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1. Kun je kort iets vertellen over de betekenis / herkomst van 
jullie naam? 
Als oudste scoutingvereniging van Schiedam zijn we vernoemd naar burgemeester 

Franciscus Laurentius Josephus (Frans) van Haaren (1886 – 1945) die, in de periode dat 

wij zijn opgericht, burgervader was (van 1935 tot 1941). In die dagen was een dergelijk 

eerbetoon niet ongebruikelijk. Nadat de Duitsers het gezag hadden overgenomen tijden de 

Tweede Wereldoorlog heeft hij voor het Schiedamse verzetsblad ‘De N.O.’ geschreven. 

Helaas overleed hij een paar weken voor de bevrijding.   

 

2. Wat doen jullie in Schiedam? 

Bij ons kunnen kinderen en jongeren deelnemen aan activiteiten die vooral in en rond de 

natuur plaatsvinden. We zijn te vinden op het water in de Wilhelminahaven als op het land 

in en rond ons Landhuis nabij Bijdorp. Onze zomerkampen organiseren we buiten 

Schiedam. Scouting is tevens actief bij de 4 mei-herdenking. Daarnaast organiseren de vier 

scoutingverenigingen in Schiedam tijdens de Brandersfeesten samen allerlei activiteiten 

voor jongeren. Twee keer per jaar organiseert de BvH outdoor-activiteiten in park Bijdorp.  

Tijdens de intocht van Sinterklaas vaart ons schip ‘De Alewijn’ ook mee. 

 

3. Waar zijn jullie goed in? 
Spelenderwijs samen de wereld ontdekken: dat biedt Scouting van oudsher aan kinderen 

en jongeren. Het gaat over het verkrijgen van kennis en vaardigheden met ‘samenwerken’ 

als centraal thema. Jonge mensen leren bijvoorbeeld respect te hebben voor de natuur. Dit 

kan anno 2018 ook vertaald worden als  aandacht voor duurzaamheid, zodat we in de 

toekomst kunnen blijven genieten van het natuurschoon in onze leefomgeving. Daarnaast 

is er een keer per jaar een wereldwijd Scouting-evenement, waarbij  contact wordt gezocht 

met scoutingverengingen tot ver over onze landsgrenzen. Dit leidt tot blijvende 

internationale contacten en het besef dat de wereld niet ophoudt bij de eigen stad. Maar er 

zijn binnen onze verenigingen natuurlijk ook veel oudere leden actief die leiding geven, 

maar ook allerlei hand-en-span-diensten verrichten.   

 

4. Hoe kunnen andere organisaties jullie 

activiteiten/dienstverlening aanvullen of versterken? 
We doen veel samen met de drie andere Schiedamse Scoutingverenigingen. De reden voor 

ons om aan te sluiten bij ‘Samen Schiedam’ is dat er – zie bijvoorbeeld ‘Lekker Bezig’ – veel 

aandacht is voor sporten en bewegen. Dat is natuurlijk precies wat wij doen  en waar we 

goed in zijn. Om deze reden hebben we hierover ook contact gehad met de Gemeente 

Schiedam.   

 

5. Hoe komen jullie te weten of jullie ‘de goede dingen’ doen 

voor Schiedammers? 
Dat zien we in de eerste plaats in het gedrag van onze jeugdleden zelf en in de reacties die 

we van ouders krijgen. Tijdens de sportieve outdoor-activiteiten die we bijvoorbeeld tijdens 

de Brandersfeesten organiseren, zien we ook dat mensen erg positief reageren. Daarbij 

groeit ons ledenaantal nog steeds. 
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6. Hoeveel mensen bereiken jullie met activiteiten?  
Het is duidelijk dat we met onze activiteiten direct en indirect veel mensen bereiken door 
de reacties die we krijgen, maar tijdens de Brandersfeesten of in park Bijdorp houden we 
geen exacte getallen bij. Gelukkig halen we ook regelmatig de media met onze bezigheden 
en avonturen, waardoor veel Schiedammers worden aangesproken. Soms leidt dat tot 
nieuwe leden.   
 
 

7. Hoe bereiken jullie de Schiedammers voor wie jullie de 
activiteiten organiseren? 
Scouting is nog altijd een begrip. Veel ouders die vroeger zelf op Scouting hebben gezeten, 

zullen er ook aan denken voor hun eigen kinderen. Aan de ene kant kunnen we dus nog 

steeds vertrouwen op onze naamsbekendheid. Via de lokale huis-aan-huis bladen vragen 

we aandacht voor bijzondere activiteiten. En door aanwezig te zijn op verschillende locaties 

in de stad bij grotere evenementen kunnen mensen direct zien hoe leuk Scouting is. Met 

persoonlijk contact bereik je mensen toch het best. Jong en oud. Daarnaast zijn we 

natuurlijk via onze website en social media goed zichtbaar. 

 

 

 

Scouting Burgemeester van Haarengroep 
Adres:  Burgemeester Van der Lippad 3 en in de Wilhelminahaven  

Contactpersoon: Menno Siljee 

E-mail:   info@scouting-bvh.nl 

Tel:   06 – 42 00 27 22 / 06 – 18 43 07 15 

Omvang:  We hebben nu ongeveer 80 jeugdleden, in de leeftijd van 5 tot 21 

jaar. Ook daarna kunnen mensen lid blijven. Zelfs als ze elders in het 

land wonen en werken; zo zijn er ongeveer 70 kaderleden aan ons 

verbonden. Iedereen is vrijwilliger. 


