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Beste lezer,  
 

Je kent vast wel de officiële slagzin van Scouting Nederland; “Laat je 

uitdagen”. Op het eerste gezicht klinkt het misschien als een wat vage aansporing, maar 

daarin zit hem juist de kracht. Een uitdaging is immers persoonlijk en vrij in te vullen, wat 

betekent dat iedereen zelf mag kiezen wat voor avontuur hij wil beleven. De één vindt dat 

misschien in een klimparcours hoog in de bomen, de ander in het voor het eerst een nachtje 

slapen in een tent, en weer een ander in het bedenken en organiseren van gave opkomsten. 

Deze vrije invulling van activiteiten is dan ook de reden dat Scouting nooit saai is! 
 

Ook in deze Stanley in Beeld komt de diversiteit van Scouting duidelijk naar voren. We 

hebben namelijk niet bepaald stil gezeten de afgelopen tijd. Deze uitgave staat in het teken 

van het Noordelijk Pinksterkamp, dat een speciale plek inneemt in onze jaarplanningen en in 

onze harten. Zoals gewoonlijk is weer alles uit de kast gehaald om er een geweldige tijd van te 

maken en de speltakken kijken dan ook uiterst tevreden terug op dit kamp. Daarnaast neemt 

de redactie je mee naar een letterlijk hoogtepunt van dit seizoen en blikken we terug op een 

onverwacht bezoek van een oranje busje aan onze vereniging. Tot slot presenteert het 

bestuur de geweldige resultaten van de jaarlijkse bloemenactie en natuurlijk wordt er ook 

weer iemand in het zonnetje gezet. 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 Speltaknieuws 

Van de redactie 

Prikbord 

In het zonnetje 

Centraal Bureau Stanley 



 

De jongste speltak van de Stanley is natuurlijk ook van de partij op NPK. Dit jaar gingen er veel 

Bevers mee die nog nooit op NPK waren geweest en dat was best een beetje spannend voor 

sommige kinderen en ouders. Na een afscheid met een dikke knuffel was het tijd om het kamp 

écht te beginnen bij de Centrale Opening op het middenterrein. Tijdens de opening stortte er 

plotseling een ruimteschip neer, waar een verdwaalde alien in bleek te zitten! Aan de Bevers 

werd gevraagd of zij wilden helpen de alien weer veilig thuis te brengen. De subkampleiding was 

nog niet uitgesproken of de bevers hadden hun hulp al aangeboden. Daarna vlogen we met onze 

jetpacks naar de Melkweg om daar veel avonturen te beleven. We sloten de avond af met 

spelletjes en een gezellig kampvuur.  

Onze tweede dag van NPK bestond uit een hike, een kijkje bij de Welpen en veel vrije tijd. Ook 

de brandweer kwam even langs en zorgde voor verkoelende waterpret. De Bevers en leiding 

hebben genoten van het programma en vooral van het mooie weer! Daarna hebben we gezellig 

gegeten bij de Welpen. Moe en voldaan hingen we onze jetpacks weer op het laadstation.  

Op de laatste ochtend van het kamp werden de laatste spelletjes gespeeld. Tijdens de sluiting 

bleek dat wij dit jaar met ons Milkyway thema de kampprijs hebben gewonnen! Hier zijn wij 

natuurlijk super blij mee en ook erg trots op. Dit betekent dat wij op het volgende NPK tijdens de 

Centrale Opening de Beverwet mogen opzeggen en een vlag mogen hijsen.  

Al met al is het Noordelijk Pinksterkamp als een raket voorbij gevlogen.   

Wij hebben genoten en kijken voldaan terug op een fantastisch kamp!  

  Bevers 



 

Ook de Welpen waren met Pinksteren 

weer op de Marnewaard te vinden! We 

zijn op kamp geweest met een hele leuke 

groep kinderen, dus het kon alleen maar 

een heel geslaagd weekend worden. Het 

was nog wel een beetje spannend of 

Roezemoes, de prinses van Marnewaria, 

de heks (en daarmee de behekste klok) 

kon verslaan. Gelukkig is dat door de inzet 

van alle Welpen gelukt! Verder hebben 

wij ons tijdens het kamp vermaakt met 

spelletjes, een hike en een hele toffe 

buikschuifbaan, om maar wat op te 

noemen. Op Tweede Pinksterdag was het 

helaas weer tijd om het kamp af te sluiten 

en alles af te breken. Dit jaar is alles in 

record tempo afgebroken dankzij de hulp 

van enthousiaste ouders. Wij willen 

iedereen die ons geholpen heeft erg 

bedanken! 

Nagenietend van NPK hebben we ook 

weer leuke opkomsten gehad. Zo was er 

laatst een soldatenopkomst en hebben 

we een keertje pannenkoeken gebakken 

op conservenblikjes. Met de laatste 

opkomsten van dit seizoen in zicht, zijn 

we druk bezig met de voorbereidingen van het zomerkamp. De Welpen gaan een weekendje 

naar Papenvoort in Drenthe. Wat we gaan doen is nog een verrassing maar we kunnen alvast 

verklappen dat het een heel spectaculair programma wordt! 

 

  Welpen 



Zoals bekend heeft de Stanley Groep dit jaar hard 

gewerkt om zo veel mogelijk stemmen binnen te halen 

bij de Rabobank Clubkasactie. Niemand zal snel de 

ijskoude dag vergeten, waarop wij ons verzamelden in 

het centrum van Hardenberg om daar onze opkomsten 

te draaien. En ook de geknoopte constructie, waar een 

tent ondersteboven in hing, blijft er eentje voor in de 

archieven! Groot was dan ook onze vreugde toen wij 

bericht kregen dat Rabobank Vaart- en Vechtstreek erg onder de indruk was van onze 

promotieactie en graag wilde langskomen om ons een prijs te overhandigen. Daar zeiden we 

natuurlijk geen nee tegen! Op zaterdagochtend, terwijl de Bevers en Welpen juist op de manage 

wat ranja aan het drinken waren, kwam daar plotseling een oranje volkswagenbusje 

aangereden. De kinderen mochten de cheque met het prachtige bedrag van €2000 in ontvangst 

nemen en daarna maakten we er een mooi feestje van.  

Wij zijn ontzettend gelukkig met de opbrengst van deze actie! Met dit bedrag zijn we namelijk 

weer een stukje dichterbij de aanschaf van een stel nieuwe groepstenten. En de kinderen waren 

ook blij met de cheque, maar misschien nog wel blijer met de meegebrachte confettikanonnen? 

Dankjewel Rabobank voor dit prachtige bedrag! 

Rabobank op bezoek 



De tweede helft van het seizoen staat bij de Scouts 

altijd in thema van NPK en de voorbereiding 

daarvan. Wat was het weer fantastisch! Met een 

mooie groep kinderen zijn we gestart en we 

hebben ze zelfs ook allemaal weer mee 

teruggenomen naar Hardenberg. Op vrijdagavond 

moesten de Scouts hun patrouilletenten opzetten, 

maar ze hadden allemaal zoveel zin in NPK, dat het 

tenten opzetten maar moeizaam ging. Op 

zaterdagochtend gingen de patrouilles met een 

lichte achterstand, maar niet minder enthousiast, 

verder met het opbouwen van de keukens en 

tafelvuren. Deze stonden in no-time, zelfs met de 

Centrale Opening tussendoor. Daar wordt de vlag 

altijd op NPK-tempo (lees: zeer sloom) gehesen en 

kan iedereen genieten van de themapresentaties 

van alle speltakken.   

Niet alleen de Scouts waren druk bezig op ons 

terrein, ook de ONS heeft flink wat werk verzet. Zij 

hebben namelijk weer een tafel/poort/klimobject 

voor ons geknoopt, die zeker Thema Object Prijs 

waardig was! Al was de themacommissie het daar 

niet helemaal mee eens. Ach, los van het bankje dat 

er nog vanaf gleed, hebben we er wel van genoten.   
 

De Scouts hebben verder nog mee gedaan aan de MegaPloeterPowerRace en themaspellen, 

zoals hamburgermenu-kwartet en het estafette-renspel. Ook hebben ze zich vermaakt op het 

middenterrein, bij de andere speltakken en het Scoutskampvuur, waar sommigen terug 

kwamen met ‘Fix’. Ondertussen heeft de leiding gelukkig ook wat leidingmomentjes gehad met 

broodjes Schnitzel in de Zeef, leidingranja in de Kruk en de toffe glijbanen in het 

leidingzwembad. Onze uiteindelijke zevende plaats op het scorebord  voor algemeen                

thema vinden wij ook niet verkeerd. Op naar de top drie volgend jaar! 

  Scouts 



Wat was dit weer een geweldig NPK met elkaar! Vrijdagavond zijn we met zijn allen begonnen 

met het opbouwen van het kampterrein. Hierbij had iedereen een eigen taak en dit verliep 

super goed. De snijtafel, keuken en tenten stonden al snel en dat allemaal met goed teamwork! 

De volgende ochtend zijn we verder gegaan met de opbouw van ons kampterrein. Dit verliep 

ook erg snel en het kampterrein begon zelfs een beetje gezellig te worden! Daarna gingen we 

snel naar de Centrale Opening, waar in totaal zo’n 3600 mensen bij elkaar komen. Verder 

hebben we nog een aantal spellen gedaan met de andere subkampen, bijvoorbeeld een spel 

waarbij we een grote opblaasbal in het goal van een ander subkamp moest proberen te krijgen. 

Ook was er een grote quiz waar je naar A, B of C moest rennen als je het antwoord wist. Wij 

deden ook mee samen met Wouter in de rolstoel, wat niet al te soepel ging maar we zijn toch 

ver gekomen! 

Zondag hebben we de Explogames gehad, waarbij 

we spelletjes moesten doen bij andere groepen. 

Onze begeleiding had als spel flessenvoetbal met 

een twist: er stond namelijk in het midden van het 

speelveld een speciekuip met water waar je de 

anderen mee kon natgooien. En wie zouden wij 

zijn als wij het flessenvoetbal niet zouden laten 

zitten en meteen met water zouden gaan klieren? 

Zaterdagavond was er nog een erg gezellig feest in 

de Zeef. Die nacht hebben we met vijf man in het 

net geslapen, wat niet al te lekker lag maar waar 

we toch wat uurtjes in hebben kunnen slapen. 

Maandag was het een rustig dagje met veel vrije 

tijd. We hebben het kampterrein opgeruimd en 

hebben die avond nog gehaktballen, broodjes 

hamburger of schnitzel gegeten rond het  

kampvuur. Daarna was het alweer tijd om terug 

naar huis te gaan. Kortom, het was een geweldig, 

leuk en een super gezellig NPK! 

  Explorers  



Het beheer van groepsmateriaal wordt uitgevoerd door KoGroM. KoGroM is een bekend begrip 
binnen de Stanley, maar niet iedereen weet dat het een samengestelde afkorting is. KoGroM 
staat namelijk voor Komissie Groeps Materieel (jawel… oude spelling, zo oud dus al!) 
De commissie bestaat momenteel uit Ronald en Martijn van B. en zal volgend jaar worden 
versterkt door Gerco.  

Het hele jaar door coördineert deze commissie het 
onderhoud, reparatie en vernieuwing van het 
groepsmateriaal met als hoogtepunt het NPK. Met dit kamp 
wordt ongeveer de hele blokhut leeg getrokken om dit 
vervolgens met een vrachtwagen allemaal naar de 
Marnewaard te brengen. Een mooi moment dus om de 
materiaalhokken eens goed uit te vegen ;).  
 
Er gaat dus veel mee met zo’n kamp, onder andere:  

• 739 pionierpalen 

• 30 groepstenten 

• waarvoor 675 tentharingen 

• Bijna 8 kilometer (!) aan sisaltouw 

• En natuurlijk kisten vol met gereedschap, kookgerei, 
licht (olie-,  gas- en ledlampen), EHBO, speelgoed, 
themaspullen en nog veel meer. 

Kortom gewoon even voor één weekend een hele vrachtwagen vol spullen! 

 Ik ga op NPK en ik neem mee: 

Bij de Stanley proberen we altijd om de kosten zo laag mogelijk te houden. Dat doen we 

bijvoorbeeld met de bloemenactie en met verhuur van de blokhut. Wat veel mensen     

misschien niet weten is dat we voor het Noordelijk 

Pinksterkamp al jaren worden gesponsord door de 

Albert Heijn in Hardenberg. Ook dit jaar was de AH 

weer bereid om alle boodschappen (en voor NPK zijn 

dat veel boodschappenkarretjes vol) met 35% korting 

aan ons te schenken. Dat bespaart ons weer vele 

euro’s aan kampgeld. 

Dus Appie, bedankt! 

Goedkoop op kamp 

 



Al maanden van te voren heerst er enthousiasme onder de leiding: wanneer zullen we hem weer 

inplannen? Kan iedereen? Wat gaan we opbouwen? Een paar weken van te voren is er een 

beetje stress te bespeuren: waarom doen we dit toch? Wat een werk! Kan die constructie 

eigenlijk wel? Wat zullen we nu weer eens gaan bedenken? Is dit te doen voor Bevers, Welpen 

én Scouts?  

Er gaat heel wat denkwerk aan vooraf, maar dan is het eindelijk de bewuste zaterdag! De leiding 

staat al vroeg op de blokhut. En ‘leiding’ betekent tijdens de jaarlijkse klimopkomst álle leiding, 

want tijdens deze opkomst helpen de verschillende leidingteams elkaar. De taakverdeling wordt 

bekendgemaakt en iedereen weet wat hij of zij moet doen. Dan is het wachten op de eerste 

kinderen. De Welpen zijn als eerste gestart, de bevers hadden tussen de middag opkomst en de 

Scouts sloten het spektakel op grote hoogte af. En toen iedereen weer uit gestapeld en 

geklauterd was, mogen we als leiding best zeggen dat we trots waren op wat wij hebben 

neergezet. Want zo’n opkomst kost dan wel veel tijd aan voorbereidingen, het is het volledig 

waard! Het kratjes stapelen, de hindernisbaan en het klimmen is allemaal vastgelegd. Op deze 

en de volgende pagina staat alvast een voorproefje, meer foto’s zijn te vinden op de website.   

  Klimopkomst 



 

  Klimopkomst 



  Stam 
 

Dit stuk gaat over de Stam op NPK, of beter gezegd, de STONS op NPK. De STONS is een 

samensmelting van de speltakken Stam en ONS. Dit is een fenomeen dat ontstaan is door een 

kleine hoeveelheid fanatieke padvinders die net niet zo fanatiek zijn dat ze als leiding meegaan 

op NPK, maar dit toch ook echt niet willen missen. Want zeg nou zelf, als Stam met z’n drieën op 

NPK is toch net iets minder gezellig dan wanneer je ook met twaalf man kunt zijn.  

Als we dan geen leiding geven, wat doen we dan de hele dag? Goeie vraag! De dag beginnen we 

over het algemeen rustig. Dit is voor iedereen het beste. Kopje koffie, glaasje melk, gebakken 

eitje, tosti en tegen de tijd dat dat op is, is het middag en zijn we er wel weer. Dat is vaak dan ook 

het moment waarbij de eerste kroonkurk alweer van de fles vliegt. *plop*  

In de middag lopen we meestal een rondje over het terrein langs alle speltakken en bieden wij de 

helpende hand die ze daar nodig hebben. Zo is het min of meer een traditie geworden dat de 

knoopgrage STONS-leden een mega groot bouwwerk knopen op het scoutsterrein.  

Elke dag om 17.00 uur moeten wij ons melden in de keuken. Wij voeren al jaren dezelfde taak uit, 

namelijk het eten opscheppen in de centrale keuken voor alle hongerige Bevers, Welpen, Stam en 

leiding. Dat zijn 2235 buiken die dagelijks gevuld moeten worden! 

Het gaat dus om gigantische hoeveelheden. Op de 

zaterdag worden er bijvoorbeeld aardappels met 

boontjes en een hamburger gegeten. Hiervoor moeten 

er welgeteld 1200 kg aardappels, 800 kg sperziebonen 

en 2400 hamburgers klaargemaakt worden. 

Na het opscheppen van het eten genieten wij zelf ook 

van een heerlijk bordje eten en is het tijd om terug te 

gaan naar het terrein om het kampvuur aan te maken. 

Andere Stanleynezen komen dan bij ons langs of wij 

gaan naar hun toe voor een gezellige avond. 

Daarnaast is er op het stamterrein ook een grote 

feesttent, waar we de avond vaak afsluiten met  

de nodige drankjes en dansjes.  

Dit was hem dan, een dag in het leven van een 

Stamper als STONS op NPK! 



 

Tjee, eindelijk weer mee op NPK! Ik was jarenlang 

'actief' bij de Scouts en daarna de Explorers en toen 

viel ik in een groot zwart gat bij ONS… En zwart gat 

dat pannen schuren heet. Wat een drama vond ik 

dat. 

De laatste keer dat ik mee ging met ONS mochten 

we ook al eten opscheppen, maar toch ging er iets 

mis de jaren daarop. Dit jaar ging ik als behoorlijk 

oudgediende tóch weer mee met de ONS en wat 

een feest! Ik heb echt genoten. Het opscheppen van 

het avondmaal voor de Bevers, Welpen, Bronbeek, 

Stam en andere hongerigen was een TOP klus, maar 

ook met onze eigen groep was het feest. Ik geloof 

dat ik van bijna iedereen zelf leiding ben geweest 

maar dat deed niets af aan de pret en het 

ouwehoergehalte. Wij oudgedienden hebben ons 

heerlijk laten leiden door de ietwat jeugdigere ONS-

leden. De leeftijden liepen uiteen van 22 tot bijna 

50! (Dit gaat overigens niet over mij. Ze zijn er nog 

ouder, maar niet per se wijzer.) 

Wat moet je nog meer vertellen over zo'n kamp? 

We hebben mogen oppassen bij de Scouts, maar die 

waren heel braaf op wat ongepaste praat na. Ook 

hebben we bij de Scouts een toren/tafel of een 

tafel/toren of een torenhoge tafel gebouwd. Ik heb 

sinds jaren weer een kruissjorring mogen leggen. 

Ook mag ik mijzelf nu aanmelden bij het steigersjorring-genootschap. Dit schijnt een zeer 

exclusieve club te zijn voor de überpadvinder waar alleen het fijne van het fijne van Stanleyleden 

lid van zijn. Dus alle Bevers, Welpen, Scouts, Explorers en Stampers: oefenen, oefenen als een 

malle! Na het bouwen van die torenhoge tafel was zelfs één van de twee allerleukste Explorers 

allertijden trots op mij! Dus al met al een goed kamp lijkt mij. Tot volgend jaar! 

  ONS 



 

  prikbord 
Belangrijke data 

14 juli   Overvliegen 

21 tot 22 juli  Zomerkamp Bevers in Elp 

20 tot 23 juli  Zomerkamp Welpen in  

    Papenvoort 

21 tot 26 juli  Zomerkamp Scouts in  

    Mook                                      

21 tot 28 juli  Zomerkamp Explorers in  

    Brexbachtal (Duitsland) 

 

Wist je dat... 

- De Bevers tijdens NPK de kampprijs    

hebben gewonnen! 

- De Bevers samen met de brandweer 

scoutsleiding Martijn van Baardwijk 

hebben gered nadat hij een 

fietsongeluk had op NPK? 

- De afkorting HUDO een begrip is 

binnen scouting en een afkorting is 

voor ‘houdt uw darmen open’. 

- Er een vacature is voor ‘Aaltje 

Verhaaltje’ en je hiervoor moet 

solliciteren bij de dames van de Welpen 

en auditie moet doen tijdens hun 

zomerkamp. 

- De Welpen over skills beschikken die 

nodig zijn voor het leger? 

- De Scouts op NPK machtig veel 

schuimblokken kunnen kopen van hun 

zakgeld? 

- De Explorers op NPK door hun zelf 

geknoopte hangmat zijn gezakt toen ze 

op de foto gingen? 

- Jolanda sinds NPK nog steeds vermist 

wordt?  

- De Bevers, Welpen en Scouts een 

super gave klimopkomst hebben gehad 

dit voorjaar! 



Bij de Stanley worden natuurlijk ook de statistieken bijgehouden; wat de verhouding jongens/

meisjes is, hoe oud onze leden zijn, wat hun lievelingseten is en ga zo maar door. Om deze 

baanbrekende onderzoeken goed te kunnen presenteren is deze nieuwe rubriek in het leven 

geroepen. Bij de statistieken van deze uitgave worden de verdeling van de speltakken en de 

verschillende leeftijden van onze leden gepresenteerd.  

  Centraal Bureau Stanley  



 

Bestuurslid verhuur 
 

Een belangrijke inkomstenbron 

van de vereniging is de verhuur 

van onze blokhut. Momenteel 

zoekt het bestuur ondersteuning 

voor de logistiek die gepaard 

gaat bij de verhuur. Kom jij ons 

helpen? 

 

Bestuurslid algemeen 

Alle helpende handjes in het 

bestuur zijn uiterst belangrijk. 

Als bestuurslid algemeen help   

je mee met verschillende taken. 

Iedereen kan op zijn of haar 

eigen manier een bijdrage 

leveren! Beschik jij over 

kwaliteiten die van pas      

kunnen komen?  

  Bestuur 

 

Bestuurslid PR 

Niet iedereen kan zo goed 

kaartlezen als onze scouts. Het 

bestuurslid PR zet daarom de 

Stanleygroep op de kaart! Zie jij 

uitdaging om de Stanleygroep 

meer zichtbaar te maken, 

bijvoorbeeld in het kader van 

social media en sponsering?  

De Stanleygroep kent een lange traditie van het organiseren van een 

bloemenactie. Ook dit jaar is er weer een bloemenactie 

georganiseerd, die plaatsvond op 20 en 21 april. Normaal gesproken 

gaan vrijdagavond leiding, Stam en Explorers aan de slag en op 

zaterdagochtend zijn de Bevers, Welpen en Scouts aan de beurt. 

Na een lange voorbereiding die bestond uit: ouders benaderen om zich zaterdagochtend 

beschikbaar te stellen om te rijden én de kinderen te ondersteunen met het verkopen, de 

kweker contacteren om de planten te bestellen en het maken van een auto- en wijkindeling, was 

het 20 april eindelijk zover. We gingen starten met de verkoop! 

Op vrijdagavond zaten we er allemaal klaar voor. Leiding, Stam en Explorers hadden er zin in en 

keken telkens gespannen naar de weg of de vrachtwagen al in aantocht was. Door ernstige 

vertraging bij de kweker werden de planten namelijk niet ’s middag geleverd maar pas ‘s avonds. 

Om 20.30 uur zagen we eindelijk de vrachtenwagen voorrijden. Door dit late tijdstip was het niet 

meer mogelijk om te starten met de verkoop en moesten we het voor elkaar zien te krijgen om 

alle planten op zaterdag te verkopen. Met de inzet van alle ouders – sommige namen direct 

meer bloemetjes mee en andere kwamen halverwege terug om extra op te halen - is het gelukt 

om alle 1600 planten te verkopen. Door deze inzet heeft de actie dit jaar ruim €2200 opgeleverd. 

Hier mogen we z’n allen best een beetje trots op zijn! 
]]]]] ]]]]  

Naast veel leiding heeft de Stanleygroep ook een enthousiast ouderbestuur dat op de 

achtergrond actief een bijdrage levert aan de vereniging. Momenteel zijn wij op zoek naar 

versterking van dit ouderbestuur! Denk bijvoorbeeld aan de volgende functies:  

Enthousiast geworden? Schroom niet om contact op te nemen! Elke bijdrage is voor ons 

zeer waardevol. Mail voor meer informatie naar herbertholthuis@gmail.com.  



 

  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 rubriek aandacht 
besteed aan iemand die zich uitzonderlijk inzet voor onze 
vereniging. Deze week staat Martijn van Baardwijk in het 
zonnetje. Martijn is al elf jaar leiding, waarvan acht jaar 
welpen- en drie jaar scoutsleiding. Naast leiding geven zit 
Martijn in de KoGroM, de commissie die zich bezighoudt met al het materiaal van de 
Stanleygroep. Ook organiseert hij de Stanleyhunt, hét Stanleyevenement voor Explorers, 
Stam en ONS dat 24 uur non-stop doorgaat.  

 

 Hoe lang zit je al op scouting? 

    Vroeger heb ik bij de Welpen gezeten in Halsteren bij Scouting Jeanne D’arc. Bij deze     
    vereniging ben ik twee jaar lid geweest totdat ik ging verhuizen. Uiteindelijk ben ik toen ik   
    zeventien was bij de Stanleygroep gekomen als Explorer. Dus ik ben ondertussen al elf jaar 
    lid.   
 

 Wat is je leukste herinnering aan een scoutingactiviteit? 

    Dat vind ik erg lastig om te zeggen, eigenlijk zorgt elk NPK al voor geweldige herinneringen, 
    net als de zomerkampen. Het groepszomerkamp in Wiltz en Denemarken zijn toch wel twee 
    grote kanshebbers. Of toch de jaarlijkse klimopkomst, of de Stanleyhunt, of of of… . 
 

   Wat voor spannende dingen ga jij binnenkort beleven?  

   Als iedereen dit leest is het als het goed is al geweest, maar ik ga dus trouwen! Stiekem is    
   het nog een scouting huwelijk ook, aangezien ik ga trouwen met Esther (die is begeleiding bij 
   de Explorers). Dat is vast een spannend moment maar ik heb er wel heel erg zin in! 

 

   Wat maakt onze vereniging volgens jou speciaal?  

   Wat mij vooral altijd opvalt is dat we een hele jonge vereniging hebben. Dit komt vooral    
   door de grote speltakken zoals de Welpen, Scouts en zelfs ook de Bevers, maar ook de   
   leiding, die zich zo hard inzet voor onze groep, is niet oud. Zeker niet wanneer je het  
   vergelijkt met andere groepen op NPK of zomerkamp. Hier lopen vaak de ouders van    
  jeugdleden rond als leiding, dat is bij ons totaal niet het geval. Dit maakt onze groep  
     gewoon super gezellig! 

colofon 
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