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Hierbij al weer de 3e nieuwbrief, wij wensen jullie veel leesplezier en als je vragen of opmerkingen hebt, mail ze ons. 

 

Ontwikkelingen in en rond het clubhuis 

In de zomer van 2012 is de Metrogroep de rijke bezitter geworden van het gehele clubgebouw aan de Korperweg 8 

tot 12. Uit het adres blijkt het al: het gebouwdeel dat gebruikt werd door de Willem de Zwijgergroep is overgedragen 

aan de Metrogroep. Beide groepen hebben het gebouw in het verleden samen gebouwd en daarbij de afspraak 

gemaakt dat bij het vertrek van een groep het gehele gebouw zou toekomen aan de achterblijvende groep. De 

Willem de Zwijgergroep is een succesvolle doorstart aan het maken in Albrandswaard. Het leden aantal neem flink 

toe en met een aantal enthousiaste vrijwilligers wordt een leuk scoutingspel aan de jeugd aldaar geboden. Fijn dus 

voor de mensen van “De Willem”en fijn voor ons. 

In goedoverleg met het vastgoedbedrijf van de gemeente Rotterdam, waarvan wij de grond huren, is het clubhuis 

overgedragen. 

Gevolg: De Metrogroep heeft nu lekker veel ruimte, maar ook gelijk grotere lasten. 

Om met het eerste te beginnen: onze Roverscouts hebben nu een eigen lokaal waar ze hun opkomsten kunnen 

houden en dat ze geheel naar eigen inzicht kunnen inrichten. Loet Giesen heeft snel na het vrijkomen van de ruimte 

al wat voorwerk verricht en in januari is het lokaal feestelijk in gebruik genomen. Inmiddels wordt er hard geklust aan 

de wanden en de inrichting. Het lokaal is al veel lichter geworden, deels door de mooie kleur op de wand en deels 

door de omgevallen verfbussen op de vloer. Maar mooi wordt het: leuk zitje, echte bar en veel ruimte voor onze 

oudste leeftijdsgroep. 

Dat de kosten voor de exploitatie omhoog zouden gaan was geen verrassing voor ons en hiervoor konden we goed 

plannen maken. We hebben met verschillende partijen en groepen overleg gevoerd over het vaste of tijdelijke 

gebruik van een ruimte. En voorlopig verloopt dat succesvol. De Nationale EHBO-Stam, die de grote activiteiten van 

Scouting Nederland ondersteunt op medisch vlak, heeft een ruimte in gebruikgenomen en heeft daar al haar 

materiaal opgeslagen. Verder worden de zalen al vaak gebruikt voor trainingen voor scouting. Je moet hierbij denken 

aan introductiecursussen voor nieuwe leiding,  bestuursvaardigheden en kamp- en bivaktrainingen. Voor al dat 

gebruik wordt een vergoeding ontvangen en dat spekt de kas weer. 

Met de exploitatie van het clubgebouw gaat het door al deze zaken dus best goed. Minder is het dat de subsidie 

kraan van de Deelgemeente wordt dichtgedraaid en dat de verhuurder van de grond vindt dat wij een 

kostprijsdekkende  huur zouden moeten gaan betalen. Kortom twee  bedreigingen die elkaar ook nog eens 

versterker: de rekening van de overheid wordt hoger en hun bijdrage aanzienlijk lager. In de loop van 2013 gaat 

duidelijk worden wat dat voor De Metrogroep gaat betekenen. 

Naast deze financiële problemen zijn er ook meevallers te melden. Van het Havenbedrijf Rotterdam hebben wij in 

samenwerking met een installateur nieuwe verwarmingsketels gekregen. Met wat technische hulp gaan we de 
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kachels in het voorjaar monteren en kunnen we er met een hoger rendement weer jaren warmpjes bijzitten. 

Bedankt Havenbedrijf. 

Daarnaast overweegt de Brandweer onze brandveiligheidsinstallatie, mits enigszins aangepast, te gaan accepteren. 

Grote investeringen kunnen dan buitenbeschouwing blijven. We zijn er nog niet, maar waar hoop is, is leven. En 

levendig is het Metrogroep wel, dat is zeker! 

Dick Schriek – uw voorzitter 

 
 
Nieuwe website 

Zoals iedereen uiteraard gemerkt heeft hebben we sinds enkele maanden een nieuwe website met een nieuw logo. 

Een hele nieuwe frisse uitstraling met ook allemaal nieuwe mogelijkheden.  

De standaard informatie is allemaal makkelijk te vinden. We kunnen nu ook makkelijk en snel berichten plaatsen 

over onze speciale opkomsten aangevuld met foto of video materiaal. Zodat de ouders, begeleiders, broers en 

zussen en wie het ook allemaal maar willen weten zien en lezen wat we gedaan hebben. 

Dus het is een groeiende plek met al onze belevenissen. Oude belevenissen of berichten zijn ook makkelijk terug te 

vinden. 

We zullen uiteraard bedachtzaam zijn in het kiezen van welke foto’s en video’s we plaatsen op de website. Het moet 

natuurlijk passen bij onze groep maar moet ook weer niet te gek worden. We zullen ook geen volledige namen van 

leden gaan plaatsen op de site, laat staan adressen.  

Het kan natuurlijk wel voorkomen dat er ouders van leden zijn die bepaalde bezwaren hebben voor het plaatsen van 

een foto’s. Dan vernemen we het graag en kunnen hier rekening mee gaan houden. 

Als ouders of leden bepaalde wenselijke informatie missen op de site vernemen we het ook graag. 

Vanuit alle windrichtingen verkrijgen we ook allemaal hele leuke reacties op onze nieuwe site. En het aantal 

bezoekers per maand op onze site is ook overweldigend (honderden). 

Eigenlijk zijn we er wel een beetje trots op. 

Dus bezoek hem vaak om de foto’s en verhalen te bewonderen. 

Heb je vragen dan weet je ons wel te vinden ondertussen. 
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Marc Neef 

 
ROMMELMARKT 
 
Over twee weken, op 1 juni, is het weer zover. 
Onze jaarlijkse rommelmarkt, waarvan we de opbrengst hard nodig hebben om de groep draaiende te houden. 
Maar tegelijk ook een heel gezellige dag voor alle leden, door de samenwerking, de geweldige inzet en hulp van 
ouders en vrienden, en de leuke dingen die we tussen de “rommel” op de tafels tegenkomen. 
 
Want wat hebben we weer veel! 
 
Elk jaar weer denken we: Hoe raken we het kwijt op de tafels! Maar met stapelen komen we er dan toch weer uit. 
Zaterdag hebben de scouts (geholpen door Fiona, die er ook zin in had) alle dozen uitgepakt en gesorteerd. Want het 
is weer net Blokker in ons clubhuis. Alles netjes per afdeling, zodat de klanten niet te erg hoeven te zoeken als ze 
naar iets bijzonders op zoek zijn. 
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Mensen, we gaan er weer voor! Zorg voor veel reclame in je omgeving en ouders, u bent van harte welkom om te 
helpen! 
 
Dus allemaal………tot zaterdag 1 juni. 
 
Riet Giesen 

 
 
Leiding en leden 

Beste mensen zoals reeds in onze vorige nieuwsbrief aangegeven, zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe leiding en 
leden (welpen en scouts). Heeft u in uw omgeving mensen of kent u iemand die graag iets op de zaterdag eens in de 
twee weken (de even weken) zou willen doen en graag met kinderen zou willen werken laat het ons dan weten dat 
kunnen wij contact opnemen en die persoon uitnodigen om met ons mee te kijken. Misschien dat we dan zo aan 
nieuwe leiding kunnen komen. Weet u kinderen met een beperking in uw omgeving (in de buurt, of (school) 
vriendjes/vriendinnetjes van uw kind) die op zaterdag graag iets zouden willen doen, dan ook houden wij ons ook 
aanbevolen, geef ons adres/telefoon/e-mail door zodat zij/wij contact kunnen opnemen.  
 
Jolijn den ouden - secretaris 

 
 

Kamp verslag scouts 

Zoals beloofd in onze vorige nieuwsbrief, hierbij een stukje van het kamp van de scouts. 
De scouts van de metrogroep zijn in het laatste week/weekend van de zomervakantie 2012 op kamp geweest, op het 
scouts centrum in Capelle aan de IJssel.  
We hebben daar veel leuke dingen gedaan op het scouts centrum of in de omgeving.  
Zo zijn we een dag naar kinderdijk geweest en twee keer wezen zwemmen. 
 
Mylene (Scouts) 

 
 

Marathon 14 april 2013 

Hallo allemaal 

Zo als jullie allemaal al weten helpt de metro-groep elk jaar bij de marathon Rotterdam. 

De rovers scouts van de metro-groep waren er helemaal klaar voor. Dat kon je wel zien, zij hadden zich het weekend 
daarvoor al goed voorbereid op deze marathon door het bekijken van de speelfilm over de marathon! 

Zondag 14 April was het dan zo ver, we stonden al om 9.30 uur achter de kramen op het 35 kilometerpunt om 
spullen klaar te zetten voordat de lopers langs kwamen om bekers water te halen bij ons. 

De bekers gingen zó snel op door het warme weer, dat het voor ons moeilijk was om nieuwe bekers klaar te zetten. 
Toen hebben we maar steeds sneller bekers gevuld met water. 
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Want alle lopers die bij ons lang kwamen wilde steeds maar water hebben, zo’n dorst dat zij hadden! 

 

  

Marjoleine (Roverscouts) 

 
Welpen 
 
Op 6 april j.l. hebben wij 3 nieuwe welpen mogen installeren, te weten Yannick, Floris en Piet. 
Natuurlijk hadden zij ook hun familie meegenomen, die bij deze belangrijke happening niet mochten ontbreken. Na 
het officiele gedeelte, waarbij door de (reeds geïnstalleerde welpen) de diverse insignes en speltaktekens werden 
opgespeld op de scoutingblouse en de nieuwe welpen de belofte hadden afgelegd, gingen we koffie, thee en 
limonade drinken. Hierna ging de familie weg en wij verder met ons programma. Welkom bij de Metrogroep Yannick, 
Floris en Piet. Verder hebben Max en Daan besloten bij ons te stoppen, wat we natuurlijk heel jammer vinden. De 
groep bestaat nu uit uit 6 welpen en 3 welpenleiding. 
 
De welpenleiding 

 
  

http://www.metrogroep.nl/wp-content/uploads/2013/05/IMG_2384.jpg
http://www.metrogroep.nl/wp-content/uploads/2013/05/IMG_2401-2.jpg
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Welpen vinden Piratenschat tijdens Piratenkamp 2013! 

Van vrijdag 26 tot en met maandag 29 april 2013, zijn de welpen van de Metrogroep op Piratenkamp geweest. De 

locatie was dit jaar het clubhuis zelf, en het thema was het vinden van de piratenschat van Kapitein Eenoog. Naast 

veel plezier maken, films kijken en lekker eten, stond het kamp dit keer in het teken van een zware piratentraining. 

De welpen waren namelijk door Piratenkapitein Eenoog gevraagd om een waardevolle, gestolen schat terug te 

vinden. Om dit te doen moesten zij eerst een intensieve piratentraining volgen. Iedere dag waren er opdrachten die 

de welpen moesten uitvoeren. Als die succesvol waren volbracht kregen zij van Kapitein Eenoog een aanwijzing. Deze 

aanwijzing stond op een brief in een fles die steeds op wonderbaarlijke wijze tevoorschijn kwam. 

Eerst moesten de welpen een eigen piratenoutfit maken en werden zij voorzien van de nodige tatoeages, 

stoppelbaarden, ooglapjes en littekens die natuurlijk elke piraat heeft. Vervolgens ging de training van start en werd 

geoefend met: kanonschieten (torens omgooien met ballen), rooftochten (spullen uit cirkel pakken en in eigen cirkel 

leggen zonder getikt te worden), schip bevoorraden (piratenspullen via een hindernisbaan naar het schip brengen) 

en veel meer. 's Avonds, tijdens het kampvuur met marshmallows, kwam een fles over het dak van het clubhuis 

gevlogen met daarin een brief met een aanwijzing. Hieruit bleek dat de welpen dus goed op weg waren om heuse 

piraten te worden. 

De dag daarop stond o.a. een bezoek aan het Piratenmuseum op 

de agenda (Maritiem Museum Rotterdam). Daar leerde de welpen 

allerlei feiten over hoe piraten leven en wat zij allemaal doen. Ook 

waren er scheepsmodellen en wapens te zien die de piraten 

gebruiken. Aan het eind van deze leerzame dag kregen de welpen 

weer een aanwijzing in een fles en zo kwamen ze steeds dichter 

bij de locatie van de gestolen schat van Kapitein Eenoog.  

 

De laatste dag werd de piratentraining door de welpen met 

succes afgelegd. Tijdens de lunch ontvingen zij de laatste fles 

waarin een brief van Eenoog zat die vertelde dat hij bijzonder 

trots was op zijn nieuwe piraten. In de fles zat ook een 

schatkaart met een route die leidde naar de schat. Hoewel het 

niet makkelijk was werd na goed zoeken de schat uiteindelijk 

toch gevonden. Helaas moest deze teruggegeven worden aan 

Kapitein Eenoog maar als dank kregen alle welpen wel een tas 

met daarin allerlei cadeaus, piratengeld en een uitnodiging voor 

het Piratenfeest.  
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Het Piratenkamp 2013 werd afgesloten met een echt Piratendiner met 'houtsplinters' en 'afgehakte vingers' (patat 

met knakworst). Ook kregen de welpen een ingelijste foto van henzelf in piratenoufit mee, en een door Kapitein 

Eenoog ondertekent certificaat, waarmee ze kunnen bewijzen dat ze nu volleerde piraten zijn. De Piratenkapitein 

was heel blij met de teruggevonden schat en zijn gevleugelde uitspraak 'Arghhhh' zal iedereen nog lang bijblijven. 

Robert de Keizer 

 
Nieuw Roverscout lokaal 

En opeens was daar een mogelijkheid dat de Roverscouts toch een eigen groter lokaal zouden gaan krijgen. 

Scoutinggroep Willem de Zwijger ging vertrekken uit ons clubhuis. Jammer maar voor onze een echte nieuwe lente 

met een nieuw geluid. Het geluid van vele schuurapparaten om precies te zijn. Want er moest wel even wat 

opgeknapt worden natuurlijk. De Roverscouts zijn kritisch en wilden wel hun eigen stempel zetten op het lokaal. 

Dus enkele opkomsten gestoken in oude kleren druk schurend en vervend om er echt een plaatje van te maken van 

het nieuwe lokaal. Maar vanwege het feit dat we eigenlijk altijd wel te druk zijn met onze andere thema opkomsten: 

Marathon Weekend / Nationale Herdenking / Wijkfeest Wielewaal schiet de verbouwing een beetje in het slop. En 

met de aankomende opkomst: de Rommelmarkt zullen we ook geen tijd hebben om hier dus energie in te steken. 

Maar ondanks dat ons lokaal 

nog niet helemaal af is 

vertoeven we er nu al met een 

enorm plezier. Wat een ruimte, 

wat een vrijheid, wat een 

mooie bar op wieltjes. Maar 

het werk is dus nog niet 

gedaan. Na de zomer gaan we 

er weer flink tegenaan om in 

de winter ergens een knalfeest 

OPEN HUIS te geven zodat 

iedereen onze eigen lokaal kan 

komen bewonderen.  

Dus hou de site in de gaten 

voor alle informatie hierover!  

 

Marc Neef 

  



 

              Voorjaar 2013   Jaargang 2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Wist u dat: 

 De Roverscouts een geweldig lokaal hebben 

 

Oproepen: 

 Nieuwe leiding en leden 

 Stukjes voor de Metro-nieuws;  
 

 

Belangrijke data: 

 1 juni 2013 Rommelmarkt 

 7 december Kerstmarkt 

 

 

 

Aanleveren stukjes, oproepen of belangrijke mededelingen/vragen per e-mail jolijn.denouden@upcmail.nl.  
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Metrogroep Rotterdam / Korperweg 8, 3084 NC Rotterdam 

Telefoon tijdens opkomst: 06 - 23267075 / www.metrogroep.nl 


