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Bevers 

Sterre Maartje van de Water 06-30727726 

Noa Naomi de Lange 06-22318697 

Bas Siward de Vries 06-19537628 

Rebbel Lotte Hamerslag 06-43980070 

E-mail bevers_flg@hotmail.com 

 

Welpen 

Sahi Daisy Heuchemer 06-38624767 

Akela Zoë Melief 06-34138563 

Bagheera Stephanie van Ree 06-52502865 

E-mail welpen_flg@hotmail.com 

 

Kabouters 

Mang Kevin Ringlever 06-48864587 

Mor Fleur van de Water 06-12325378 

E-mail kabouters_flg@hotmail.com 

 

Verkenners 

Marcel Marcel de Bruin 06-52420964 

Yorick Yorick de Vries 06-45960999 

E-mail verkenners_flg@hotmail.com 

 

Padvindsters 

Mathieu Mathieu Verkade 06-24869319 

Martijn Martijn Heuchemer 06-51613217 

Jolanda Jolanda Kremer 06-12396996 

E-mail padvindsters_flg@hotmail.com 

 

Explorers 

Marcel Marcel Kieboom 06-55175776 

Stefan  Stefan Walthie 06-15077031 

Edwin Edwin van de Leur 06-51552924 

 

Pivo’s 

Adviseur Eric Brouwer 06-14444447 

Voorzitter Maartje van de Water 06-30737726 

 

Troephuis 

Lange Haven 11 

3111 CA Schiedam 

010-4267048 

giro: 772595 t.n.v. st. scouting 

Franciscus-Lodewijkgroep te 

Schiedam 

email: info@scoutingflg.nl 

internet: www.scoutingflg.nl 

 

 

Boomstam 

Contactpersoon Annemieke Jansen 010-4263530 

 

Verenigingsbestuur 

Voorzitter Annemieke Jansen 010-4263530 

Secretaris Joost Jansen 010-4263530 

Penningmeester Peter Olsthoorn 010-4264493 

Materiaal Mathieu Verkade 06-24869319 

Groepsbegeleider Eric Brouwer 06-14444447 

Aspirant lid Judith van Beurden 06-44444918 

 

Beheerstichtingsbestuur 

Voorzitter Rob Ouwendijk 010-2732265 

Secretaris Joost Jansen 010-4263530 

Penningmeester Peter Olsthoorn 010-4264493 

Lid Jan Lentjes 010-4265246 

Lid Arnold Jansen 010-4268106 

Aspirant lid Theo Engering 010-4266868 

 

Redactie Groene Blad 

Maartje van de Water 

Prins Mauritsstraat 1 

3116 GE Schiedam 

06-30737726 
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Vind je alles leuk en kan je niet kiezen wat je gaat doen? Kie-

zen hoeft niet, want op scouting kan bijna alles! Scouting biedt 

een actieve en uitdagende vrijetijdsbesteding voor jong en oud! 

Scouting is leuk én leerzaam. Je hebt veel plezier met elkaar, 

leert om samen te werken en je krijgt de ruimte om te ontdek-

ken en te leren waardoor je steeds zelfstandiger wordt. En wie 

weet geef je later ook wel leiding aan een groep kinderen. 

Wil je meer weten over onze groep of over het afwisselende en 

actieve programma van de speltakken, lees dan verder in dit 

jaarverslag van de Scouting Franciscus-Lodewijkgroep of kijk 

op www.scoutingflg.nl 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 staat algemene informatie over onze scouting-

groep. 

Daarna krijgt u in hoofdstuk 3 een indruk van de groepsactivitei-

ten, 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 

beheerstichting en een overzicht van de financiën. 

 

 

 

Franciscus-Lodewijkgroep 

http://www.scoutingflg.nl/
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Onze scoutinggroep 

Onze groep is onderdeel van Scouting Nederland, de grootste 

jeugd- en jongerenorganisatie in Nederland. 

De Franciscus-Lodewijkgroep is 1 van de vier scoutinggroepen 

in Schiedam. Het is een groep voor jongens en voor meisjes 

met ongeveer 100 leden. Binnen de groep zijn verschillende 

speltakken waarin kinderen of jongeren uit één leeftijdsgroep 

hun spel spelen. Onder leiding van enthousiaste vrijwilligers 

doen deze groepen wekelijks afwisselende activiteiten die 

passen bij de leeftijd. Daarnaast zijn er natuurlijk de weeken-

den, bijzondere activiteiten met de hele groep en het jaarlijkse 

zomerkamp. 

 

Ons clubgebouw is een monumentaal pand aan de Lange 

Haven 11 in het centrum. Alle leeftijdsgroepen hebben een 

eigen lokaal en er is een aparte stafruimte. Er is een grote 

binnenspeelzaal en er zijn voldoende speelmogelijkheden in de 

buurt. 

 

Ben je vier jaar of ouder en wil je komen kijken? Dat kan!  

Laat ons even weten als je komt kijken. Onze mail en telefoon-

gegevens staan op de website onder de knop informatie en 

vervolgens de knop contact. 

 

Speltakken en tijden 

Onze scoutinggroep heeft de volgende speltakken: 

Bevers  Jongens en Meisjes van 4 tot 7 jaar. 

Welpen  Jongens van 7 tot 10 jaar 

Kabouters  Meisjes van 7 tot 10 jaar 

Verkenners Jongens van 10 tot 14 jaar 

Padvindsters Meisjes van 10 tot 14 jaar 

Explorers  Jongens en Meiden van 14 tot 17 jaar 

Stam  Jongens en Meiden van 17 tot 21 jaar 

Boomstam  Oud leden/Stafleden, 21+ 

 

De Bevers welpen en kabouters hebben opkomst op zaterdag-

ochtend en de scouts, explorers en stam op vrijdagavond. De 

boomstam heeft geen reguliere bijeenkomsten. 

 

Vereniging en beheerstichting 

Onze scoutinggroep bestaat uit een vereniging en een beheer-

stichting. De vereniging richt zich op het scoutingspel en de 

ontwikkeling van de groep en de beheerstichting staat ten 

dienste van de vereniging met een gebouw en de financiën. 

 

De staf 

Zonder vrijwilligers geen scoutinggroep. 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 lei-

ders en leidsters. Samen hebben zij veel plezier in het leiden 

van hun speltak en het bedenken en uitvoeren van allerlei 

activiteiten. 

 

De groepsraad 

De groepsraad bestaat uit alle stemgerechtigde leden van de 

vereniging: het verenigingsbestuur, de gekwalificeerde leiding-

gevenden, overige personen met een functie in de vereniging, 1 

afgevaardigde van de stam en 1 vertegenwoordiger per leef-

tijdsgroep 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 

tijdens de algemene ledenvergadering (tegelijk met de vergade-

ring van de beheerstichting). Het overleg met de leiding van de 

speltakken, het speltakkenoverleg, doen we vaker. 

 

Het verenigingsbestuur 

Het verenigingsbestuur houdt zich bezig met de (bijzondere) 

activiteiten en het begeleiden en ondersteunen van de groep. 

Het verenigingsbestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris, 

penningmeester, groepsbegeleider en de materiaalbeheerder. 

Het bestuur vertegenwoordigt de groep en organiseert de 

speltakoverleggen en de algemene ledenvergaderingen. 

 

De beheerstichting 

Om de financiën, het materiaal en het gebouw van de vereni-

ging te beheren heeft de Franciscus-Lodewijkgroep een be-

heerstichting. Het stichtingsbestuur bestaat bij ons uit een 

voorzitter, penningmeester, een secretaris en leden. 2 keer per 

jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden met het 

speltakkenoverleg, oudervertegenwoordiging en de beheer-

stichting samen. In het voorjaar wordt onder andere het jaar-

verslag vastgesteld en zijn de benoemingen van het bestuur. In 

het najaar staat de begroting op het programma. 

Het stichtingsbestuur vergadert verder alleen op verzoek van 

de vereniging, of als ze dat nodig vinden. Zij bespreken dan 

bijvoorbeeld lopende zaken, zoals het onderhoud van het 

gebouw. Hiervoor is ook een aparte bouwcommissie (boco) 

ingesteld.  
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Ledenoverzicht 2012 

Verklaring: de tussen haakjes genoemde aantallen zijn leden 

met een dubbelfunctie. Deze zijn dus lid van een onderdeel en 

tevens staf- of bestuurslid of zijn leiding in twee onderdelen. 

 

Stafwijzigingen in 2012 

Siward de Vries en Lotte Hamerslag zijn bij de bevers gestart, 

Fleur van de Water bij de kabouters en Zoë Melief en Stepha-

nie van Ree bij de welpen. 

Cora de Bruin is gestopt als kabouterleiding en Maaike Brouwer 

als padvindsterleiding. 

 

Leidingactiviteiten 

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. In 2012 

hebben twee stafleden een kamptraining gevolgd. Ook is een 

aantal stafleden een weekend op cursus geweest tijdens de 

Zeeuwse Scoutiviteit. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1 januari 2012 

 

31 december 2012 

 Leden Leiding Leden Leiding 

Bevers 6 2 13 4 

Kabouters 7 2 7 2 

Welpen 8 1 8 2 

Padvindsters 17 4(-1) 17 3 

Verkenners 14 2 17 2 

Rowans / Sherpa’s 9 3 11 3 

Pivo's 8(-4) 1 11(-9) 1 

Boomstam 22  20  

Groepsbestuur  5(-5)  5 (-5) 

Beheerstichting  6(-4)  5 (-3) 

Subtotaal 

 
87 16 95 19 

Totaal  103  114 
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Hieronder kunt u lezen wat er zoal aan groepsactiviteiten is 

georganiseerd in het afgelopen jaar. 

 

Bestuur 

Dit jaar hebben wij met Judith versterking gekregen in het 

verenigingsbestuur. 

 

Nieuwjaarsactiviteit staf 

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst hebben we met de staf, 

stichting en boomstam gegourmet.   

 

Website 

Op onze website staat van alles over onze groep, de agenda, 

contactgegevens, de groene bladen, de jaarverslagen, foto’s 

van diverse activiteiten. Onze website is www.scoutingflg.nl. 

 

Duinenmars 

Op zondag 15 april hebben we met 66 scouts en ouders in de 

duinen van Kijkduin gewandeld. De bevers hebben samen met 

de Explorers 5 kilometer gelopen en de rest heeft de 10 kilo-

meter volbracht.  

 

Koninginnedag 

Op Koninginnedag stonden we weer in het Julianapark met 

leuke activiteiten voor alle kinderen die mee wilden doen. Als 

je durfde kon je proberen met een vlot naar de overkant van 

de vijver te varen. Voor de lekkere trek was er ook wat te 

drinken en kon je zelf een marshmallow roosteren boven een 

kampvuur. En dan was er ook nog jenga in het groot. Het was 

een leuke en goed bezochte dag op de mooiste dag van de 

maand. 

 

Zomerkampen 

De jaarlijkse zomerkampen waren voor de kinderen en leiding 

weer een leuke happening. Hierover lees je meer bij de hoofd-

stukken van de verschillende speltakken. 
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Familie-fotomiddag 

Het nieuwe scoutingseizoen begon gelijk goed met een activi-

teit voor jong en oud(ers). En er was een borrel en natuurlijk 

de fotopresentatie van alle kampen. 

 

Brandersfeesten 

Tijdens dit evenement hebben we met de Schiedamse scou-

tinggroepen een aantal activiteiten op en rond het water 

georganiseerd voor zowel leden als voorbijgangers. Zo kon-

den de kinderen bijvoorbeeld weer met zelfgebouwde vlotten 

varen. De activiteit was dit jaar voor het eerst op het Doelen-

plein. Ook hebben we meegedaan aan het wereldrecord 

Libdub. 

 

JOTA / JOTI 

In oktober 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. 

 

GOH 

In het weekend van 10 en 11 november hebben we de aller-

eerste GOH georganiseerd. Dit is een oriëntatie wandeling 

met bepakking. De deelnemers moesten met een kaart, kom-

pas en kaarthoekmeter een wandeling lopen door de mooie 

bosrijke omgeving van Ossendrecht/Huibergen. Dat moesten 

ze doen met een rugzak gevuld met spullen voor de nacht: 

slaapzak, matje en schone kleren.  

Iedereen van de leeftijd 10 jaar en ouder kon meedoen. We 

hadden dan ook een gevarieerd deelnemersveld met verken-

ners, explorers, stamleden, stafleden en boomstamleden. 

Ouders en vriendjes mochten ook mee doen. 

 

Inzamelacties 

Verder hebben we meegedaan aan de Jantje Betonactie, de 

Scoutingloterij en hebben we aan het eind van het jaar de 

speculaasactie gehouden, waarmee we wat geld verdienen 

voor de groep. 

 

Sinterklaas 

Ook dit jaar kwam sinterklaas op bezoek bij de Welpen, Ka-

bouters en Bevers en bezocht de sint namens de groep diver-

se adressen in de omgeving. 
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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. 

 

 

 

We hebben dit jaar veel leuke dingen gedaan! We zijn druk 

bezig met het halen van badges (insignes). Als ze een paar 

opkomsten in het thema van die badge hebben meegedaan, 

dan kunnen ze die badge behalen. Dus na een aantal kookop-

komsten hebben de meeste bevers nu de Rozemarijn badge 

op hun uniform zitten! 

 

Er zijn ook een hoop nieuwe bevers bij gekomen dankzij alle 

leuke verhalen, mond op mond reclame en de website! Hier 

zijn we natuurlijk super blij mee, het is een gezellig grote 

groep. (En ook nieuwe leiding erbij, zodat we vanaf 2013 met 

z’n vieren zijn voor de kinderen). 

 

Wat we het afgelopen jaar allemaal hebben gedaan: speur-

tochten lopen, zelf groentesoep maken, sinterklaasweekend, 

pionieren met spekjes en saté prikkers, kruidnootjes bakken, 

zelf appelmoes maken, aardappelpoppetjes knutselen, snoep-

jescasino gespeeld, beverkwartet gemaakt, carnaval gevierd, 

gipsen, wateropkomst, schiedamse scoutingdag, kinderboer-

derij en we gaan nog veel meer leuks doen komend jaar! 

 

En uiteraard was het zomerkamp weer heel leuk! Het thema 

van dit jaar was Indianen. 

 

Volgend jaar is het groepskamp en daarvoor zijn de voorbe-

reidingen al in volle gang!  
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Een nieuw jaar vol nieuwe gebeurtenissen. Wat we de afgelo-

pen tijd allemaal hebben beleefd: 

We hebben samen met de kinderen het kompas doorgeno-

men, daar hebben we een spelletje mee gedaan en we heb-

ben ze kennis laten maken met de kruispuntenroute. Eerst 

eentje zelf uitzetten en vervolgens zelf het tochtje van een 

andere groep lopen. Dat was leuk zeg! 

 

We hebben ook nog, om de routetechnieken echt goed door te 

krijgen, verschillende soorten tochtjes gelopen. Bij 1 van de 

tochtjes kregen ze zeven opdrachten ingefluisterd en die 

moesten we om en om opzeggen zodat we steeds een andere 

kant op moesten. 

De 1e kreeg bijvoorbeeld ingefluisterd bij het eerste kruispunt 

links. En dan wisten we welke kant we op moesten. Als 1 kind 

het verkeerde zou onthouden zouden we de verkeerde kant op 

lopen.  

 

We hebben ook nog een gezamenlijke opkomst gehad met de 

verkenners. Hierbij waren alleen de oudste welpen die ko-

mend jaar gaan overvliegen. Zo konden ze een keertje wen-

nen 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. 

 

We hebben ook een weekend gehad met de welpen, kabou-

ters en bevers om ons vast voor te bereiden op het aanko-

mende zomerkamp. We hebben geslapen in het scoutcentrum 

in Vlaardingen.’s Ochtends bij aankomst 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 waar-

mee ze iets konden winnen. Het onderdeel wat het meest in 

de smaak viel was het aardappels schillen en wortels schrap-

pen. 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. 

 

We hadden ook een speciale kookopkomst in het teken van 

sinterklaas samen met de bevers en kabouters. We hebben 

geleerd hoe we pepernoten moeten maken, koksmutsen 

gemaakt en daarna nog een lekker kopje warme chocomelk 

gedronken.  
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Het is heel gezellig en we zijn weer lekker actief geweest bij 

de kabouters. Zo hebben we een aantal technieken geleerd 

om tochten te lopen, zoals de kompasrichtingen en kruispun-

tenroute. Gelukkig ging het goed en konden we daarna verder 

met de ogenroute. De oogjes keken naar de kant waar we 

heen moesten. Zo hebben we door het centrum van Schiedam 

gelopen en op een aantal plaatsen opdrachten gedaan die te 

maken hadden met een plaats uit de Jungle van de welpen om 

die een beetje te leren kennen. 

 

Ook zijn we aan het bakken geslagen. Samen met de welpen 

hebben we koekjes gebakken. Eerst alles afmeten en daarna 

om de beurt lekker met je handen het deeg kneden. Daarna 

leuke vormpjes maken en in de oven. In die tijd hebben we 

geprobeerd ballonnen te scheren. Maar ja, dat gaat natuurlijk 

niet zo makkelijk. Iedereen zat dus lekker onder het scheer-

schuim en de stukken ballon vlogen door heel het lokaal. Met 

de kabouters hebben we vanwege de verjaardag van Driemer 

onze eigen taarten gemaakt.  

 

Met alle kabouters hebben we meegedaan aan de Duinen-

mars. 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!! 

Verder hebben we Pasen natuurlijk ook niet ongemerkt voorbij 

laten gaan. En Pasen is natuurlijk niets zonder eieren zoeken, 

dus hebben we het hele gebouw afgespeurd.  

 

We zijn ook op weekend geweest met de bevers en welpen 

om alvast een beetje in de stemming te komen voor het kamp. 

We verzamelden bij het scoutcentrum in Vlaardingen, waar we 

eerst de slaapspullen hebben klaargelegd. Daarna hebben we 

wat veldspelletjes gedaan. Na het eten en corvee was het tijd 

voor een smokkelspel en daarna een kampvuur met marsh-

mallows en popcorn. 

De volgende ochtend waren de meeste kinderen (te) vroeg 

wakker en zijn ze maar even buiten gaan spelen. Na het 

ontbijt hebben we een erg grappig spel gedaan, namelijk 

konijn-wortel-jager. Er was één jager en een heleboel konij-

nen, 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”. 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! 

 

Begin juli zijn we met de welpen, kabouters en leiding op kamp 

gegaan naar Oirschot voor een week van plezier! Bij aankomst 

hebben we een vredespijp gevonden. Die bleek naar ons 

gebracht te zijn omdat iemand de vredespijp continu probeer-

de te stelen! Wij moesten hem veilig bewaren om de indianen 

te helpen. Driemer is nog vastgebonden door de slechteriken 

en we hebben de indianen ontmoet! Na veel goed werk van de 

kinderen hebben we het van de slechteriken gewonnen en is 

de vredespijp weer terug bij de indianen. Het was een erg 

geslaagd kamp waarin we veel hebben gelachen.  

 

Na een leuke opkomst heeft Driemer afscheid genomen van 

de kabouters na een lange tijd van leiding geven. Na de 

opkomst hebben ook de mede leiding haar bedankt met een 

heerlijke doos chocolade.  

 

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 kabou-

terleiding komen versterken.  
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De verkenners bestonden aan het begin van het jaar uit 13 

leden en 2 stafleden (Marcel en Yorick). 

De activiteiten bestonden vooral uit de opkomsten op vrijdag 

van 19.00 tot 21.00 uur. Op vrijdagavond is het druk in het 

gebouw door de aanwezigheid van padvindsters, explorers en 

stamleden. Dat maakt het gezellig en geeft de mogelijkheid 

om dingen samen te doen.  

 

Opvallende opkomsten licht ik in het kort uit om zo een indruk 

van het jaar te geven. 

 Als start dit jaar hadden we de Casinoavond. 

 Samenwerken en is een belangrijk onderdeel van Scou-

ting. We hebben dus een avond gehouden met teamop-

drachten. 

 We hebben de oudste verkenners ook een opkomst laten 

organiseren, zo hebben ze een kookopkomst in het the-

ma masterchef verzorgd.  

 We hadden een prachtig weekend. Waar het hoogtepunt 

een bezoek aan het maritiem museum in Rotterdam was. 

Weer een gezellig weekend met leerzame momenten en 

als resultaat dat de deelnemers het insigne samenleving 

verdiende. 

 Maar ook opkomsten zoals; collecteren, knutselen, Fort 

Boyard, spelletjes, enz. 

 Op 1 februari bestond de troep 50 jaar. Dat hebben we 

op 3 februari in het klein gevierd en tijdens het zomer-

kamp zijn we daarom naar een pretpark geweest. Het 

geld voor het dagje pretpark hebben de verkenners ver-

dient door een diner te verzorgen voor hun ouders. 

 Een weekend in Pijnakker als voorbereiding op zomer-

kamp. Dit hield in, heen en terug op de fiets, bivakkeren 

in een tent, het pionieren en het maken van een vuur en 

het koken van een maaltijd. 

 

Een paar maanden voor het zomerkamp melden 2 nieuwe 

verkenners zich aan waardoor we met 12 kinderen op kamp 

zijn gaan.  

Het zomerkamp hebben we in Herentals (België) georgani-

seerd met als thema Sherlock Holmes. Het kamp bestond 

weer uit een rits gebruikelijke activiteiten die in de vorm van 

het thema waren gegoten. Zo hadden we het opbouwen van 

het kamp, een wandeltocht, sluipie sluipie, sportdag, zwem-

men, stadten, een dagje Bobbejaanland en tot slot een 

moorddiner en kampvuur. De afgepeigerde lichamen mochten 

met de auto weer terug. 

 

De eerste opkomst na de zomervakantie stond in het teken 

van het zomerkamp. Een gezamenlijke ochtendactiviteit met 

de ouders met als afsluiting de kampfoto’s. Daarna verder met 

de gebruikelijke opkomsten. Al vrij snel krijgen we er 5 nieuwe 

verkenners bij en de oudste verkenners vliegen over naar de 

explorers. Hierdoor hebben we naar het einde van het jaar toe 

17 verkenners. Tot aan de jaarwisseling hebben we nog een 

grote veelzijdigheid aan opkomsten gehad zoals:  

 Een aantal buitenopkomsten; frisbee golf en smokkelaar-

tje. 

 Tijdens de brandersfeesten hebben we deelgenomen 

aan de Lib-dub van Schiedam. 

 Een Lang Jotaweekend gehad op de haven.  

 Pionieren, routetechnieken en touwbanen over de sloot. 

 Een avond surprises uitpakken in het teken van Sinter-

klaas. 

 

Het was weer een waardevol jaar. 
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Afgelopen jaar hebben we veel verschillende opkomsten 

gehad en natuurlijk een week zomerkamp. Hieronder staan 

enkele activiteiten beschreven.  

 

Spelenderwijs werden de knoop- en kaarttechnieken een 

beetje bijgespijkerd. Met een plattegrond van Schiedam werd 

er geoefend met verschillende routetechnieken zonder dat er 

maar een meter voor gelopen hoefde te worden. De kinderen 

hebben voor elkaar een strippenkaartroute uitgezet en geoe-

fend met kaart en kompas.  

Naast het vinden van je eigen weg hebben we ook aandacht 

besteedt aan het klaarmaken van eten. Op het zomerkamp 

moeten de meiden namelijk zelf ook koken. Als afsluiting 

hebben we met zijn allen gekookt en gegeten. 

 

In maart hebben we afscheid genomen van Maaike, zij was 

een paar jaar leiding bij de padvindsters. Ze is moeder gewor-

den en heeft haar handen thuis al vol genoeg. 

 

In de eerste week van de zomervakantie zijn we met zijn allen 

op kamp geweest. Ons kampthema was: “De wereld rond in 

80 dagen”. Iedere dag bevonden we ons in een ander wereld-

deel, zo zijn we vanuit Schiedam op de fiets vertrokken naar 

Zuid-Amerika. We zijn niet echt naar Zuid-Amerika gefietst, 

wel zijn we op de fiets naar het kampterrein gegaan in Bent-

veld. Met alle programma’s tijdens het kamp was het mogelijk 

om vervoersmiddelen te winnen, hiermee kon dan gereisd 

worden naar het volgende werelddeel.  

Op een groot speelbord (kampvlag) werd de voortgang bijge-

houden, en aan het einde van het kamp was de kortste reistijd 

86 dagen.  

Tijdens alle werelddelen werden verschillende culturen en 

gedragen gebruikt om spelenderwijs wat te leren. 

 

Na het zomerkamp hebben we afscheid genomen van 2 

padvindsters die oud genoeg waren om over te vliegen naar 

de explorers. Als afscheid hadden ze een spelletjesavond 

georganiseerd die in het teken stond van leuke herinneringen 

van hun tijd bij de padvindsters. 

 

In het najaar zijn we bezig geweest met verschillende “scou-

ting” technieken, maar daarnaast hebben we ook creatieve 

opkomsten gehad zoals: sokpoppen maken, pompoen lampi-

onnen maken en stop motionfilmpjes. 

 

Voor de kaderleden hebben we een extra verdiepingsweekend 

georganiseerd. Hierbij hebben we de oudste padvindsters wat 

extra uitdaging gegeven in kaart en routetechnieken. Door een 

nachtje te blijven slapen wordt er ook automatisch gewerkt 

aan samenwerken. 
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Het jaar 2011 is voor het grootste deel hetzelfde geweest als de 

voorgaande jaren. De wekelijkse opkomsten worden door ons 

gedraaid op de vrijdagavonden. Hierin wordt elke week door 

twee of meer van de Explorers zelf bedacht en uitgewerkt wat 

er wordt gedaan. Dit varieert van film kijken, zelf brood bakken 

op houtvuur, een avond Weerwolven met internetplaatjes en 

beautyavond tot speleotechnieken oefenen, zomerkamp voor-

bereiden en alles wat er maar tussenin zit.  

 

Daarnaast hebben we ook dit jaar weer met activiteiten meege-

daan die werden georganiseerd door de regionale of landelijke 

scouting-organisatie. In januari hebben we weer meegedaan 

aan de regionale winterhike. Hierbij lopen de kinderen tussen 

20.00 en 04.00 uur ergens in de Zuid-Hollandse regio een 

looptocht van circa 20 kilometer met 3-4 tussentijdse posten. In 

totaal hebben hier zo’n 100 Explorers uit verschillende Zuid-

Hollandse scoutinggroepen meegedaan.  

 

Ook zijn wij actief geweest tijdens een aantal grotere activiteiten 

in Schiedam zelf, zoals de Nationale Scoutingdag, de doden-

herdenking, de Brandersfeesten en Koninginnedag. Net als alle 

jaren zijn wij ook dit jaar weer op zomerkamp geweest. Dit jaar 

zijn wij met zijn allen 12 dagen naar Wiltz in Luxemburg ge-

weest. Daar hebben wij ons onder andere bezig gehouden met 

een 2-daagse loophike door het prachtige landschap, fietsen, 

speleo, kanoën en meer van dit soort activiteiten.  

Hiernaast is het bij het kamp ook elk jaar weer speciaal dat de 

kinderen elke dag niet alleen zelf inkopen doen, maar ook elke 

dag zelf het avondeten bereiden. Al met al kunnen we ook dit 

jaar weer terug kijken op een zeer geslaagd zomerkamp.  

 

Een glimp van de opkomsten van afgelopen jaar:  

We hebben onder andere een avond Fist of Zen-uitdagingen 

gedaan, waarbij na een zeer zware en keiharde competitie 

Alma uiteindelijk met de zo felbegeerde poedelprijs naar huis is 

gegaan. Ook zijn alle nieuwe dames en heren geïnstalleerd als 

Explorer. Met het oog op het zomerkamp hebben we natuurlijk 

ook onze speleotechnieken bijgehouden. Verder hebben we 

een game-avond gehouden en hebben we een avond letterlijk 

en figuurlijk gevuld met de heerlijkste cocktails (allemaal alco-

holvrij natuurlijk). 

 

Met Sinterklaas hebben we het grote Sinterklaascadeau-

dobbelspel gespeeld en een aantal keer hebben we lege fles-

sen en oud papier opgehaald om geld te verdienen voor ons 

kamp. Hiernaast zijn we nog creatief bezig geweest met onder 

andere klei en oud Hollandsche tegeltjes. Een enkele keer 

hebben we spelletjes gespeeld of film gekeken. Tot zover in 

een notedop de activiteiten die wij met de Explorers hebben 

ontplooid gedurende 2012. 
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De stam heeft er 4 superleuke meiden bij, die de groep nu tot 

11 leden en een adviseur brengt. Met deze gezellige groep 

hebben we de afgelopen weken een hoop leuke vrijdagavon-

den meegemaakt. Hieronder wat voorbeelden. 

 We gingen een avondje ouderwets blaaspijpen. Daar 

ontstonden leuke wedstrijden van en iedereen had zijn of 

haar blaaspijp mooi versierd. 

 Wie kent het niet? De meest populaire app van afgelo-

pen jaar: Angry birds. Maar op scouting spelen we dat 

natuurlijk in het echt, met jawel, verkleedde ballen in een 

katapult. Hilarische momenten en een hoop lol. 

 Een workshop onderwaterhockey, wie wil dat nou niet? 

Zwembroek aan, handdoek mee en duiken maar! Super-

leuke avond waarbij we een vrij onbekende sport ontdek-

ten. 

 Tijd voor een weekend! Na een hoop georganiseer, 

eindelijk gelukt: speleöen in Floreffe in België. Onder-

steund door de beste begeleiders hebben we dit 

weekend weer heerlijk door de grotten geklauterd. 

 Om de traditie staande te houden, een avondje cock-

tails maken en barspellen uitproberen. Altijd gezellig 

en iedereen doet vrolijk mee! 

 ‘Doe raar met je haar’, deze uitspraak hoor je wel 

vaker op scouting. Deze uiterst creatieve opkomst eist 

een hoop haarspray, verf, elastiekjes en gel. Met de 

meest bizarre maar ook prachtige resultaten. 

 De opkomst ‘karaoke party’ klinkt altijd wel leuk, totdat 

iedereen begint te zingen. Dan hoop je weer dat het 

snel voorbij is en pas volgend jaar weer op de planning 

komt te staan. Maar met of zonder oordoppen, wel weer 

een gezellige avond. 

 Altijd al een fotoshoot willen hebben? Met de stam 

regelen we dat gewoon zelf. Goeie camera, leuke ach-

tergrond, goed thema en hoppa: de stam-winter-kalender 

is er! 

 Het beste feest van het jaar: het oud&nieuw feest met de 

stam. Alle genodigden prachtig in dresscode verkleed, 

die dit jaar ‘oktoberfest’ was. 

 

 



13 

 

 

 

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 inzetbaar bij grote groepsactiviteiten. De 

boomstamleden gaan regelmatig mee op weekenden en kam-

pen om voor de kinderen te koken. Ook helpt de boomstam 

soms bij de opkomsten als leiding niet kan of gewoon om iets 

speciaals te verzorgen. Zo hebben ze dit jaar een stam-

boomstamweekend in Wassenaar georganiseerd met als thema 

glitter en glamour en heeft een aantal leden meegeholpen met 

zomerkampen. 

 

Een aantal keren per jaar gaan boomstamleden iets met elkaar 

doen. Dat kan van alles zijn: van gezellige avonden tot wande-

len in de Ardennen, of deelnemen aan de ExploOriëntatieLoop 

van de landelijke stam.  

Zoals elk jaar, liep ook dit jaar weer een aantal teams van de 

FLG mee. Deze wedstrijd wordt ieder jaar in oktober georgani-

seerd door het winnende team van het jaar ervoor. 

Bij de start op zaterdagochtend krijgt elk team een kaart en 

coördinaten (punten op de kaart). 

Elk team tekent zo snel mogelijk de coördinaten op hun kaart 

en kan dan vertrekken. 

De bedoeling is om in zo’n kort mogelijke tijd alle verplichte en 

eventuele bonusposten langs te lopen en op het eindpunt 

(bivak) te arriveren. Na een nacht kamperen herhaalt dit wan-

delfeest zich nogmaals op zondag. Deze keer was de mooie 

tocht in de buurt van Groesbeek. 

 

Halverwege december vond de Boomstam het wel weer eens 

tijd worden om bij elkaar te komen en de plannen voor het 

komend seizoen te bespreken tijdens de After sint-pre-

kerstopkomst. Een programma op hoog niveau was de bedoe-

ling. Dus wat konden we verwachten? Juist ja: paaseieren 

schilderen en kerstkoekjes bakken. 
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Ook 2012 was voor het Stichtingsbestuur een rustig jaar. In 

maart is er met hulp van de leden en hun ouders meegedaan 

aan de traditionele collecte voor Jantje Beton. Daarnaast zijn er 

ook rond de viering van Sinterklaas de gebruikelijke acties 

ondernomen om wat extra geld te verdienen en daarmee 

allerlei activiteiten van de speltakken te ondersteunen. 

 

De Bouwcommissie zorgt dat het gebouw in goede staat blijft 

en daar zijn we natuurlijk erg tevreden over. Voor de komende 

jaren staat er weer groot onderhoud voor het buitenschilder-

werk op het programma en dat betekent een forse aanslag op 

onze financiële reserves. 

 

Het Stichtingsbestuur heeft dit jaar twee maal tegelijk met de 

algemene ledenvergadering vergaderd over de algemene gang 

van zaken, waaronder het contributiebeleid, het gebouw en de 

financiële zaken.  

Het Stichtingsbestuur bestaat momenteel uit:  

• Rob Ouwendijk (voorzitter);  

• Joost Jansen (secretaris);  

• Peter Olsthoorn (penningmeester);  

• Jan Lentjes (lid);  

• Arnold Jansen (lid);  

• Theo Engering (aspirant lid). 

 

Begin december namen wij met grote verslagenheid kennis van 

het overlijden van onze adviseur Gé Brouwer die onze groep 

jarenlang met zijn bestuurlijke kennis en kundige raad terzijde 

heeft gestaan o.a. bij de omzetting van de oude stichting in een 

vereniging en beheerstichting. Wij zullen zijn bijzondere be-

langstelling voor onze groep en zijn onovertroffen relativerings-

vermogen node missen. 

 

Voor vrijwilligers die een klein deel van hun vrije tijd willen 

besteden om met ons mee te denken over bijvoorbeeld de 

financiën en andere zaken die in onze groep spelen, of die mee 

willen klussen in het gebouw, is er altijd plaats! 

 

Via deze weg wil ik nog graag alle stichtingsleden, de bouw-

commissie (Boco), de Boomstammers, de stafleden, de jeugd-

leden, en de vrijwilligers bedanken voor hun inzet en hun vrije 

tijd om ons fijne clubhuis in stand te houden.  

Wij zijn er gerust op dat we het komende jaar weer op deze 

mensen mogen rekenen.  

 

Arnold Jansen, Jan Lentjes en Rob Ouwendijk,  

namens de Beheerstichting. 
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 Inkomsten Uitgaven 

   

Contributie 11.222,50 3.065,68 

Kampgelden 6.640,60 6.549,09 

Onderdelen  3.613,39 

Materialen 562,25 6.256,35 

Activiteiten en acties 4.885,16 2.794,08 

   

Subsidie 3.645,00  

Rente 380,78  

Donaties 350,00  

   

Telefoon/internetkosten  470,50 

Groeps- en stichtingskosten (o.a. shirts en badges)  1.413,83 

Groene blad  345,06 

Cursussen en trainingen  360,00 

   

Onderhoud gebouw  1.405,58 

Hypotheek  2.386,56 

Vaste lasten 570,26 5.032,07 

Verzekeringen  1.618,00 

   

   

   

   

Totaal 28.256,55 35.310,19 

 


