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Beste lezer,
Met tegenzin op de achterbank in de auto terug van twee weken
kamperen in de Ardennen. Met knikkende knieën en een zware rugtas inclusief vers gekafte
schoolboeken onderweg naar onbekende leraren en klasgenoten. Kennismaking, nieuwe
start, nieuwe vriendjes, vriendinnetjes. In september moet het altijd weer gebeuren, een
nieuw schooljaar, en vooral, een nieuw scoutingseizoen. Als bagage neem je je herinneringen
van een zomer zonder verplichtingen mee. Een jaar ouder en wijzer. Een nieuw jaar om te
trakteren op je verjaardag en slapeloze nachten te beleven op kamp. Met tegenzin de
mastworp en woeling van de kruissjorring oefenen en vol trots naast de geknoopte objecten
poseren voor de foto. Waar kijk jij het meest naar uit?
Sommige kinderen zijn overgevlogen naar een andere speltak en sommigen komen terug bij
dezelfde met meer ervaring en frisse moed. We kijken terug op een fijne start, met
enthousiaste leden, ouders en leiding. Ook het bestuur van de Stanley heeft niet stil gezeten.
Samen zullen we er weer een te gek jaar van maken en iedereen zal er een deel van
uitmaken. Bevers, Welpen, Scouts, Explorers, Stam, ONS en bestuur, zet je in voor een nieuw
Stanleyjaar en laat je uitdagen!
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In het zonnetje

Bevers
De Bevers gingen dit jaar op zomerkamp naar het
Drentse Elp. De beheerders hadden ons op een
gigantisch terrein ingedeeld, dus we hadden
genoeg ruimte. Een belangrijk punt op ons terrein
was de beveiligde boomstronk met daarop de
'Bevers got Talent' trofee. Het kamp zou namelijk
geheel in teken staan van deze talentshow! Groot
was dus de paniek toen we tijdens het spelen het
inbraakalarm hoorden afgaan! De Bevers waren
snel op de plaats delict maar de trofee was al
verdwenen... Wel vonden ze een brief van de
Bende van de Wolf, die schreven dat zij de trofee
hadden meegenomen. Gelukkig maar, want
daardoor konden we proberen de trofee terug te
vinden. In het bos vonden we een wolvenspoor
dat we een heel eind volgden en tenslotte een
paar aanwijzingen vonden. Deze waren echter
geschreven in een heel vreemde geheimtaal, dus
daar snapten we maar weinig van. Terug op het
kampterrein vonden we in het bos allerlei kaartjes
met vreemde tekens én bekende letters. De
Bevers hebben heel goed gepuzzeld en daardoor
lukte het om het geheimschrift te vertalen.
Op de tweede dag gingen we verder op zoektocht
naar de trofee. Volgens de aanwijzingen moest hij liggen op een plek op een kruispunt, met een
dak, een landkaart en een glasbak... Gelukkig kon Maurits zich een plek herinneren met al deze
dingen en jawel hoor, na even zoeken vonden we daar onze trofee terug! Daarna was het tijd
om lekker uit te rusten bij een zwemplas, want dat hadden we wel verdiend. Verder hebben we
heerlijke frietjes gegeten en ons voorbereid op de talentshow. Iedereen was uitgenodigd en de
Bevers zetten een spetterende show neer. Wat een talentjes zijn het ook! Verder
werd er tijdens de show afscheid genomen van de leiding die gaat stoppen of naar
een andere speltak toe gaat. Dat was voor sommige leiding best een
beetje emotioneel. Daarna was het alweer tijd om naar huis te gaan,
maar wel met mooie herinneringen aan een prachtig kamp!

Welpen
De Welpen zijn dit jaar op kamp geweest naar een mooie natuurcamping in het Drentse
Papenvoort. We begonnen het kamp op vrijdagavond met een lekkere maaltijd. Nadat de
tenten waren ingericht, kregen de Welpen een rondleiding over het terrein, gevolgd door wat
spelletjes in het bos.
Op zaterdagochtend gingen we vroeg uit bed, want er stond een mooi programma op de
planning. De dag begon met een kleine hike, die eindigde bij een klimpark! Na het klimmen
konden we lekker afkoelen in de zwemvijver in de buurt. Weer terug op het
kampterrein hebben we heerlijke pasta gemaakt. We sloten de avond af met de
film Timboektoe in onze zelfgemaakte buitenbioscoop.
Zondag stond Drauwenerzand op de planning.
Met het mooie zomerweer was het genieten
geblazen in dit pretpark. De Welpen waren niet
weg te slaan uit de attracties, waar ze af en toe
ook gezelschap kregen van de leiding.
Als vanouds vond op de laatste avond de bonte
avond plaats. Aan het einde hadden de Welpen
nog een leuke verrassing voor de leiding die ging
stoppen met leiding geven. Zij kregen een erg tof
afscheidscadeau van de Welpen!
Maandag was alweer de laatste dag van het
zomerkamp. ‘s Ochtends was het eerst tijd om
alles op te ruimen en de tenten af te breken.
Omdat het zo warm was, gingen we eerst lekker
zwemmen bij het Hof van Saksen. Dat was een
paar kilometer verderop maar lopend met z’n
allen in een grote groep waren we er zo. Eenmaal
aangekomen hadden we snel een stukje strand
gevonden waar we de spullen konden neerleggen,
snel insmeren en hup het water in! Er was zelfs
een mooie waterspeeltuin en een groot vlot
waarmee je naar de overkant kon.
Al met al hebben we ons prima vermaakt!

Overvliegen
Elk jaar nét voor de zomervakantie is het tijd om over te
vliegen. Van je oude vertrouwde speltak naar een nieuwe en
onbekende. Soms is dat spannend, maar vaak is dit een stap
waar naar wordt uitgezien. Nieuwe kinderen, andere spellen
en vooral nét iets meer uitdaging. En hoe kun je overvliegen
nu letterlijker nemen dan dat wij afgelopen seizoen hebben
gedaan. Na een leuke ochtend vol met spelletjes ontstond er
achter de blokhut wat drukte. Menig ouder had zich namelijk
al achter de blokhut verscholen en af en toe kwam er een
scout even een voorzichtig kijkje nemen. Wat bleek, achter
de blokhut was een kabelbaan opgebouwd! Nadat alles was
uitgelegd nam elke overvlieger afscheid van zijn of haar oude
speltak en sjeesde via de kabelbaan naar de nieuwe. Op zoek
naar nieuwe avonturen!
Voor de leiding bleef het niet bij deze middag. Zij
sloten het seizoen af in Zwolle met het
overvliegfeestje. Samen met Explorers, Stam en
leiding was het tijd om de jaarwisseling van 19891990 te vieren. De kledingkeuzes zorgde voor het
nodige plezier en de rest van de avond was er één
voor in de boeken!

Harm houdt het kort
Eens in de zoveel tijd is het nodig om de Manege
weer eens goed te maaien. Gelukkig is onze
voorzitter nooit te beroerd om dat te doen. Na een
flink rondje op de trekker ligt het grasveld waar
iedere speltak gebruik van maakt er weer fris bij.
Dankjewel Harm!

Scouts
Zaterdag 8 september om 14:00u was het weer zo ver. De scouts mochten eindelijk hun uniform
aantrekken en in de kring gaan staan om de vlaggenmast. Om vervolgens muisstil in
groepssaluut te wachten tot de vlag volledig gehesen werd voor de allereerste scoutsopkomst
van het nieuwe seizoen. Het muisstil zijn moet misschien nog wel een paar keer geoefend
worden.

In het geheugen was het Zomerkamp nog vers. Afgelopen zomer zijn we met een grote groep
vertrokken naar het kleine (maar fijne) plaatsje Mook. Hier hebben we een week beleefd met
Bassie & Adriaan en de gestolen Hike. Vlugge Japie had weliswaar de hike gestolen van een
Scoutinggroep uit Amsterdam, maar het mocht de pret niet drukken. Het kanoën, zwemmen,
klimmen, ruilspel en het Koningsmaal waren ook een succes. En de laatste dag mochten we twee
nieuwe leiding verwelkomen: Laura en Tjad. We mogen ook de bonte avond niet vergeten,
quizzen en moppen horen er altijd bij, maar het spektakel was het Schimmenspel, bedacht in het
thema Bassie & Adriaan, uitgevoerd met creativiteit en enthousiasme. Dit jaar gaan we er weer
met frisse moed tegenaan. De scouts zijn al druk geweest met het oefenen van routetechnieken
en vuur maken. Bij de open dag konden ze hun ouders, grootouders, broers en zussen en
vriendjes en vriendinnetjes meenemen om te laten zien hoe tof scouting eigenlijk is. De
komende periode staan er nog speciale activiteiten op het programma,
zoals de Pooltochten en de Kerstopkomst, maar ook onze eigen
opkomsten!

Explorers
Op zaterdag 21 juli was het dan zo ver;
ons zomerkamp naar het Duitse
Brexbachtal! De reis duurde 5 uur en dat
was eigenlijk best lang met twintig man in
vier auto's. Eenmaal op het kampterrein
bleek... geen bereik! Ach wat maakte het
uit, we hadden elkaar en dat was gezellig
zat. We hebben veel gelachen en grappen
gemaakt! Na zo’n lange reis was het tijd
voor een relaxdag. Naast ons kampterrein
zat een beekje, dus werd er een dam
gebouwd.

Maandag en vrijdags zijn we naar het
zwembad geweest. Verder hebben we
een hike gelopen in Kastellaun, eerst door
een mooi dal en vervolgens over een brug
van 100 meter lang en 360 meter hoog.
Op woensdag gingen we een dagje naar
Koblenz, waar we van de begeleiding een
lijstje kregen met allerlei opdrachten,
bijvoorbeeld: kleed een standbeeld aan
met je uniform of maak een foto als je
schnitzel eet. Het groepje met de meeste
punten won. We hebben ook nog
Koningsmaal gemaakt, waarbij je zelf
mocht bepalen wat je als avondmaal
wilde eten. Zo hadden de jongens heel veel vlees gekocht voor de mannen-BBQ, terwijl de
meiden wraps, hamburgers, en lekkere toetjes hadden.
Op donderdag zijn we naar het klimpark geweest met leuke routes met veel uitdaging. De laatste
avond hebben we een erg lekkere schnitzel gegeten en hebben we in de open lucht geslapen op
een zeil. Ondanks dat de begeleiding niet mee wou niet, was het wel heel erg gezellig!

Nieuw

bij de Speltak
Bevers
x

Hoe ben je bij de Scouting gekomen?
Mama vertelde me erover. En mijn broer
Myrthe
Jesper zit bij de groep met de groene
bloezen (Welpen).
Wat vind je er tot nu toe van?
Heel leuk!
Wat hebben jullie vandaag gedaan?
We hebben in het bos gespeeld. En ook nog andere
spelletjes gedaan.

Welpen
Bevers
Hoe vinden jullie het om nu bij de Welpen te zitten?
(in koor) Leuk!!
Is het ook heel anders dan bij de Bevers?
Leander
Ruben: Ja best wel anders.
Ruben
Leander: Er is ook meer leiding.
Wat hebben jullie vandaag gedaan?
Ruben: trefbal...
Leander: … en blikspuit
Wat is het leukste dat jullie, tot nu toe, bij de Welpen gedaan hebben?
Leander: Marshmellows eten.
Marshmellows eten?
Ruben: Ja, die hebben we geroosterd boven het kampvuur.
Als jullie een opkomst zouden mogen bedenken, wat zouden jullie dan gaan doen?
Ruben (na even nadenken): een kampvuur!

Nieuw

bij de Speltak
Scouts
Welpen

Wat zijn nou de grootste verschillen tussen de Welpen en de
Scouts?
Rutger-Mark
Rutger-Mark: bij de Scouts doen we meer met vuur.
Kristian: En je moet meer dingen zelf doen
Kristian
Rik: Ja, bij de Welpen was dat anders. Hier mag je alles zelf doen.
Rik
Wat hebben jullie vandaag gedaan bij de opkomst?
Rutger-Mark: We moesten vuur maken.
Rik: en daarna gingen we daarop koken.
Wat vinden jullie nou het leukst om te doen tijdens een opkomst?
Kristian: Blikspuit is heel leuk. En vuur maken natuurlijk ook.
Rutger-Mark: Vuur maken en hutten bouwen: dat zijn mijn favoriete dingen.
En dat vuur, daar moet dan ook wat op gebakken worden, hè?
Samen: Ja! Frikandellen!
Explorers
Scouts
Wat vinden jullie tot nu toe van de Explorers?
Stefan: ik vind het wel leuk, voor een deel omdat je nu zelf alles moet regelen.
Stefan
Lucas: Ja leuk inderdaad; het is een gezellige groep. Je doet wel véél minder dan
Lucas
bij de Scouts.
Wat is nou een groot verschil tussen je oude en nieuwe speltak?
Lucas: Bij de Explorers doe je minder dan bij de Scouts,en de leiding is minder streng.
Stefan: De begeleiding doet trouwens ook veel minder. Je hebt zelf meer verantwoordelijkheid.
Wat hebben jullie gedaan bij de afgelopen opkomst?
Stefan: Tenten opvouwen en de rest van het materiaal opgeruimd dat er nog lag van
zomerkamp… dat moest even gebeuren, was ook gewoon nodig.
Lucas: Tenten die wij nooit hebben gebruikt! Daarna gingen we een beetje chillen.
Hoe zou jouw perfecte opkomst er uitzien?
Stefan: Iets met vuur en hamburgers eten.
Lucas: Eerst een leuke activiteit en het laatste half uurtje niks meer doen.
Hebben jullie nog grootse plannen of doelen voor dit seizoen?
Stefan: Naar NPK! Dat is wel iets groots wat ik zeker wil gaan doen.
Lucas: Geen idee of we nog grote plannen hebben, maar we gaan op NPK en op zomerkamp!

Nieuw

bij de Speltak
Stam
Explorers

Je bent nu twee keer bij een stamopkomst geweest. Wat vind je er tot nu toe van?
Ja leuk, erg gezellig!

Mirte
Zijn er nog verschillen tussen de twee speltakken? Merk je daar iets van?
Ja op zich wel. Bij de Stam ben je nog iets meer op jezelf aangewezen. Je moet er met elkaar iets
leuks van maken. Dat was bij de Explorers ook al wel zo, maar hier nog net iets meer.
Is er ook iets dat je mist nu je niet meer bij de Explorers bent?
Hmmm… jawel, de groep was wel heel gezellig.
Wat voor nieuwe uitdaging heb je dit jaar?
We gaan een beetje klussen in het Stamlokaal, dus daar gaan we iets tofs van maken. En een
ander doel dit jaar is om er een weer een gezellige tijd van te maken.

Open Dag
Scouting, wat doe je daar nou precies? Om meer aandacht te besteden aan die vraag vond
op 29 september de jaarlijkse Stanley Open Dag plaats. Op deze Open Dag waren alle
leden van de vereniging, hun familieleden en vrienden uitgenodigd voor een gezellige dag
op onze blokhut. Daar waren allerlei activiteiten die de bezoekers duidelijk moesten maken
welke vormen Scouting allemaal aan kan nemen. Zo kon men de hoogte in bij het kratjes

stapelen, broodjes bakken boven het kampvuur, leren hoe je een kruissjorring legt of mooie
dasringen knoopt, om maar wat op te noemen. Voor ieder was er dus wat wils!

Stam
De dag die je wist dat zou komen, de laatste vrijdag van de Feestweek Gramsbergen! Normaal
gesproken staat deze grootst omcirkeld in de agenda van iedere Stamper. Helaas had menig
stamlid al andere plannen en ging deze traditionele opkomst niet door. Enkele stamperleden
durfden de lange fietstocht toch aan en waren alsnog - met andere mensen - naar Gramsbergen
gegaan. Onder het genot van een lekker drankje en de welbekende hamburgers werd er genoten
van de muziek. Gelukkig is het pittoreske Gramsbergen niet zo groot en vinden ware Scouts
elkaar altijd weer terug. Zo kwamen verscheidene mensen elkaar toch nog tegen in het
feestgedruis. Zo werd het toch nog een beetje een Stamperopkomst, maar net niet helemaal.
Volgend jaar beter!
Gelukkig hadden we op 7 september ook nog onze eerste opkomst. Iedereen had er enorm veel
zin in, maar één persoon toch wel wat minder. Voor Lotte betekende dit namelijk haar laatste
opkomst voor een half jaar, dit omdat ze een onvergetelijke reis gaat maken door MiddenAmerika en de VS. Lotte dacht dat ze zelf een opkomst moest organiseren, maar niets was minder
waar! Dankzij de feestcommissie werd er een hele toffe surpriseparty georganiseerd. Lotte was
enorm verrast bij binnenkomst en dit was dan ook de aftrap voor een mooie, gezellige avond!
Na dit knallende begin van het seizoen, is de stam
ook weer overgegaan op de orde van de dag. Eerst
de vergadering en daarna weer gewoon
opkomsten draaien met aansluitend de
dansplaatjes! Helaas heeft DJ Lotto zich voor een
halfjaar ziek gemeld. Al zoekend naar een nieuwe
huis-DJ gaan wij er weer een leuk seizoen van
maken!

prikbord
Belangrijke data

Wist je dat...
- De Explorers op de heenweg van
zomerkamp totaal het verkeerde adres
hadden ingevuld?

- Zij op zomerkamp geen bereik hadden
op hun mobiele telefoon en nog steeds
leven? #hoedan?!
- De bevers op zomerkamp zo’n groot
terrein hadden dat de bevers soms op
het terrein zelf de weg kwijt waren?
- De scouts eigenlijk een klein plekje
hadden op zomerkamp maar gewoon
extra terreinen in gebruik hebben
genomen?
- Dit ook gewoon werd toegestaan?
- Liza en een paar Welpen vast hebben
gezeten in een ‘Hunebed’ in
Drauwenerzand?
- De Welpen de film Timboektoe nog
nooit hadden gezien, dus zij een heuse
premiére hadden?
- Wist je dat de vrouw van Barack
Obama volgens een Scout ‘Au bainmarie’ heet?
- Alle Explorers, Stam en leiding een
heel leuk overvliegfeestje hebben
gehad in Zwolle? En dat vooral de
bootjes erg populair waren?

Pooltochten

24 tot 27 oktober

Natuurwerkdag

3 november

Sinterkerst

15 december

Eerste opkomst 2019

5 januari

Centraal Bureau Stanley
Soms heb je van die dingen die je altijd al had willen weten, Centraal Bureau van de Stanley
zoekt het voor je uit! Deze keer hebben we de woonplaatsen der Stanleynezen eens onder de
loep genomen.
Zoals te zien is in het diagram hieronder komt het merendeel uit Hardenberg. Het deel overig
wordt verder duidelijk gemaakt in het rechter cirkeldiagram. Had jij bedacht dat er maar liefst
twee leden in Koekange wonen? Nu nog even uitzoeken wie dat zijn…

Bestuur
Het bestuur is faciliterend en waar nodig ondersteunend naar de leiding en de leden van de
groep. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk plezier beleefd binnen de Stanley Groep.
Daarbij houden we ons bezig met de ledenadministratie, beheer van het gebouw en de
financiën. Daarbij hebben we ook verschillende actiepunten die een extra financiële bijdrage
leveren voor de groep zoals de jaarlijkse bloemenactie met vlijtige liesjes en de mogelijkheid om
de blokhut te huren. Maar ook is er periodiek overleg met speltakleiders en gedelegeerd met
alle leiding.

Bestuur 2018/2019
Harm Herbert

voorzitter en contributie-inning

Anita Roelofs

secretaris en ledenadministratie

Alien Nijman

penningmeester

Marion Dijk

bloemenactie en coördinatie schoonmaak blokhut

Eddy Croezen

huismeester en verhuur

Marieke Pieper

VOG registraties

Bert Huisjes

ondersteunende klussenman

Huismeester Eddy houdt je
op de hoogte!
In deze nieuwe rubriek praat Eddy ons
bij over het reilen en zeilen van de
blokhut.

Klusdag
Op 23 juni was de klusdag op de
blokhut. Dit was een groot succes en er
is ontzettend veel werk verzet met een
geweldig resultaat!
Hartelijke dank aan iedereen die
meegewerkt heeft op deze dag!

Inbraak op de blokhut
Op 25 augustus ontdekte Eddy helaas dat er is
ingebroken bij de blokhut. Daarbij was er ook dit keer
weer vooral veel braakschade. Waardevolle spullen en
contant geld zijn niet aanwezig op de blokhut, dus veel
te halen valt er niet. De politie heeft na de
braakmelding met een forensisch team
sporenonderzoek gedaan. Wellicht dat daar nog iets
uit naar voren komt.
Ronald en Eddy hebben al veel sloten en metalen
kozijnen hersteld. Twee problemen moeten nog
aangepakt worden. Het kozijn van de
gereedschapskast in de hal is van hout en is vernield.
Ook het slot van het karrenhok moet vervangen
worden. Is er een handige timmerman die dit voor ons
kan herstellen?

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 keer staat Janette Kooy in het
zonnetje. Janette geeft al dertien jaar leiding. Dit heeft ze
eerst zes jaar gedaan bij de welpen, maar ze is nu alweer
zeven jaar Explorerbegeleider.
Hoe lang zit je al op scouting?
Oei, vanaf 1992, dus mijn 26e jaar nu, toen ben ik bij de welpen/kabouters begonnen en
altijd blijven plakken. Gelukkig, want ik had alle belevenissen en gezelligheid voor geen goud
willen missen.
Wat is je leukste/gaafste herinnering aan een scoutingactiviteit?
Dat zijn er zoveel dat er niet een te benoemen is, bij scouting beleef je zoveel! Enkele
hoogtepunten zijn sowieso JOTI/JOTA, Stanleyhunt, SOT en zeker NPK, als je na het kamp
wegrijdt kijk je alweer uit naar het jaar erop. Ook de (groeps)zomerkampen zoals Wiltz of
Kandersteg mogen zeker niet ontbreken met gave activiteiten zoals Kletterwald, hiken,
Speleogie en vooral de gezelligheid rond het kampvuur. Maar ook alle jaren als leiding had ik
niet willen missen met het enthousiasme van het team en de kinderen.
Op welke manier blijf jij uitgedaagd bij scouting?
Als jeugdlid heeft elke speltak zo zijn eigen uitdaging, hoe ouder je wordt hoe meer je zelf
organiseert en uitdenkt wat scouting uitdagend maakt en houdt. Nu als Explorerbegeleiding
probeer ik samen met Esther, Jeroen en Micha om iedereen uit te blijven dagen door
verder te denken dan het standaard kader. Er is zoveel wat je kan doen, vandaar ons motto
bij de Explorers: "Die Luft ist das Ende" oftewel the sky is the limit!
Wat maakt onze vereniging volgens jou speciaal?
De Stanleygroep bestaat uit leden, leiding en bestuur dat er met veel enthousiasme staat,
voor gaat en samen gave activiteiten wil neerzetten. En vooral het onderlinge contact, door
de jaren heen bouw je zoveel vriendschappen op dat het naast je hobby ook gewoon een plek
is waar je graag komt. Kortom één gezellige scoutingbende!
Janette geeft het
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