)  5(-5) 
Dagelijks .stichtingsbestuur  5  7(-4) 
Subtotaal 
 

83 24 73 19 

Totaal  107  92 
 
Verklaring: 
De tussen haakjes genoemde aantallen bekleden een dubbelfunctie. Deze zijn dus lid van een onderdeel en tevens staf- of bestuurslid of 
zijn leiding in twee onderdelen. 
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StafWijzigingen in 2007 
 
Nieuwe leid(st)ers 
Bevers;   geen nieuwe stafleden 
Welpen;    Daisy Heuchemer 
Kabouters;   geen nieuwe stafleden 
Verkenners;  Bas van Hattem 
Padvindsters;  geen nieuwe stafleden 
Explorers;   Edwin van de Leur 
Pivo’s;   geen nieuwe stafleden 
 
Als leiding gestopt 
Bevers;   Menno Dries 
Welpen;    geen stafleden vertrokken 
Kabouters;   geen stafleden vertrokken 
Verkenners;  Tim Liekens 
Padvindsters;  Tiffany Broek 
Explorers;   geen stafleden vertrokken 
Pivo’s;   geen stafleden vertrokken 
 
De explorer afdelingen (Rowans en Sherpa’s) draaien samen. De beide afdelingen blijven echter wel bestaan. 
 
 

Door leiding en bestuur gevolgde cursussen 
 
Om de veiligheid in het gebouw en de kwaliteit van de geboden programma’s op peil te brengen en te houden, volgen de leid(st)ers en 
bestuursleden af en toe cursussen. Naast cursussen worden er ook regelmatig andere activiteiten voor en door leiding georganiseerd. Zo 
is er onder andere één keer per jaar de nieuwjaarsbijeenkomst voor alle leiding en stichting en is er een stafweekend naar Almelo 
georganiseerd in januari. 



 5

 
 
 

4. Groepsactiviteiten 
 
Hieronder kunt u lezen wat er zoal aan groepsactiviteiten is georganiseerd in het afgelopen jaar. 
 
Bestuur 
De taken in het groepsbestuur zijn dit jaar herverdeeld. Bij deze taken moet je trouwens denken aan het voorbereiden van groepsraden, 
het vertegenwoordigen van onze scoutinggroep, het organiseren van groepsactiviteiten, enz. Cora blijft voorzitter, Mathieu 
materiaalmeester, Theo is bestuurslid, Patrick is groepsbegeleider en Joost blijft secretaris. 
 
Duinenmars 
Op 15 april was zoals ieder jaar de duinenmars. De Duinenmars wordt in Kijkduin georganiseerd en de deelnemers kunnen kiezen uit 
tochten van 5 tot 40 kilometer. De Bevers, de kleinsten in de Groep, lopen 5 kilometer en de ouderen lopen meestal 10 kilometer. We 
waren dit jaar met 63 deelnemers. Helaas deze keer geen aparte bus om ons naar Kijkduin te brengen (en weer terug). Het weer was 
prachtig. 
 

Sint Jorisweekend 
Op 21 en 22 april zijn 
we met de hele groep 
naar Nistelrode gegaan. 
Het thema was natuurlijk 
Sint Joris en de draak 
en het wat een heel leuk 
weekend met volop 
activiteiten. Kijk maar 
naar de foto’s! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zomerkampen 
In de zomer is elk onderdeel natuurlijk weer net als elk jaar op zomerkamp 
geweest, wat bij zowel de kinderen als de leiding als heel leuk wordt 
ervaren. Hierover lees je meer bij de hoofdstukken van de verschillende 
speltakken. 
 
 
Vlottenrace 
Dit spektakel voor padvindsters en verkenners is tijdens de drukbezochte 
brandersfeesten. Met zelfgebouwde vlotten een snelheidsrecord vestigen 
of zo vlot mogelijk door het behendigheidsparcours varen is niet niks. 
 

 
 

groepsbestuur 
 
 



 6

 
 
JOTA / JOTI 
Wat verderop in het najaar werd weer de JOTA / 
JOTI gehouden; een weekend in het thema van 
zenden en communicatie wat door scouts over de 
gehele wereld wordt gehouden. Onze call is 
PA7FL/J. En deze keer samen met de Tonogroep, 
een andere scoutinggroep uit Schiedam. 
 
 
Kerstbijeenkomst 
Deze keer was er een meezingtheater over het 
kerstverhaal, gezien door de ogen van de ezel. Alle 
onderdelen hadden vooraf scènes uitgebeeld en 
gefotografeerd. De grote zaal was omgetoverd in 
een theater waar het verhaal aan de hand van foto’s 
verteld werd. Het paste maar net door alle kinderen, 
ouders en bekenden en leiding. Daarna bleven veel 
mensen nakletsen onder het genot van een hapje 
en drankje. 
 
 
Inzamelacties 
Verder hebben we meegedaan aan de Grote 
Clubactie en werd aan het eind van het jaar de 
speculaasactie gehouden, waarmee we door het 
verkopen van speculaaspoppen en krakelingen wat 
geld proberen te verdienen voor de groep. Ook 
kwam de Sint op bezoek bij de Welpen, Kabouters 
en Bevers en bezocht hij namens de Groep diverse 
adressen in de omgeving. 
 
Tot volgend jaar ! 
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5. De speltakken 
 

In dit hoofdstuk staat een greep uit de activiteiten die speltakken doen zodat je een indruk krijgt van wat er allemaal gebeurt in onze groep. 

 

 

Bevers 
 
Hotsjitonia in 2007 
 
Het was bijna elke week weer feest in Hotsjitonia. Alle 
bewoners waren weer van de partij. Lange Doener, Hippe 
Springveer, Pompedomp en al hun vrienden. De bevers vinen 
het dan ook altijd een enorm feest om op visite te komen. Want 
er is altijd wat te beleven. 
 
Zo hebben we hele mooie dingen geknutseld. Het leukste was 
met brooddeeg... we moesten zelf alles kneden... en toen we er 
verf in deden werden onze handen ook helemaal gekleurd. 
Maar toen het gebakken was in de oven zag het er heel mooi 
uit. Natuurlijk kun je brooddeeg niet opeten, maar gelukkig 
maken we ook andere dingen in de oven. Zoals echte 
chocolade taart. We hadden een boekje gelezen met een 
verhaal waarin varkentje een taart bakte voor kleine beer. Een 
echte chocolade taart met slagroom en aardbeien.  
 
Het aller leukste dat bevers willen doen is een hut bouwen. 
Gelukkig is Lappenzak heel vaak in Hotsjitonia aanwezig en 
kan hij ons helpen om de mooiste hut te bouwen. Met heel veel 
dekens en kussens bouwen wij de mooiste hut. En dan gezellig 
in je zelfgebouwde hut limonade drinken en snoepjes eten. 
 
Ook slapen we wel eens in Hotsjitonia. Slaapzakje en matje 
mee. En dan natuurlijk kijken welke pyjama het mooiste is. En 
het leuke van logeren in Hotsjitonia is dat je niet vroeg naar bed 
hoeft. Lekker lang opblijven en film kijken is ook veel leuker dan 
slapen.  
 
We hebben weer heel veel beleefd en hopen dat ook dit jaar 
weer te mogen doen! 
 

Tot Volgend jaar! 

 

 
 

beverkolonie 
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welpen 
 
Het afgelopen jaar hebben we weer een hoop meegemaakt. 
We zijn op piraten kamp geweest dat was naar Helmond. Waar 
een piraat dacht dat wij een antiek servies van hem hadden 
gestolen. Het was een heel spannend kamp. En hebben ook 
nog een echte piraat gezien die wij geholpen hebben om zijn 
schat te gaan vinden.  
 
Ook dit jaar hebben wij weer vele dingen gedaan tijdens de 
opkomsten. We zijn bezig geweest met een theaterinsigne 
waarbij de kinderen een hoop opdrachten moesten doen; zoals 
een voetentheater, een opkomst voorbereiden om te laten zien 
hoe goed zij ons zouden kunnen vervangen wanneer dit nodig 
zou zijn. En ze hebben het allemaal erg goed volbracht dus ook 
het insigne allemaal gekregen.  
 
Ook dit jaar hebben we weer speciale themadagen gehad. De 
joti/jota. Dat was dit jaar van 10.00 tot 17.00, zodat ook de 
welpen nog wat mee zouden krijgen van de joti (het on the air 
gebeuren). Daarna hebben wij weer sportief deelgenomen aan 
het regiospel en zijn we best goed geëindigd.  
 
We hebben ook weer kinderen laten overvliegen. Kinderen 
worden 10 jaar en dan wordt er overgevlogen naar het 
volgende onderdeel. Dit jaar waren het er 2. Daarvoor houden 
wij altijd een weekend met de oudsten. De overvliegende 
kinderen mogen beslissen wat er gegeten gaat worden. En 
mogen het dan ook zelf gaan bereiden. En de leiding eet mee. 
Ook was er een spooktocht voorbereid. En we liepen die  
samen met de leiding. Ook mochten zij de opkomst voor de 
volgende ochtend maken. En die voordoen. En aan het einde 
van de opkomst worden zij overgevlogen naar de volgende 
onderdelen.  
 
Ook hebben we afgelopen december geschaatst op de ijsbaan 
in Rotterdam op het stadhuisplein. Het was een groot succes 
vooral omdat je gewoon lekker in de winter buiten bezig bent. 
 

 
Waingungahorde 
en snorregakring
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Kabouters 
 
Op een opkomst kwamen die meiden niet binnen in hun lokaal, 
maar zaten ze zogenaamd in het Land Japan. En wat doe je 
wanneer je maar 1 dag daar ben? Nou als eerste stond alles 
achterste voren op een brief geschreven, het waren wel 
Nederlandse woorden, alleen moesten we van rechts naar links 
lezen. We begonnen met een Japans liedje, over Anie Koenie, 
een vreemd liedje waar je allemaal rare handgebaren bij moest 
doen. Hierna volgde een metamorfose. Van Hollandse meisjes 
werden we echte japanners met hoed en mooie spleetoogjes. 
 
We hebben een soort boompje verwissel gedaan, maar dan 
binnen en met pionnen in plaats van echte bomen. Ook hebben 
we een mensen roof spel gedaan. Er waren 4 vakken die in het 
midden aan elkaar zaten met een hoepel. In elke vak stonden 
wat kinderen. Om de beurten mochten de groepen een bol wol 
gooien in de hoepel. Je mocht iemand uit de groep roven 
wanneer dat bolletje op een ander vlak kwam. Natuurlijk mocht 
dit niet zomaar, en werden het echte trek en duw wedstrijden. 
 
Het zomerkamp wat dit jaar in Helmond. We zijn met de welpen 
op piraten kamp geweest. En de bevers waren er ook een paar 
dagen bij. 
 
Ook hebben we een echte playbackshow gehad. Wie er mee 
wilde doen, kon zich opgeven en een leuke prijs winnen. Zo 
kwam er iemand van de bevers verkleed als een zwarte piet die 
verliefd was, welpen in een rubberboot en 2 kabouters die van 
zeer harde muziek hielden. ‘Natuurlijk’ waren de winnaressen 
kabouters. Jasmijn en Florentina deden zo leuk hun nummer, 
met de zelfde kleding, zonnebrillen en grappige haren. 
Zij verdienden dus een prijs, een grote soepkom tot de nok toe 
vol met snoep! 
 
Op een dag hadden we weer eens een knutselopkomst. 
Iedereen kreeg een grote houten lepel en kreeg de opdracht 
om hier een sinterklaas of een zwarte piet van te maken. We 
hebben druk zitten plakken, naaien, verven enz. 
Ik wist dat het idee al leuk was, maar de sint en piet lepels 
waren nog veeeeel leuker dan het idee.  
 
Een mooie zonnige dag is een goede reden om weer eens 
buiten actief te doen. De kabouters zijn een opkomst druk bezig 
geweest in de plantage. We deden daar het moeilijke spel 
honkbal, alleen niet het normale spel, maar met hindernissen. 
Zo moest je op een stoel staan, op een kist of in een rubber 
band. Had je je voeten op de grond ...hup, 1 uit..en bij 3 uit is 
het wisselen! Ook zijn we een keer naar het sterrenbos 
geweest, waar we het olifant, muis, slangspel deden. Hierbij 
moesten 2 teams strijden om elkaar vlag te veroveren en 
kaartjes af te pakken.  
 
Elk jaar hebben we een kabouterraad, een echte vergadering 
met agenda, notulisten en stiltehamer erbij.....klop klop...stilte 

graag!!!! Soms was het gieren en brullen met de meiden, vooral 
als ze van alles mogen zeggen over de leiding. Daarom hebben 
we maar geen notulen gemaakt.  
 
Tijdens een toneelopkomst moesten we ons allemaal 
opwarmen met gekke gezichten en gekke houdingen. We 
zagen al snel dat je aan iemands gezicht zo kan zien hoe 
iemand zich voelt. Daarom moest iedereen zich maar eens voor 
gaan stellen in een bepaalde emotie, dus blij, verliefd of 
ontzettend boos!! Dit viel niet mee zonder te lachen. Verder 
hebben we een standbeeldspel gedaan, waarbij iedereen een 
standbeeld zag en 1 iemand de museum beveiliger was. De 
beelden veranderden van positie wanneer de beveiliger even 
niet keek. Zag de beveiliger je wel bewegen, was je 
af!!......moeilijk dat dit was!! En soms schrok je wel als er 
opeens een beeld achter je stond!!! 
 
Groetjes van de kabouters, Driemer, Jiggel en Vlitter 
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Verkenners 
 
Wat hebben de verkenners het afgelopen jaar zoal gedaan. 
 
De verkenners zijn dit jaar ook op kamp geweest en wel naar 
Brunssum (Zuid Limburg) 
Onze thema was spionnenkamp en dat vonden de verkenners 
een heel erg leuk thema. De verkenners deden de hele week 
leuke spelletjes in het thema van spionnen en zo konden ze als 
ze het goed deden punten verdienen en zo sterren verdienen. 
Aan het einde van de week konden we zien hoeveel sterren 
iedereen had. Iedereen heeft zijn best gedaan en heeft 7 
sterren behaald (007). We hebben een wandel hike gedaan 
door de natuur van Brunssum en de omgeving. De leiding dacht 
dat ze er een halve dag over zouden doen over maar het was 
nog geen 11 kilometer. Tot onze verbazing hebben ze er ruim 7 
uur over gedaan en dat is een prestatie om te doen. Leuk om 
bij een boer te slapen want dat hadden de verkenners en ook 
de leiding nog niet gedaan.  
 
Woensdag zijn we naar de stad geweest en mochten ze van 
hun zakgeld wat leuks kopen en dat deden ze ook. In de 
middag zijn we gaan zwemmen in Brunssum en dat vonden de 
verkenners en de leiding heel erg leuk om te doen. Alleen 
Laurence vind het niet leuk want hij had een gebroken pink en 
kon daardoor niet zwemmen want zijn hand zat in het gips en 
dat mocht niet nat worden. Verder hebben ze nog een fiets hike 
gedaan. De afstand was ongeveer 25 kilometer en dat vonden 
de verkenners wel een eindje fietsen. Ondertussen waren er 
ook posten om te doen voor de afwisseling. Bij een post 
mochten ze hun zelfgemaakte raket de lucht in vuren. Bij 
iedereen ging die een beetje de lucht in dus het was een 
geslaagde opdracht. We hebben ook een keer pizza in een 
zelfgemaakte oven gemaakt maar dat liep niet echt zo goed als 
wij dachten. De pizza moest lang in de oven staan en daar 
konden de verkenners niet op wachten want die hadden heel 
erg honger.  
 
De laatste avond hebben we een kapiteinsmaaltijd voor de 
kinderen gemaakt. Soep, patat, frikadel en nog veel meer dus 
de kinderen vonden het lekker en hebben lekker gesmuld van 
alles wat de leiding gemaakt heeft. Na een lange en vol 
inspanning zijn de aan het einde van de week weer terug 
gegaan naar de lange haven. Iedereen was moe en heeft het 

de hele week naar hun zin gehad. Zoals je kunt weten was het 
een geslaagde kamp.  
 
Tijdens de opkomsten doen we ook van alles en nog wat. 
Bijvoorbeeld een muziekopkomst. We gingen de verkenners 
testen op een aantal verschillende muziek onderdelen zoals 
bijvoorbeeld hun zangtalent. Iedereen moest op zijn beurt een 
lied zingen wat niet altijd even makkelijk was. Of de opdracht 
om een lied te maken met behulp van muziekinstrumenten. Er 
kwamen leuke muziekgeluiden uit maar of we ze allemaal gelijk 
konden herkennen……? Wanneer iemand het wel dacht te 
herkennen dan kreeg hij bij een goed antwoord een snoepje 
wat ze vervolgens in de beker voor hun stopte. Iedereen heeft 
goed zijn best gedaan want hun beker zat bijna helemaal vol op 
het eind. De verkenners vonden het een leuke opkomst en 
misschien willen ze het nog wel een keer.  
 
Verder hebben we afscheid genomen van de 2 oudste 
verkenners en we konden 4 nieuwe welpen welkom heten bij de 
verkenners. 
 
Groetjes van de verkenners en de leiding. 

 

sterrenvendel en
raymond 

maufraistroep
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Padvindsters 
 
We zijn het jaar goed begonnen met een weekend in Capelle 
aan de IJssel, 
Iedereen kwam met grote tassen aan want ja, je kunt beter 
teveel dan te weinig meenemen op een weekend. Nadat alles 
in de aanhanger wat gepakt en iedereen over de auto’s was 
verdeeld konden we om kwart voor acht eindelijk vertrekken. 
We kwamen rond half 9 kwamen aan op het scoutcentrum in 
Capelle. 
Met zijn allen de spullen op ons terrein brengen om met de 
volgende grote uitdaging te gaan beginnen, het opzetten van de 
tent. Gelukkig hadden al een paar padvindsters een patrouille 
tent opgezet, zo stond de tent vlug en goed. Om 8 uur ging de 
wekker, shit het regent! Normaal is dat niet zo erg maar als je 
heel het programma hebt voor buiten is het toch minder leuk. 
Gelukkig hebben ze op het terrein de hooiberg waar je lekker 
uit de wind onder een dak kan zitten.  
Na het spel moest iedereen hout zoeken en zorgen dat het vuur 
bleef branden. Het vuur werd heter en groter en heb deeg 
moest gekneed worden, lekker je handen vies maken aan het 
deeg.  
Na het rijzen van het deeg kon iedereen zijn broodje maken en 
in het vuur leggen zodat rond 4 uur (cup-a-soup tijd) de 
broodjes klaar zouden zijn voor bij de soep. Na de soep even 
lekker ravotten op de hindernisbaan en daarna koken.  
Na het eten lekker bij het kampvuur zitten en ondertussen werd 
de maan ook opgegeten, niet echt natuurlijk maar er was een 
maansverduistering. Bijna niemand had ooit een 
maansverduistering gezien, dus dat was spannend.  
Zondag ochtend lekker uitgeslapen en lekker weer, na het 
ontbijt hebben we de roeiboten gepakt en zijn we lekker gaan 
roeien. Om 2 uur ‘s middags moest de beestenboel weer 
ingepakt worden om terug te keren naar huis. Rond half 4 
kwamen we de haven weer oprijden en was het alweer het 
einde van een geslaagd weekend. 
  
Verder zijn we van de zomer ook lekker met zijn allen een 
weekje op kamp geweest. 
Eindelijk was het zover, we gaan op kamp, iedereen was 
uitgelaten en had er erg veel zin in. Eerst nog even alle spullen 
in de vrachtwagen en de dag erna gaan we met zijn allen 
richting Limburg, Brunssum om precies te zijn. Aangekomen 
gingen we eerst eens lekker picknicken alvorens de tenten op 
te zetten en de keukens te pionieren. Maar floeps, wat waren 
we vergeten? Bij het uitpakken van de eerste tent wist ik het al 
“de Haringen”. Edwin en Mathieu moesten de stad toch nog in 
om avond eten te halen dus ook maar even kijken voor een 
paar haringen. ’s Avonds nog eventjes een wandeling gemaakt 
over de heide en een spelletje weerwolven en naar bed.  
Het thema dit jaar was middeleeuwen en met zoveel 
jonkvrouwen was het tijd dat ze zich ook gingen kleden en 
gedragen als jonkvrouwen. Eerst werden er hoeden gemaakt 
want daar val je het meest mee op.  

’s Avonds was er van het jonkvrouwen gedrag weinig meer te 
merken, want het spel sluipiesluip werd gespeeld en voor 
diegene die het spel kennen dat is niet voor jonkvrouwen 
weggelegd in hun mooie jurk en hoed. Zo gingen we de week 
door, proberen om echte jonkvrouwen te kweken. Tussen door 
een dagje doen waar jonkvrouwen goed in zijn, zwemmen en 
shoppen. Ook mochten ze per groepje zelf beslissen wat ze 
gingen eten, een vast bedrag per groepje en dan de supermarkt 
in en proberen zonder ruzie en met eten weer naar buiten te 
komen. Het klinkt niet zo moeilijk en dat was het gelukkig ook 
niet voor ze, de keuze wat te eten was wel moeilijk want 
iedereen wist het beter en wat lekkerders. De leiding had het 
snel gezien en was buiten op het stoepje in de zon gaan zitten 
wachten, heerlijk. 
Donderdag moest er wat aan sport gedaan worden voordat 
iedereen weer naar bed mocht. De sportdag en wat voor één, 
hardlopen op hakken, haarvlechten, geblinddoekt lopen door 
het moeras en handtas werpen. 
Vrijdag, de laatste echte dag. Vandaag gaan we op bezoek bij 
alle prinsen in de buurt, want ja een jonkvrouw zonder prins dat 
kan natuurlijk niet hè. Niet op het paard langs de kastelen maar 
gewoon op de fiets. Natuurlijk werd het kamp afgesloten met 
een captains diner op het kasteel met alle jonkvrouwen. En 
iedereen leefde nog lang en gelukkig 
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explorers 
 
Het afgelopen jaar zijn er een aantal mensen overgevlogen weg 
van ons en naar ons toe. Zo hebben Bram, Luca, Rob en 
Jeremy ons verlaten en zijn naar de stam toe gegaan. We 
zullen hen in ieder geval nooit meer vergeten. Tot zo ver het 
slechte nieuws. Voort wat hoort wat, nadat Bram, Luca, Rob en 
Jeremy weg waren, kwam er een 6-tal nieuwelingen bij: 
Maartje, Sarah, Naomi, Laurence, Dyonne en Kevin. Welkom 
allemaal! 
 
We zijn natuurlijk al weer druk in de weer voor het zomerkamp 
in 2008, we hebben al besloten dat we naar het mooie Spanje 
zullen gaan. Bij deze wil ik ook aan alle lezers oproepen of ze 
hulp nodig hebben met het een of ander in ruil voor een 
zakcentje, want een reisje naar Spanje kost niet niks! 
 
Onze grote toneelvriendin Carmen had een Grime opkomst 
geregeld. Carmen is een grote ster op het toneel en we 
moesten haar ook de hele decembermaand afstaan aan het 
Hofplein theater. Voor de mensen die niet weten wat Grime is: 
Grime: beschildering van het gezicht, pruik e.d. om op toneel 
een bepaald persoon voor te stellen. We gingen dus ons 
gezicht beschilderen, maar niet zomaar beschilderen, we 
gingen echte wonden maken. Onder de professionele leiding 
van Carmen maakten we bij elkaar allemaal blauwe plekken en 
wonden. Met open wonden en stukjes Cd-hoes in ons gezicht 
geplakt, gingen we toen weer vrolijk naar huis. 
 
We zijn ook op winterhike geweest! Voor de mensen die niet 
weten wat een hike is: Hike: trektocht waarbij men zelf de weg 
naar het eindpunt moet vinden. We gingen dus lekker op stap 
van post tot post, waar we elke keer weer wat lekkers kregen. 
Nadat we onder talloze windmolens en langs talloze sluizen 
hadden gelopen, kwamen we ook nog eens een stel idiote 
konijnen tegen waarvan een er die nacht zelfs was opgepakt 
door de politie. Maargoed, het was wel een leuke avond. 
 
We hebben ook een opkomst knutselen met kurk 
georganiseerd. Voor de mensen die niet weten wat Kurk is: 
Kurk: licht, veerkrachtig, poreus weefsel op de schors van de 
kurkeik. Ik had het ook niet verzonnen, maar er was duidelijk 
veel vraag naar, zodoende. Met satéprikkers, kurken, verf, 
kurken onderzetters gingen we met z’n allen fijn aan de slag. 
Edwin heeft voor de rest van zijn leven een trauma aan 

klappende ballonnen en vooral met mij in de buurt. Uiteindelijk 
hebben we allemaal een mooie creatie gemaakt die tot heden 
te bewonderen is in ons lokaal. 
 
Er was ook een keer een Date opkomst voor ons geregeld. 
Voor de mensen die niet weten wat Daten is: Zoek een leven! 
Uiteindelijk bleken Edwin en Stefan het beste bij elkaar te 
horen. Waarschijnlijk wordt het een mooi huwelijk in de 
toekomst. Oude liefde roest niet zullen we maar zeggen.  
De volgende opkomst gingen we speleo oefenen. Voor de 
mensen die niet weten wat Speleo is: Speleo: studie van 
grotten en holen. Het komt er gewoon op neer dat je in grotten 
lekker gaat klauteren, nat wordt, en bij grote hoogtes omhoog 
gaat of naar beneden gaat met een speleo-uitrusting. De 
ervaren mensen onder ons (Carmen en ik) gingen onze oude 
kennis weer eens opfrissen en gingen een paar keer op en 
neer. Later kwamen de andere explorers, na een inleidend 
praatje van Marcel, ook naar de grote zaal en gingen het ook 
eens uitproberen. Het lukte aardig en al bungelend hebben zij 
ook veel geleerd over speleo. 
 
Dat was het weer voor deze keer, ik hoop dat jullie een beetje 
een beeld hebben gekregen wat wij hier allemaal doen en tot 
ooit! 
 
Yorick. 
 
 

 

rowanafdeling 1
en sherpa- 

afdeling 657
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pivoÊs 
 
Dit jaar zijn er weer allemaal leuke dingen gebeurd. Zoals 
kaarsen maken, dat erg geslaagd was. Dat hadden we 
gedaan met waxinelichtjes. Die moesten we eerst 
omsmelten in een pan. Vuurtje eronder en smelten maar. 
Wel af en toe roeren voor een mooi egaal mengsel. Dan 
is het een kwestie van een touwtje in het kaarsvet dopen. 
Er zijn hele mooie kaarsen gemaakt die avond en daarna 
hebben we een gezellig avondje gehad met eigen 
gemaakte kaarsjes op tafel. 
 
Ook kwamen er dit jaar nieuwe stamleden kijken. Die 
hebben we met open armen ontvangen in de stamhut. 
Die avond hebben we een pokertoernooi gehouden. 
Maar ja de nieuwe stamleden waren nog niet oud genoeg 
om in onze stamhut casino te komen. Dus bij de deur 
zouden ze geweigerd worden. Dus moesten ze een 
neppaspoort maken en een snor tekenen om wat ouder 
te lijken. Gelukkig kwamen ze toen wel binnen in het 
stamhut casino. 
Toen kwamen de oude stamleden op een leuk idee om 
de nieuwe stamleden in de maling te nemen. We 
vertelden ze dat ze met hun gesminkte gezichten een 
kroegentocht moesten houden haha. Dit vonden ze niet 
erg leuk, maar ze wisten nog niet dat het een geintje 
was. Bijna aangekomen bij de kroeg vertelden we ze dat 
het een geintje was en hoorden diepe zuchten als 
opluchting. 
 
Ook dit jaar hebben we een erg leuk baantje gekregen 
om wat geld te verdienen voor de stamhut. Namelijk met 
een vuilniswagen mee om oud papier op te halen. Lekker 
achterop de wagen meerijden en oud papier naar binnen 
gooien. Altijd gezellig en verdient nog goed ook. Daar 
kunnen we natuurlijk leuke dingen mee doen met de 
stamleden. Het is ook maar ongeveer 1 uurtje werk per 
keer. 
 
Verder zijn er dit jaar natuurlijk nog veel meer leuke 
opkomsten geweest. Zoals quiz avond, kleien (erg 
creabea ), nog meer pokeren, andere versie op risk, dvd 
avond, en nog veel meer. Ook dit jaar hebben we de 
stamhut verbouwd. Dit was nog een hele klus. We 
hebben echt heel de stamhut op zijn kop gezet. De 

muren geverfd de bar opnieuw gemaakt en in leuke 
kleuren geverfd. Een mediakast gemaakt voor de 
muziek. 2 nieuwe banken. En een hele hoop versiering 
opgehangen. Dit alles heeft wel een beetje langer 
geduurd dan gepland. 
Het lokaal ook wel eens toe aan een grote verbouwing. 
Een hoop dingen aan de muren waren erg rot geworden 
en moesten daarom vervangen worden. Ook het 
aanrecht was toe aan vervanging. Dit alles heeft best wat 
tijd gekost. Maar dat hadden we graag over voor ons 
lokaal. Ook hebben we daarom opkomsten in het thema 
van de verbouwing gedaan. Zoals pimp mijn barkruk 
opkomst. In deze opkomst hebben we met z’n allen een 
paar barkrukken opgeknapt en opnieuw geschilderd en 
van stof voorzien. Verder hebben drie oude banken 
plaats moeten maken voor twee nieuwe banken. Nu is er 
iets meer ruimte in het lokaal. Dat is wat makkelijker met 
de opkomsten. Maar nu is het lokaal bijna af en is het 
echt leuk verandert. . 
 
Dit was een greep uit een jaar stamopkomsten. Op 
zomerkamp zijn we niet geweest maar we zijn wel een 
paar daagjes weggeweest. 
 

 

jan van hoofstam 
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Boomstam 
 
De boomstam bestaat uit personen die leiding of stamlid zijn 
geweest en geen afscheid van scouting kunnen nemen. Deze 
mensen willen graag verbonden blijven aan de Franciscus 
Lodewijk groep. De boomstam is actief sinds 20 januari 1999.  
Boomstammers zijn te herkennen aan een zandkleurige overal. 
En op het borstzakje zit een naambandje van de groep.  
 
De boomstam is inzetbaar bij grote groepsactiviteiten. De 
boomstamleden gaan regelmatig mee op weekenden en 
kampen om voor de kinderen te koken. Ook helpt de boomstam 
soms bij de opkomsten als een leiding niet kan of gewoon om 
iets speciaals te verzorgen. Zo hebben ze dit jaar het 
groepsweekend georganiseerd. 
Een aantal keren per jaar gaan boomstamleden iets met elkaar 
doen. Dat kan van alles zijn: een barbecue, een skate-tocht, 
geocachen, kaarsen maken of deelnemen aan de EOL. 
Afgelopen jaar hebben een aantal mensen daaraan 
meegedaan. Een verslag daarvan volgt hieronder:  
 
Op zaterdagochtend 3 november vertrokken we naar Hilversum 
om daar mee te doen aan de EOL (explo oriëntatie loop). Dat 
wordt ieder jaar georganiseerd door een lid van de explostam. 
Dat is een organisatie die bij scouting Nederland is 
aangesloten.  
Nadat we ons hadden ingeschreven, kregen we een kaart van 
de omgeving en coördinaten van posten die we onderweg 
tegen moesten komen. We tekenden meteen alle coördinaten 
op de kaart in. De rugzakken werden uit de auto gehaald.  
Het was grappig om te zien dat iedereen zijn eigen route liep. 
Soms liepen we naar een post en zagen we een ander team 
vanuit een totaal andere richting ook op de post afkomen. Wij 
waren natuurlijk in de veronderstelling dat wij 
goed liepen en wat hadden we dan een lol om die 
anderen! Het waren behoorlijk wat posten en ze 
waren niet allemaal even gemakkelijk te vinden. 
Dat kostte tijd. Vanaf het moment dat je vertrekt 
tot het moment dat je aankomt met je groep wordt 
de tijd bijgehouden. Je kunt tussendoor ook 
bonusposten meenemen. Die liggen vaak 
behoorlijk uit de route. Maar als je die hebt gehad 
gaat er bijvoorbeeld een uur van je totaal gelopen 
tijd af. Aan het eind van de middag kwamen de 
meeste teams op de eindpost aan. De tent werd 

opgezet en ’s avonds was er een kampvuur en een barbecue. 
Tijdens het eten kwamen er nog steeds teams binnen 
druppelen…  
 
De volgende morgen stond het vrouwenteam snel op en was de 
tent binnen mum van tijd afgebroken. De organisatie had eieren 
gebakken voor op brood. Mmm, na een koude nacht ging dat er 
wel in. Ook deze dag kregen alle teams nieuwe coördinaten 
van de posten die we onderweg moesten vinden. Enkele teams 
besloten alleen het hoognodige te lopen. Het was wederom een 
leuke wandeldag en aan het eind van de middag waren alle 
teams binnen. De winnaar werd bekend gemaakt en met een 
flinke slagroomtaart werd het weekend afgesloten.  
 

 
 

boomstam 
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6. Stichtingsactiviteiten 
 
2007 was voor het dagelijks Stichtingsbestuur een rustig jaar. We hebben in maart met hulp van de leden en hun ouders meegedaan aan 
de collecte voor Jantje Beton. Het gebouw verkeert dankzij de inzet van de Bouwcommissie in goede staat.  
In de tweede helft van het jaar zijn we gestart met de voorbereiding van een omzetting van de juridische organisatie van de groep. De 
groep zal in het komende jaar (2008) een Groepsvereniging moeten worden en de bestaande Groepsstichting zal hierop moeten worden 
afgestemd. De leden zullen er weinig van merken. De omzetting heeft voornamelijk te maken met de verantwoordelijkheden en de daarbij 
behorende aansprakelijkheid van de kader- en bestuursleden, kortom een nogal juridisch verhaal. 
 
Het Algemeen Stichtingsbestuur heeft dit jaar twee maal vergaderd over de algemene gang van zaken, met name over het gebouw en het 
financiële zaken daarbij.  
Het Stichtingsbestuur bestuur is dit jaar niet gewijzigd en bestaat uit: 
-  Rob Ouwendijk (voorzitter); 
-  Frans Liekens (secretaris); 
-  Peter Olsthoorn (penningmeester); 
-  Jan Lentjes (lid); 
-  Arnold Jansen (lid). 
 
Om de continuïteit in het bestuur te garanderen blijft het stichtingsbestuur op 
zoek naar nieuwe "aspirant-leden" of adviseurs voor het stichtingsbestuur. We 
zijn op zoek naar vrijwilligers die klein stukje van hun vrije tijd willen gebruiken 
om met ons mee te denken over de financiën en onroerende zaken die in en 
rond de Groep spelen. 
 
Via deze weg wil ik nog graag alle stichtingsleden, de bouwcommissie, de 
stafleden, de jeugdleden, en de vrijwilligers voor hun inzet, hun vele vrije uren en 
hun onvermoeibaarheid om ons gebouw tot een toonbaar en `bewoonbaar` pand 
te houden, bedanken. 
 
Ik ben samen met alle jeugdleden en hun ouders trots op het feit dat we een 
goed stel enthousiaste mensen hebben die zich op een buitengewone manier 
voor onze groep inzetten en ben er gerust op dat we het komende jaar weer op 
deze mensen mogen rekenen. 
 
Rob Ouwendijk, 
Voorzitter dagelijks Stichtingsbestuur. 

 
 

stichtingsbestuur 
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7. Financieel overzicht 
 
 Inkomsten Uitgaven 
   
Contributie 8729,75 4384,50 
Zomerkamp 6029,00 5873,45 
   
Activiteiten 117,00 901,66 
Acties 12190,46 8988,73 
   
Subsidies deel 2006 + 2007 5085,00  
   
Rente 711,26 36,70 
Donaties 327,22  
   
Telefoonkosten  245,97 
Groene blad 127,50 494,66 
Cursussen en trainingen   
   
Diverse onderhoud  1582,54 
   
Hypotheek  2461,09 
Vaste lasten 383,99 3609,99 
Verzekeringen  1399,72 
   
Administratiekosten  79,43 
Materialen 340,00 309,40 
   
Debiteuren/crediteuren  162,00 
   
   
Totaal 34041,18 30529,84 
 


