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Beste lezer,
Ja, dat zie je goed: een echte Stanley nieuwsbrief op je beeldscherm! Het is alweer een
heel aantal jaren geleden dat de laatste Stanleynieuws werd uitgebracht en dat is eigenlijk
best jammer. Een nieuwsbrief is immers het ideale middel om een inkijkje te geven in wat
nou zo allemaal in en om de blokhut gebeurt. Wij wilden dit medium graag nieuw leven
inblazen en nu kunnen we met trots het resultaat van dit initiatief presenteren: Stanley in
Beeld! Vernieuwd en digitaal, want we gaan natuurlijk een beetje met de tijd mee.
In deze uitgave blikken de speltakken terug op een aantal gave opkomsten uit het
afgelopen halfjaar. Van fikkie stoken tot een bezoek aan de schoonheidssalon, het blijkt
maar weer dat we bij de Stanley van alle markten thuis zijn. Verder stellen de
groepsbegeleider, praktijkbegeleider en het ouderbestuur zich aan jullie voor en wordt er
iemand in het zonnetje gezet. Ook kijken we alvast vooruit naar een kamp dat duidelijk
omcirkeld staat in ieders agenda: het Noordelijk Pinksterkamp. Benieuwd? Blader dan snel
verder!
Wij wensen jullie veel kijk- en leesplezier,
De Redactie Stanley in Beeld
Tjad Herbert
Laura van Rhee
Lotte Ensing
Marcia Welink
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In het zonnetje

Bevers
In de wintermaanden hebben de Bevers
niet stilgezeten. Ondanks de kou waren
de opkomsten altijd gezellig en geslaagd.
Zo hebben de Bevers een heuse escaperoom gedaan! Door het oplossen van
puzzels en codes moesten ze binnen de
opkomsttijd uit het Beverlokaal
ontsnappen. Dit was best even spannend,
want we begonnen in een donker lokaal!
De Bevers werkten goed samen en
kwamen zo tot de oplossing om de deur
te openen.

Bij de winter hoort natuurlijk ook een Winterkamp. De Bevers werden hiervoor uitgenodigd op
de Superhelden Academy om te leren een superheld te zijn. Helaas werd één van de Super-juffen
ontvoerd! Gelukkig waren de Bevers dapper genoeg om de slechterik Vuurtje Vlam te verslaan en
de Super-juf te bevrijden. Daarmee hebben ze bewezen dat ze échte helden zijn, waarvoor ze
allemaal een diploma van de Superhelden Academy kregen. De winterse temperaturen hielden
de Bevers niet tegen om naar buiten te gaan. Want als er sneeuw op de manage ligt, moet er
natuurlijk een sneeuwpop gemaakt worden! En als we het koud hebben, maken we gewoon een
kampvuur om weer op te warmen. Nu kijken we uit naar de lente en het mooie weer. En
natuurlijk naar de volgende gave opkomsten die in de planning staan!

Welpen
Wat vliegt de tijd met al die leuke activiteiten die we de afgelopen periode gedaan hebben! De
Welpen hadden een vlammend begin van het jaar met een mooie luciferdomino-opkomst. In
januari waren we op winterkamp in Steenwijk. Met allemaal leuke spelletjes, een treinritje en
natuurlijk spelen in Ballorig was het een fantastisch weekend. In de weken daarna waren de
Welpen druk met het behalen van het kunstenaarsinsigne. Drie opkomsten waren ze creatief
bezig met hun mokjes versieren en kaarsen maken, waarna de Welpen hun welverdiende insigne
in ontvangst mochten nemen.
Tussen al dit bijzonders door hebben we natuurlijk ook gewone opkomsten gedraaid. Eén
opkomst sprong echter wel boven de rest uit, namelijk de ochtend dat we zelf pizza’s gingen
bakken. Voor de opkomst was de leiding al druk bezig geweest met het graven van een heuse
steenoven in de sloot. Nadat de Welpen alle ingrediënten hadden gevonden, konden ze zelf hun
pizza maken en laten bakken. Iedereen - zelfs de leiding! - vond het super gaaf om op deze
manier pizzaatjes te maken in de zelfgebouwde oven. Al met al was dit een geslaagde en heel
lekkere opkomst. We zijn alweer over de helft van het Scoutingjaar, maar niet getreurd want er
staan nog heel veel leuke, gave en uitdagende activiteiten op de planning!

NPK
Elk jaar tijdens het Pinksterweekend vertrekt onze
groep richting het Hoge Noorden om daar mee te
doen aan het Noordelijk Pinksterkamp (NPK). Alle
speltakken beleven hun eigen kamp op het militair
oefenterrein de Marnewaard en hebben daar ook
ieder jaar weer een gaaf thema bij. Bij elke speltak is
de beleving van het kamp speciaal; zo houden de
Bevers zich druk bezig met fantasierijk thema en
loopt ook bij de Welpen het thema als een rode draad door het kamp. Bij de Scouts wordt er wat
meer aan scoutingtechnieken gedaan, waarmee zij prijzen kunnen winnen, en ook de Explorers
moeten hun eigen kampterrein opbouwen. Hier geldt: zonder tafelvuur en keuken, geen eten!
Het kamp duurt nog even, maar de voorpret is al begonnen. De leiding heeft inmiddels een
aantal keren vergaderd met andere groepen en iedereen is druk bezig met het maken van
themamateriaal. De Bevers gaan dit jaar de ruimte in, de Welpen zullen zich bezig houden met
een behekste klok, de Scouts reizen af naar Amerika om te strijden voor hun eigen staat en de
Explorers gaan op in de industriële verkoop van de Marnewaard. Natuurlijk vergeten we de Stam
en Ons niet, die hun thema ‘Medisch Centrum de Marne’ zoals elk jaar zullen vieren vanuit de
‘Kruk’ (Lees: de tent met leidingranja). Daarnaast zijn zij ook druk met het helpen van de andere
speltakken. Hopelijk hebben jullie er allemaal zin in, de leiding in ieder geval wel!

“Het hout niet op”
Een blijk van dank aan iedereen die ons geholpen heeft aan
brandhout! Ons houthok was bijna leeg – iets wat je liever
niet ziet zo kort voor NPK – maar nu is hij weer helemaal vol,
dankzij alle geweldige ouders die hout wilden doneren of
zelfs kwamen brengen. We hadden nooit verwacht dat er zo
veel respons zou komen op het oproepje op Facebook.
Bedankt! Zo kunnen er weer een hele tijd tegenaan; we zien
nu al uit naar die heerlijke avonden rond het kampvuur.

Scouts
Het is alweer een tijdje geleden maar in november hebben de Scouts een ontzettend relaxed
installatiekamp gehad. Het kamp heet zo omdat we dan normaal gezien de nieuwe Scouts
installeren. Dit seizoen hadden we de installatie al eerder gedaan in verband met de
Pooltochten. Daarom kwam de leiding tot de conclusie dat dit kamp dan wel een relax kamp
mocht zijn, waar iedereen heerlijk tot rust kon komen na de drukke start van het seizoen. Dit
was een mooie gelegenheid om een sauna te bouwen tijdens het kamp, met bankjes om te
zitten en in het midden een bak vol met gloeiende stenen. Ondanks de kou werd de sauna
heerlijk warm vanbinnen. Na de sauna konden de Scouts direct door naar de blokhut voor een
verfrissend gezichtsmasker om het dagje in ons kuuroord compleet te maken. Ook de leiding
had veel plezier van deze schoonheidsmaskers.

Om het kamp spectaculair af te sluiten werden de
Scouts als verassing gedropt in Hardenberg, één
groep in het centrum en één groep in Baalderveld.
Het was een greppeldropping, dus de leiding bleef
rondrijden in auto’s om de Scouts te zoeken.
Wanneer je ontdekt werd, verloor je glowsticks en
omdat alle Scouts graag de meeste glowsticks
wilden overhouden was het dus belangrijk om
ongezien naar de blokhut terug te komen. Het was
een spectaculaire zoektocht waarbij beide groepen
weinig gespot werden door de leiding. Nadat
beide groepen weer terug op de blokhut waren
kon iedereen heerlijk slapen. Het was een zeer
leuk eerste kamp van het seizoen. En als jullie dit
lezen hebben we ook alweer een geweldig
winterkamp achter de rug!

Explorers
Met onze 23 leden zijn wij een flinke groep
Explorers. De 4 leuke begeleiders maken het
helemaal af. Niet raar dus, dat we tijdens onze
opkomsten veel leuke dingen doen. We hebben
bijvoorbeeld een gave opkomst gehad waarbij
drie meiden bekende filmscènes op papier
hebben gezet. Deze scènes moesten we dan op
zo'n origineel en grappig mogelijke manier
opnieuw maken, waarmee je een aantal punten
kon verdienen. Natuurlijk zijn sommige scènes
makkelijker na te spelen dan andere, daarom zat
er wel verschil in het aantal punten dat je per
scène kon verdienen. Denk hierbij aan stukken uit
bekende films zoals de Titanic, Pirates of the
Caribbean, Finding Nemo, Harry Potter, Moana
en The Hungergames. De jury, uiteraard de
dames zelf, bepaalden daarna hoeveel punten we
voor de scène kregen en zo kwam daar een
winnaar uit.

Nog een voorbeeld van een coole opkomst is de avond waarop we jachtseizoen gingen spelen.
Jachtseizoen is een programma van het Youtubekanaal StukTV waarbij de 'boef' een bepaalde
tijd krijgt om te ontsnappen. De 'boef' krijgt een telefoon mee waarbij door een app
automatisch per tien minuten zijn locatie doorgegeven wordt. De 'jagers' moesten hem zo
proberen te vangen. Onderweg waren er stenen in aluminiumfolie verstopt die je kon vinden,
later dienden deze als jokers voor de quiz. Dat was wel even spannend!
Kort samengevat: De opkomsten bij de RS zijn (bijna) altijd leuk.

Stanleygroep zet Markt op zijn kop!

Zoals jullie ongetwijfeld niet is ontgaan doet
de Stanleygroep ook dit jaar weer mee aan de
Rabobank Clubkasactie! Dit jaar is de
opbrengst van deze actie bestemd voor
nieuwe patrouille tenten, die hard aan
vervanging toe zijn. Deze maand hebben wij
met alle speltakken de Markt in Hardenberg
op zijn kop gezet met als doel stemmen te
werven voor de clubkasactie. Bewapend met
heel veel lagen kleren tegen de kou, borden
met slogans en zelfs een op de kop opgezette
tent trokken we de aandacht van veel voorbijgangers!
Leden van de Rabobank kunnen hun stem uitbrengen met per mail ontvangen stemgegevens.
Hoe hoger het aantal stemmen, hoe hoger onze opbrengst zal zijn. We hopen dat jullie ons
willen helpen dus trommel je buren, opa of oma en andere familieleden op, want elke stem
telt! Jij wilt toch ook droog op kamp?

Parkeren
De gemeente Hardenberg wil inwoners aansporen om vaker te
fietsen en vraagt aan alle (sport)verenigingen om dit te
stimuleren door betaald parkeren in te voeren. Wij als
scoutinggroep ondersteunen deze boodschap. Daarom zal aan
elke auto die gebruik maakt van de parkeermogelijkheden
rondom de blokhut een bijdrage worden gevraagd. Ook zal er
een slagboom geplaatst worden bij de splitsing van de bosweg
zodat doorrijden naar de blokhut niet meer kan zonder te
betalen. Dit nieuwe beleid zal ingaan vanaf april, wij hopen op
ieders begrip!

Stam
Naast de gezellige opkomsten die we om de twee weken
hebben gehad, stonden er ook voor de Stam een aantal
speciale activiteiten op het programma. De jaarlijkse
stamtafel vond dit jaar plaats in Zwolle. We hebben zelf
pizza gemaakt, een spel gedaan en ons daarna klaar
gemaakt voor een avondje in de mooie stad Zwolle. Een
leuke avond waar veel sterke verhalen uit zijn
voortgevloeid. Ook was het leerzaam: pas op voor
paarden! Nadat alle dansmoves op waren, was het tijd
om huiswaarts te keren en schaapjes te tellen. De
volgende morgen stond iedereen nietsvermoedend op,
uitkijkend op een rustgevend dagje. Niets bleek minder
waar, na een avond springen in de kroeg was het tijd
voor een middag springen in het trampoline park!
Hoewel de een betere benen had dan de ander was het
een geslaagde dag! Ook hebben een aantal stampers de
Mindtrail van scouting Dedemsvaart gelopen. Allereerst
werd er een hike gelopen in angstaanjagende sferen. De
waaghalzen konden helaas niet die felbegeerde eerste
plaats pakken, maar met het feestje was gelukkig niets
mis. Geen eerste plek, maar meedoen is natuurlijk
belangrijker dan winnen! Tot slot stond het
speciaalbierfeest op het programma. Dit is een
inmiddels jaarlijks terugkerend evenement voor stam,
ons en bestuur. Zoals de naam al zegt, worden hier vele
soorten speciaalbier geschonken. Tijdens deze editie
waren er maar liefst 114 verschillende! Het was een erg
gezellige avond, op naar volgend jaar!

ONS
Hierbij een berichtje van de ONS : de mastodonten van de
Stanleygroep. En omdat velen van jullie nog lang niet op het
niveau van mastodont zijn, komt hierbij een kort verslag van
ONSe laatste bijeenkomst.
De meest recente Stanleynezen die hun ‘mastodont’-insigne
hebben gehaald -Floortje en Marcia- hadden deze genoeglijke
opkomst onder de rook van Apeldoorn georganiseerd. Pitch en
Put stond er op het programma. Tijdens deze middag hebben we
alle aspecten van de schone golfsport geoefend. Natuurlijk onze
swing, want daar draait deze sport natuurlijk om. Dit moet een
soepele beweging zijn, waarbij de club een natuurlijke
verlenging van de armen is (nooit vanuit de pols slaan, altijd de
hele arm gebruiken!) en je kont een natuurlijk deel van de swing.
Tot slot was er nog een klein detail met een ronduit lullig klein
gaatje en balletje dat daarin moet. Maar dat is bijzaak, het gaat
om de swing! Het spreekt natuurlijk vanzelf dat de leden van de
ONS over een zeker talent voor de sport beschikken. We konden
aan het einde van de middag zowaar nog een paar balletjes
weer inleveren. Niet alle balletjes waren blijkbaar zoekgeraakt in het bos of in het water.
Na een middagje topsport was het tijd voor ONS om aan de inwendige mens te denken. Dankzij
ONSe jarenlange ervaring hebben we de verbrande calorieën in rap tempo weer aangevuld. Het
is immers een gouden regel dat een ONS-weekend nooit meer calorieën kan kosten dan het
oplevert.
Het laatste, vaste agendapunt voor het einde van officiële deel van het programma is natuurlijk
de ONS-vergadering. Hierover kan ik weinig melden; de stukken van de vergadering zijn zo
vertrouwelijk dat ze alleen via een speciaal daarvoor ingericht WhatsApp-kanaal verspreid
worden. Het is een publiek geheim dat de reden van het bestaan van versleutelde WhatsAppkanalen de noodzakelijke vertrouwelijkheid van de ONS vergaderingen is. Slechts één
mededeling kan ik doen: Niels is onze nieuwe voorzitter. Dus bij deze wil ik afsluiten met een
driemaal houzee voor onze nieuwe voorzitter: Houzee! Houzee! Houzee!

prikbord
Wist je dat
… dit de allereerste editie van
‘Stanley in Beeld’ is!
… de Bevers sinds hun winterkamp
superkrachten hebben?
… de Bevers tijdens dit kamp ook
hebben laten zien dat zij heel goed
kunnen afwassen?
… de Welpen bij de brandweer
hebben geleerd hoe je een brand
moet blussen?
… de Scouts heel goed hebben
geholpen met het gereed maken van
het nieuwe brandhout!
… Marc en Lisa van de Explorers al
lange tijd om elkaar heen draaien?
… de Explorers op zomerkamp
Schnitzel gaan eten in Brexbachtal!
… de Stam aanwezig was op een
kinderfeestje zonder snoepzakje?
… Esther en Martijn net een
getrouwd stel zijn?
… als jij leuke wist je datjes hebt voor
de volgende editie van ‘Stanley in
Beeld’ je deze zeker moet doorgeven
aan je leiding!

Belangrijke data
1 april
2 april
7 april
21 april
5 mei
12 mei
18 t/m 21 mei
12 juli

Start nieuw parkeerbeleid
Hardenberg buiten
klimopkomst
Bloemetjesactie
Geen opkomsten
Geen opkomsten
NPK
Overvliegen

Praktijk- en teambegeleider
Wat een eer om een stukje in Stanley in Beeld te schrijven. De laatste versie dateert alweer jaren
geleden en gelukkig hebben we weer een super enthousiaste redactie: Tjad, Lotte, Laura en
Marcia... Dank je wel!
In deze eerste editie zullen we ons even introduceren: als groepsbeleider Ronald Meulenkamp
en als praktijkbegeleider Niels Overheul. De groepsbegeleider is voor ondersteuning van de
leidingteams en voor goede afstemming tussen leiding en ouderbestuur. De praktijkbegeleider
helpt bij de ontwikkeling van de leiding met training en cursussen, zodat ze bevoegd leiding zijn
met veel kennis en ervaring.
In dit stukje willen we kort terugblikken op het vorige half jaar, maar er is al zo veel gebeurd dat
wel het benoemen waard is.. Zo zijn we dit seizoen knallend van start gegaan met een
groepsopkomst met ouders erbij. Daarbij werd een heus reuzenrad geknoopt, wat een hele
prestatie was! En om te bewijzen dat ze bij de Stanley bikkels zijn, deden er weer een heel groot
aantal Scouts mee aan de Pooltochten in Ommen. Bij dit kamp lopen deelnemers grote
afstanden mét bepakking; alleen voor echte doorzetters dus. Verder ging elke speltak natuurlijk
weer op winterkamp en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Te veel om op te noemen! Als
laatste wil ik nog even benoemen dat we recent een fantastische actie gehouden hebben om
geld binnen te halen voor nieuwe tenten. Dit is in deze Stanley om Beeld al aan bod komen,
maar ik wil iedereen die hier aan mee geholpen heeft heel erg bedanken!
Komende periode gaan we ons naast de leuke reguliere opkomsten weer helemaal opmaken
voor NPK. Hét evenement waar jaarlijks duizenden scouts naar Lauwersoog komen om een
fantastisch weekend met elkaar te beleven. In de volgende Stanley in Beeld zullen hier
ongetwijfeld goede verhalen over te horen zijn.

Bestuur
Het ouderbestuur, graag stellen we ons aan u voor!
De Stanleygroep is een echte jongerenorganisatie, voor en door de jeugd. Het uitgangspunt is
dat de leden van alle speltakken plezier aan de scouting beleven en alle ruimte krijgen om zich
steeds verder te ontwikkelen binnen een veilige omgeving. De leiding van de speltakken doet er
dan ook alles aan om dit mogelijk te maken. Het streven daarbij is om laagdrempelig te blijven
naar iedere betrokkene.
Als ouderbestuur zijn we daarbij vooral faciliterend en, waar nodig, ondersteunend. We houden
ons bezig met het beheer van het gebouw, de financiën en de ledenadministratie. Daarbij
organiseren we ook verschillende acties die een extra financiële bijdrage leveren aan de
Stanleygroep, zoals de jaarlijkse bloemenactie met Vlijtige Liesjes en de mogelijkheid om de
blokhut te huren. Hiermee proberen we de contributie zo laag mogelijk te houden en leuke
activiteiten voor alle leden te organiseren! Het ouderbestuur bestaat uit:
Harm Herbert

voorzitter, contributie-inning

Anita Roelofs

secretaris, ledenadministratie

Alien Nijman

penningmeester

Marion Dijk

bloemenactie en coördinatie schoonmaak van de blokhut

Eddy Croezen

huismeester en verhuur

Marieke Pieper

algemeen bestuurslid

Bert Huisjes

ondersteunende klussenman

In het zonnetje
De Stanleygroep zou niets zijn zonder zijn
vrijwilligers. Om onze waardering te uiten voor al het werk
wat zij verzetten wordt er in deze nieuwe rubriek elke
uitgave wat extra aandacht besteedt aan iemand die zich
uitzonderlijk inzet voor onze vereniging. Deze week staat
Arne Dogger in het zonnetje. Arne is al zeven jaar leiding,
waarvan hij er zes bij de Scouts doorbracht. Daarnaast is hij ook veel achter de schermen
actief, bijvoorbeeld bij de organisatie van kampen, groepsopkomsten en leidingfeestjes.
Hoe lang zit je al op scouting?
Ik ben begonnen bij de Scouts toen ik elf jaar was. Dat betekent dat ik er al dertien jaar bij
zit.
Wat is je leukste herinnering aan een scoutingactiviteit?
Het is altijd lastig om een leukste activiteit bij scouting te kiezen; ik heb hier al zoveel leuks
meegemaakt. Kanshebbers zijn groepskampen in het buitenland en leuke dingen knopen,
zoals een reuzenrad of een familieschommel Ook de Wereldjamboree was een heel gave
ervaring; van het leren eten met stokjes bij de Chinese Scouts tot de Scouts uit Schotland
die elke ochtend om zes uur mijn wekker waren met hun doedelzakken.. Maar het
allerleukste aan scouting vind ik dat we alle leuke dingen samen voorbereiden en ook met
elkaar uitvoeren.
Wat is jouw uitdaging voor dit jaar?
Allereerst verhuizen naar Zwolle! Binnen scouting is voor mij de uitdaging om elke week
weer een leuke en gezellige opkomst te bedenken voor de kinderen. Want als alle Scouts
het leuk hebben, dan is het ook het allerleukste om leiding te geven.
Wat wens je de Stanleygroep toe?
Uiteraard wens ik de Stanleygroep op de lange termijn nog veel leuke scoutingjaren toe,
maar vooral ook heel veel gezelligheid en leuke kampen. Op de korte termijn hoop ik op
mooi weer tijdens NPK :)
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