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Beste lezer,
Tijdens een Scoutingseizoen zou je ontzettend veel kunnen doen. De
gekste activiteiten, de spannendste avonturen, maar het allerleukste
aan Scouting is dat je samen bent met iedereen. De gezelligheid en verbondenheid maakt
Scouting speciaal. Tijdens de opkomsten is dit altijd al goed zichtbaar, maar tijdens kampen is
dit overduidelijk. Je bent een langere tijd op elkaar aangewezen en iedereen wil er een leuke
tijd van maken. Eigenlijk een gemeenschappelijk streven naar gezelligheid.
Tussen de vrije momenten door ga je op zoek naar een partner in crime. Iemand om iets mee
te beleven, iets uit te spoken of toch even te relaxen in de tent. Want tijdens een kamp heeft
het geen zin meer om je zorgen te maken om je snapchatreeks of Hay Day boerderij. Zelfs
Fortnite scores zijn niet langer interessant (het kan ouders, het kan écht). En wanneer je een
maatje hebt gevonden maak je voor je het weet een van je mooiste herinneringen.
De leiding ziet een groep vaak groeien tijdens een kamp. Een moment waar in stilte van wordt
genoten. Iets dat de groep doet en waar de leiding op afstand wel invloed op uitoefent, maar
toch altijd maar weer hoopt dat iedereen oprecht zijn best doet om het samen leuk te
hebben. Handig dat Scouting Nederland als kernwaarde ‘samen’ heeft en dat dit ook
daadwerkelijk terug te zien is. Is zo’n slagzin als ‘Samen stappen we met veel plezier op de
wereld af, dat verbindt ons onderling’ toch nog niet zo gek.
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Bevers
Op 8 september was het eindelijk zover; na een zomervakantie lang wachten kon het
scoutingseizoen eindelijk weer beginnen. De beverleiding was in de zomer al goed bezig
geweest om het nieuwe seizoen voor te bereiden en stond te trappelen om van start te gaan.
Tijdens de eerste opkomsten kon heerlijk worden genoten van mooi nazomerweer, dat ideaal
was om lekker naar buiten te gaan. Zo hebben de Bevers een leuke speurtocht gedaan, hebben
we heerlijke s’mores gemaakt boven een kampvuurtje en hebben we veel actieve spelletjes
gedaan.

Begin november was het tijd om de boswachters
te gaan helpen op de Natuurwerkdag. Alle Bevers
hebben hun beste beentje voorgezet tijdens deze
mooi zonnige - maar toch wel koude - dag in het
Hardenbergse bos. Omdat de Bevers zo goed
geholpen hadden was er daarna tijd voor
ontspanning met een leuk spel. Zoals gewoonlijk
werd de dag afgesloten met verrukkelijke
pannenkoeken en echte boswachtersoep.
De ene leuke activiteit was nog niet voorbij of de
volgende stond alweer klaar. De opkomst na de
natuurwerkdag stond namelijk in het teken van
een heuse Jungle-Escape-Room. De blokhut was
omgebouwd tot een groot jungle-eiland. Nadat de
Bevers alle puzzels en raadsel hadden opgelost en
dus van het eiland waren ontsnapt, waren er in het
bos cakejes te vinden die rijkelijk versierd werden.
2018 werd afgesloten tijdens de jaarlijkse
gezamenlijke Sinterkerst-opkomst. Eerst konden
we leuke spelletjes doen bij de verschillende
posten en de avond werd gezellig afgesloten met
warme chocolademelk rond het kampvuur.

Stanley doet
Op 16 maart 2019 gaan we bij Stanley aan de slag met NLdoet. Het clubgebouw van de
Stanleygroep wordt ieder weekend intensief gebruikt en dus is het goed om de blokhut te
onderhouden. Dit willen we vanaf nu jaarlijks gaan inplannen in het weekend van NLdoet.
Daarbij willen we graag gebruik maken van inzet van enthousiaste ouders die ons willen helpen.
Dit jaar hebben we nog resterend schilderwerk dat gedaan moet worden, zowel binnen als
buiten. Een andere klus is groot onderhoud aan het straatwerk rondom het gebouw en entree
en voorbereidende werkzaamheden voor herstel van de kampvuurkuil. Daarnaast willen we
binnen graag een grote opruimactie houden om alles weer overzichtelijk op de juiste plek te
krijgen.
Kortom, er is veel te doen! We hopen op jullie hulp, dus zet het vast in de agenda! Verdere info
is al gecommuniceerd via de mail. Ook uitleg over hoe iedereen zich kan aanmelden staat daarin!
Hopelijk tot dan!

Cultuurfonds
Dat er aan Scouting kosten verbonden zijn, kan helaas niet anders. Toch is het niet voor
iedereen financieel haalbaar om met alle kampen en activiteiten mee te doen. Om ervoor te
zorgen dat niemand binnen de Stanley Groep om deze reden buiten de boot valt, willen wij
graag het Cultuurfonds onder de aandacht brengen. Bij het Cultuurfonds kun je aanspraak
maken op financiële ondersteuning door de gemeente voor de kosten van Scouting.
Informatie over dit fonds is te vinden op de site van de gemeente Hardenberg. Daarop staat
aan welke voorwaarden er moet worden voldaan om aanspraak te kunnen maken op dit
fonds en wat er geregeld moet worden. Ook op onze eigen site is vanaf nu een link te vinden
naar de informatie over dit fonds.

Natuurwerkdag
Elk jaar helpt de Stanley Groep tijdens de Natuurwerkdag. Dit jaar was het een mooie en vooral
zonovergoten dag. En wat is nu eigenlijk mooier dan foto’s kijken van alle harde werkers. Want
dat moet eerlijk gezegd worden. Die pannenkoeken en boswachtersoep op het einde krijgen alle
deelnemers niet zomaar! Bevers, Welpen, Scouts en zélfs een paar Explorers hebben keihard
gewerkt!

Welpen
De welpen zijn het seizoen goed van start gegaan. Met al 35 welpen is het een grote groep met
veel mogelijkheden tot vriendschappen en gezelligheid. De vele variatie in opkomsten maakt het
voor de kinderen dan ook leuk. Technieken zoals pionieren, vuurtje stoken en zelf koken vinden
de welpen heel leerzaam en heel leuk om te doen. Ook het installatiekamp van de welpen was
weer leuk, maar toch ook een beetje spannend. Als nieuwe, échte welp en een nieuwe groep om
je in te mengen is het toch wel spannend als je gelijk een nachtje doorbrengt op de blokhut.

Eind januari was het voor de welpen weer tijd voor een winterkamp. Vrijdagavond begon het
kamp met het zoeken van blauwdrukken van een raket. Dit was super spannend, omdat het
donker was en er een slechterik rondliep in het bos. De welpen zagen geen gevaar en
trotseerden weer en wind om de blauwdrukken van de raket compleet te krijgen. Hierna gingen
ze vredig slapen, maar toen ze wakker werden bleek dat de slechterik 'professor Plum' de
blauwdrukken had gestolen. De welpen vonden een briefje met daarop dat ze naar Giga
Konijnenhol moesten gaan als ze de blauwdrukken terug wilden. De welpen ging toen zo snel als
de wind op weg naar Giga Konijnenhol om daar Professor Plum te overvallen en de
blauwdrukken terug te stelen. Na dit overwinningsmoment hebben de welpen de rest van de
middag gespeeld in Giga Konijnenhol. Na een middag vol met schurken overvallen en spelen
waren de welpen wel toe aan wat eten. Ze aten patat op een bord van curry en met bestek van
mayonaise. Een klein voedselgevecht kon niet voorkomen worden. Die avond hebben we nog
een film gekeken. Zondag hebben we met behulp van de blauwdrukken een raket gebouwd en
weggeschoten de lucht in. Daarna kwam er helaas een einde aan dit geslaagde winterkamp.

Op elkaar leren bouwen
In het laatste weekend van 2018 is er een teambuildingsdag georganiseerd voor alle leiding. Elk
weekend staat de leiding vrijwillig klaar om voor alle kinderen en jeugd een fantastisch
programma neer te zetten en dus was het hoog tijd om ook voor de leiding wat te organiseren.
Allereerst zijn we bezig geweest met een aantal stellingen over Scouting en de Stanleygroep. Het
was erg interessant om verschillende inzichten met elkaar te delen. Na de lunch hebben we
gesproken over variatie en gradatie in spelaanbod. Hoe kun je voor elke leeftijd een uniek en
passend scoutingspel organiseren? De conclusies van dit gesprek hebben we ook meteen getest
door een XL-wipwap te knopen, wat een mooie uitdaging voor de leiding was.
Natuurlijk was er ook aandacht voor ontspanning en dat hebben we gedaan met leidingmemory.
Bijna elke leiding bij de Stanleygroep zit er al van jongs af aan bij, dus van iedereen er zijn foto’s
genoeg beschikbaar in het grote scoutingarchief. Per persoon waren twee foto's uitgekozen, één
recente en de ander van lang geleden, waar we een groot memory veld van hebben gemaakt. De
onthulling van de foto's was reden voor veel hilariteit! De afsluiter van de avond was een
zelfgemaakt driegangendiner, onder leiding van chef extraordinaire Bart. Uiteraard zat er een
addertje onder het gras en konden er sabotages gekocht worden met StanleyDollars om de
teams het even wat moeilijker te maken...
Kortom, een hele geslaagde dag die we volgend seizoen weer gaan organiseren!
Ronald (Groepsbegleider)

Scouts
Het scoutsseizoen is alweer bijna halverwege en
de eerste helft vliegt altijd voorbij. Dit komt vooral
door de drukke start van het seizoen. De
Pooltochten in de herfstvakantie staan elk jaar
weer op de planning; hiervoor zijn we in het begin
altijd druk bezig met route technieken en een
oefenhike. Dit jaar was de oefenhike rondom de
Oldemeijer, maar er was nog iets speciaals... De
oefenhike was tegelijkertijd een regiodag
georganiseerd met allerlei andere groepen uit
Overijssel. Hierdoor hadden we veel verschillende
route technieken en allerlei leuke posten.
Ook stond zoals elk jaar Natuurwerkdag weer op
de planning. Hier konden we lekker buiten bezig
zijn in de natuur om het bos te onderhouden. Na
al dat zware werk is een lekkere kop soep met
pannenkoeken voor iedereen die geholpen heeft
natuurlijk wel verdiend.
Maar ook alle normale opkomsten waren weer
superleuk. Tijdens een opkomst kreeg elke Scout
een ei, die de hele opkomst heel moesten blijven
tussen alle spellen door. Voor Sint-Maarten hebben
we lampions geknutseld, waarna de Scouts het bos
in gingen om de voordeuren te vinden van de leiding
die daar woont. Ook was er een speciale sinterklaas opkomst, waarbij allerlei pieten de revue
passeerden: Pieterburen, Piet Mondriaan en het Pieterpad waren er onder andere bij dit jaar.
Tot slot hadden we laatst een geweldig winterkamp, dat sterk begon met een spannende
dropping. Verder hebben we onze pionierskills geoefend met het knopen van forten, die we
later goed hebben getest met een potje lasergamen. Hoogtepunt van het kamp was
zonder twijfel de zelfgemaakte hot tub (Ja echt waar!), die ervoor zorgde dat de
leiding het kamp als extreem relaxed ervaarde.

Tijdmachine
Soms is een bepaalde herinnering zo mooi dat je hem jaren later nog steeds weet. De hele
situatie staat nog altijd op je netvlies en binnen een paar seconden weet je ook weer precies wat
er destijds gezegd werd. Wat is er nu leuker dan aan de hand van foto’s deze herinneringen weer
naar boven halen en deze delen met anderen? Precies, tijd om de tijdmachine te starten!

In 2004 hadden we het briljante plan om
een uitwisseling te doen met een Engelse
scoutinggroep. Peter Amesz had contacten
met een groep van Isle of Wight dus dat
was snel geregeld. Door een Europese
subsidie waren de kosten van dit kamp dat
ongeveer 2 weken duurde +/- € 75,- per
persoon. Dit was inclusief reizen (treinvliegtuig-trein-boot) en een trip naar
Londen. Voor sommigen onder ons was dit
de eerste keer vliegen of een eerste keer
Londen....
Dus welke schoenen trek je dan aan?
precies klompen!
Al met al een erg leuke ervaring geweest
en blijvende herinneringen aan dit
bijzondere kamp.

Dit was op één van mijn eerste NPK’S met Juliet. Ik had altijd de
grootste lol met haar en ze maakte het altijd extra gezellig! Ik weet
nog heel goed dat ik een keer op zomerkamp lippenbalsem nodig
had. Juliet had toen lippenbalsem gevonden en ik moest het om
mijn hele mond heen doen waardoor ik op een clown leek... Juliet
maakte me altijd aan het lachen, ze was een super lieve leiding!

Explorers
De afgelopen opkomsten hebben de Explorers weer hele leuke dingen gedaan!
Zo heeft de begeleiding een ‘minute to win it’-opkomst georganiseerd, waarbij iedereen allerlei
kleine opdrachtjes zoals spijkers slaan, theezakjes op waslijn gooien en pingpongballenspringen
(ja dat bestaat echt!) in één minuut moesten voltooien. Bij andere opkomst gingen ze met de
fiets op pad om in groepjes een veer voor een zo zwaar mogelijk object te ruilen, waarbij twee
groepjes terugkwamen met een baksteen en het winnende groepje arriveerde met een ton vol
zand!
Ook hebbende Explorers een verjaardagsfeestje
gehouden omdat iedereen die avond jarig was.
Iedereen had een cadeautje meegenomen en door
middel van spelletjes zoals ballon kapot trappen en
‘glow in the dark'-beerpong had iedereen aan het
eind van de avond een andere leuk cadeautje
verdiend!
En als laatste hebben we een filmavond gehouden
waarbij we alle banken uit ons lokaal in het
scoutslokaal hadden gezet voor die echte bioscoop
-vibes. Superlekkere popcorn om tijdens de film (of
eigenlijk al voor de film) op te eten maakte de
avond compleet.
Momenteel zijn we bezig met het opnieuw
inrichten van ons lokaal. We hebben de muren een
mooie kleur groen geverfd, een aantal super gave
nieuwe lampen en ook hebben we nieuwe tafels
om in ons lokaal te zetten. Al met al een mooi
begin van het seizoen en we kijken uit naar het
winterkamp in maart!

Patricia lost ‘t op
Hallo Patricia,

Hallo iemand met een rode blouse,

Ik zit met een probleempje..
Elke keer als ik naar de Scouting
fiets op vrijdag ben ik een beetje
zenuwachtig. Dit heeft te maken
met een meisje die bij mij in de
speltak zit. Elke keer als ik haar
zie word ik heel nerveus. Op de
opkomst gaan we wel vaak met
elkaar om, ook lacht ze heel vaak
om mijn grapjes. Laatst zag ik
haar bij de Gamma, toen kreeg ik
toch wel een raar gevoel in m’n
buik. Stiekem ben ik wel een
beetje verliefd, alleen weet ik niet
of zij mij ook wel leuk vindt.
Kan jij mij helpen?

Dit is een bekend fenomeen binnen de
scouting. Het klinkt inderdaad alsof je
verliefd bent. Je maakt leuke dingen met
elkaar mee, dus het is niet gek dat je ook
gevoelens voor elkaar krijgt. Het is leuk om
te horen dat jullie tijdens de opkomst al veel
met elkaar om gaan, en dat ze om je grapjes
kan lachen. Dezelfde humor hebben is erg
belangrijk.
Het is inderdaad erg lastig om uit te zoeken
of ze jou ook leuk vind, of dat ze je puur als
vriend ziet. Als dat laatste het geval is moet
je voorzichtig zijn om jullie vriendschap niet
kapot te maken. Probeer eens iets tijdens
een kampvuur. Dan is het donker en kijkt
iedereen naar het vuur, dus kun je
Groetjes, iemand met een rode blouse..
ongemerkt iets doen. Het is het makkelijkst
als je naast elkaar kan komen te zitten. Dan is het tijd om de vlam over te laten slaan. Je
kunt voorzichtig proberen om contact te maken met je knie tegen haar knie aan te gaan
zitten, of haar een grapje te vertellen. Jullie hebben immers dezelfde humor.
Als ze dat leuk vindt, en ze het contact toe laat kun je haar vertellen hoe romantisch het
vuur eigenlijk is. Als ze zegt dat zij dat ook vindt, kun je zeggen dat je haar eigenlijk ook
heel leuk vindt. Het belangrijkste is dat je het zelf tegen diegene zegt, en niet door een
ander laat doen. Jullie zijn namelijk oud genoeg om eerlijk over jullie gevoel te praten.
Succes, en ik hoor graag hoe het gegaan is.

Liefdesgroet van

Patricia

Stam
De Stam heeft een drukke periode achter
de rug. Het begon in november goed met
de Stamtafel. Deventer bleek een goede
plek om een feestje te bouwen. Eenmaal
aangekomen bij de blokhut kwam al snel
het spel 30 Seconds op tafel. Na een
spannende ronde en veel goede
gesprekken zijn alle Stampers op hun fiets
gesprongen en naar het centrum van
Deventer gefietst. Dit bleek een iets langer
tochtje dan voorspeelt en door de ijzige
kou was iedereen dan ook in zijn nopjes
toen wij in een gezellig café eindelijk de
voetjes van de vloer konden laten gaan.
Tijdens het bezoek van een van de vele
kroegen werd er gebeld vanuit ZuidAmerika. Op deze manier was ook Lotte
nog even bij de Stamtafel aanwezig!
Naast dat de Stam natuurlijk van een
feestje houdt, vinden zij de opkomsten op
vrijdagavond ook heel erg gezellig. Om
ervoor te zorgen dat de Stamadviseurs ook
nog een beetje weten wat de Stam aan het
doen is, was het tijd voor een opkomst
take-over door Bart en Johan. Deze avond
begon met een heerlijke boerenkoolmaaltijd. Teruggekeerd in het Stamlokaal werd er een spel
gespeeld om elkaar beter te leren kennen. Iedereen moest in tweetallen twee leugens en een
waarheid vertellen. Vervolgens moest degene aan wie je dit net had verteld, de drie
gebeurtenissen of weetjes aan de groep vertellen. Aan de rest dan de moeilijke taak om te raden
welke wél waar was.
Tot slot is de Stam druk aan het klussen, de Stampers zitten dus ook de komende tijd niet stil!

Knallend het jaar uit!
Wat iedereen van Scouting rond de jaarwisseling uitspookt, blijft normaal gesproken strikt
geheim. Dit is immers niet tijdens de periode dat er opkomst is. Terwijl er tijdens de eerste
opkomst in het nieuwe jaar vaak wel nog even geproost wordt op de jaarwisseling, vinden de
meeste hun beleefde avonturen al lang niet leuk genoeg meer om deze te vertellen. Zonde vond
de redactie van Stanley in Beeld. Tijd om eens op onderzoek uit te gaan, wat hebben de
Stanleynezen beleefd tijdens de afgelopen jaarwisseling?

Bevers

Giel B en Giel

Wat hebben jullie gedaan met oud en nieuw?
Giel K: Ik heb knalerwtjes afgestoken. Die moet je heel hard op de grond gooien en dan zeggen
ze knal! En ik heb een neefje en heel veel nichtjes, die gingen bij ons logeren.
Giel B: Ik heb wondertollen afgestoken. We zijn naar vrienden gegaan om vuurwerk af te steken.
Dat vuurwerk, is dat ook spannend?
Giel B: Neuh, niet spannend.
Giel K: Nee niet erg, maar je moet wel snel wegrennen na het afsteken, dan is er niks aan de
hand.
Giel K: Bij ons was er nog een mislukte vuurpijl; die was per ongeluk omgeschopt en ging af in
een weiland. Gelukkig stond daar niemand.
Zijn jullie opgebleven tot twaalf uur?
Giel K: Ik heb eerst even geslapen en ben wakker gemaakt om 12 uur.
Giel B: Ik ben ook wakker gemaakt. Twee jaar geleden ben ik wel een keer wakker gebleven tot 2
uur ‘s nachts.
Zijn er nog andere spannende dingen gebeurd?
Giel K: Bij ons bleef mijn neefje in drijfzand steken. Dat was wel even spannend. Verder hebben
we heel mooi naar vuurwerk kunnen kijken. Er werd €50.000 aan vuurwerk afgestoken in de
Marslanden, dus dat was heel mooi uitzicht. Mama wil altijd
thuis blijven met oud en nieuw om vuurwerk te kijken,
maar daar hebben wij helemaal geen zin in. Papa heeft dit
jaar negen euro aan vuurwerk uitgegeven en dat vindt
mama heel veel.
En hebben jullie nog goede voornemens voor het
nieuwe jaar?
Giel B: Ik wil graag meer tekenen en daar beter in worden.
Giel K: ik heb ook goede voornemens, maar ik ben ze
vergeten.

Knallend het jaar uit!
Welpen

Rosa, Dharma en Isabel

Wat hebben jullie gedaan met oud en nieuw?
Rosa en Isabel: Vuurwerk afsteken!
Isabel: Traditie bij ons is om twaalf druiven in één keer in je mond te stoppen, omdat het jaar
twaalf maanden heeft. Dat is traditie in Spanje. Het is wel moeilijk; het beste werkt om de
druiven één voor één in je mond stoppen, want anders lukt het niet.
Onze familie is half Spaans, vandaar dat we thuis deze traditie hebben.
Dharma: Wij hebben thuis ook vuurwerk afgestoken. Verder hebben we oliebollen gebakken
met opa en oma en een hele grote soesjestoren opgegeten, met chocoladevulling, caramel en
nootjes aan de buitenkant.
Zijn jullie opgebleven tot twaalf uur?
Rosa: Isabel en ik zijn tot 1 uur opgebleven. Daarna moesten we naar bed, want onze ouders
gingen naar een feestje.
Dharma: Ik ben tot drie uur opgebleven.
Wat doe je totdat het 12 uur is?
Isabel: Een beetje tv kijken en alvast een beetje vuurwerk afsteken; dan is het zo twaalf uur!
Dharma: Wij hebben ook tv gekeken. Er werden wat laatste dingetjes gekookt en die hebben we
lekker opgegeten.
Hebben jullie ook goede voornemens voor het nieuwe jaar?
Isabel: Ik wil meer op natuur letten
en beter zorgen voor mijn dieren.
We hebben thuis drie honden en
drie zijdehoenders (dat is een
kip met vijf tenen, red.)
Rosa: Ik zou graag meer
helpen thuis en meer
huiswerk maken.
Dharma: Ik wil mijn
vader en moeder meer
helpen thuis.

Knallend het jaar uit!
Scouts

Jozua

Wat heb je gedaan met oud en nieuw?
Jozua: Ik heb vuurwerk afgestoken; vooral rotjes en Thunderkings.
Thunderkings? wat zijn dat?
Jozua: Dat zijn van die buisjes met een bal erin en dan schiet die de lucht in en ontploft.
En heb je dat vuurwerk allemaal zelf gekocht?
Jozua: Nee, mijn ouders hebben het betaald.
Met wie heb je het afgestoken?
Jozua: Met vrienden. En later nog met mijn broer en zijn vrienden. We hebben ‘s middag
vuurwerk afgestoken en later ‘s avonds. Oh, en ook nog eventjes ‘s ochtends, maar niet zo lang!
Wat heb je op oudjaarsdag gedaan?
Jozua: We hebben een beetje vuurwerk gekocht, en verder eigenlijk alleen maar vuurwerk
afgestoken. En oliebollen gegeten
Wat zijn je favoriete oliebollen?
Jozua: Zonder krenten, natuurlijk. [De redactie is het hiermee eens.]
Tot hoe lang ben je opgebleven?
Jozua: Ehmmm… tot half twee. maar ik mocht wel lekker
uitslapen, tot een uur of twaalf.
Heb je nog goede voornemens voor het nieuwe jaar?
Jozua: Ja eigenlijk wel. Ik wil iets meer tijd aan mijn
judo besteden. En… Eehm.. Ja, goed leren voor de
CITO toetsen. Ik vind het onderwerp
woordenschat het moeilijkst.
Wil je verder nog wat kwijt over de feestdagen?
Jozua: Ik heb het gewoon heel gezellig gehad.

Knallend het jaar uit!
Explorers

Jelmer

Wat heb jij gedaan met oud en nieuw?
Jelmer: Ik ben op vakantie geweest naar Zweden. Dat deden we omdat we nog een keer op
vakantie wilden met familie. Op oudjaarsavond zelf hebben we in de tobbe gezeten met drinken
erbij. Oh ja, we hebben lekker getafeld met elandenvlees en varkensvlees.
Ben je opgebleven tot 12u en wat heb je gedaan?
Jelmer: Jazeker. We hebben elkaar een gelukkig nieuwjaar gewenst en cola gedronken met iets
erin.
Heb je zelf nog vuurwerk afgestoken?
Jelmer: Nee, dat mocht helaas niet mee in het vliegtuig. We hebben
zes vuurpijlen de lucht in zien gaan. Dat is voor Zweden heel veel!
Vuurwerk is daar lang zo populair niet als hier.
Heb je lang uitgeslapen?
Jelmer: Nee, op nieuwjaarsdag hebben we een tochtje gemaakt
op de sneeuwscooter. Daarom moesten we ‘s ochtends alweer vroeg op.

Wat zijn je goede voornemens?
Jelmer: Ik wil eigenlijk iets minder gaan drinken, maar we gaan kijken
of dat lukt, en verder wil ik vaker naar de sportschool.

Stam
Wat heb je gedaan op Oudejaarsdag?
Aron: Ik heb gewerkt tot vier uur - ik werk bij
de Plus - en daarna met de familie gezeten en
gegeten. Ik heb ook nog even een dutje
gedaan. Oudejaarsdag hebben we gezellig
uitgezeten bij opa en oma. Later ben ik nog
even langsgegaan bij kameraden.
Heb je zelf nog vuurwerk afgestoken?
Aron: Nee, niet aan toegekomen.
Hoe laat is het geworden?
Aron: Oef.. geen idee, iets van half vijf ging ik
weg bij mijn vrienden.

Aron
Wat hebben jullie gedaan?
We hebben weerwolven gespeeld, ik was de
cupido!
Heb je lang uitgeslapen?
Aron: Tot een uur of een? *Aron checkt zijn
telefoon* ja, half zes tot
tien voor een, handig
zo’n telefoon.
Heb je nog goede
voornemens?
Aron: Niet per se..
Meer op vakantie gaan?

Knallend het jaar uit!
ONS

Martijn

Wat heb je gedaan met Oudejaarsdag?
Martijn: Ik zat in de Ardennen, bij Durbuy in de buurt. We hebben twee bierbrouwerijen bezocht
en lekker biertjes geproefd. Bij ons huisje zat een hot tub, dus daar hebben we ingezeten. Maar
we waren iets te goed bezig met stoken dus uiteindelijk was hij 45 graden! Daar krijg je wel rode
beentjes van. We waren met vrienden, dus het was gewoon heel gezellig.
Ben je wakker gebleven tot 12u?
Martijn: Nog net!
Wat hebben jullie gedaan tot 12u?
Martijn: We hebben spelletjes, zoals Ticket to ride. We hebben lekker tapas gegeten en
natuurlijk in de hot tub gezeten.
Hebben jullie ook vuurwerk afgestoken?
Martijn: Nou! Sterretjes in de hot tub is het enige vuurwerk
wat er aan te pas is gekomen, maar we konden in de verte wel
vuurwerk zien. In België is het wel een stuk minder
populair als hier; om een uur was het wel weer afgelopen.
Vond je het spannend om vuurwerk af te steken?
Martijn: Nee hoor.
Heb je nog goede voornemens voor het nieuwe jaar?
Martijn: Ik wil graag vaker op tijd naar bed gaan.

ONS
Licht uit, spot aan! Een veelgehoorde kreet in de filmwereld, zoals Hollywood, maar ook in
Hilversum. De stad van de Nederlandse radio en televisie, en sinds kort afgestempeld door de
ONS als kamplocatie.
Een kamp bij de ONS is niet slapen in een tent, openen met vlag of luisteren naar de leiding. Nee,
een kamp bij de ONS ziet er totaal anders uit. Alles begint hier, net als bij de andere speltakken,
met een goede voorbereiding. Tijdens een goede bak koffie kwamen top ideeën naar boven die
onder het genot van nog een bak koffie steeds concreter werden. Bij de ONS houden we van
duidelijkheid, dus om een lang verhaal kort te maken… Hilversum. Ja, daar moest en zou het ONSweekend plaatsvinden.
Nu de locatie bekend was moest er uiteraard ook nog activiteit bijkomen. Daar is waar Sanne
Wallis de Vries ons kwam helpen. Dit is ook waar het stukje Hollywood kwam kijken, nouja geen
Hollywood, maar “B-televisie” van Nederlandse bodem. Het blijkt dat Sanne toch best grappig is,
tussen de opnames door. Tijdens de momenten dat Sanne niet op het podium stond, maar toch
publiek in de zaal zat stond er aan ander persoon op het podium om het publiek te vermaken.
Deze man was ook erg grappig. Hij dacht namelijk dat Niels en Ronald nog jonge gasten waren
van eind 20. Dit was toch het moment dat de ONS het hardste moest lachen.
Dat lachen blijkt toch goed te zijn voor je buikspieren, dus op naar de blokhut en lekker eten. Dat
werd eten halen bij de plaatselijke Chinees. Eten bestellen voor vijftien personen en genoeg eten
hebben voor dertig, dan weet je dat je bij een goede zaak hebt besteld...
De ONS heeft ook de goede gewoonte om te vergaderen tijdens een kamp. Dit moest uiteraard
zo efficiënt mogelijk, want niet veel later stonden de taxi’s klaar om naar de stad te gaan om een
dansje te wagen.
Het ene moment sta je nog te dansen in de kroeg “the G-spot” en na
1x knipperen met je ogen sta je alweer te vegen om de blokhut
netjes achter te laten. Nog even elkaar bedanken voor het mooie
kamp, de goede organisatie en de geweldige input gezelligheid van
iedereen.
Ik had verwacht dat mijn eerste ONS-weekend een soort
rollatorrace met de “oude mensen” van de Stanley zou zijn, maar
wat bleek: het werd een supergezellig en toch intensief weekend.
Na afloop van dit kamp is de uitspraak “moe maar voldaan” wel op
zijn plaats. Nu is het tijd om weer bij te komen en om ONS klaar te
stomen voor ons volgende toffe kamp: Het NPK!

Koken op Kampvuur

prikbord
Belangrijke data

Wist je dat...
- De nieuwjaarsborrel erg gezellig was?

Speciaalbierfeest

9 maart

- Tim geen speech had voorbereid?

NLdoet

16 maart

SOT

5 t/m 7 april

Bloemenactie

10/11 mei

NPK

7 t/m 10 juni

- Alle aanwezigen dat toch erg jammer
vonden?
- Dat niemand van de Scouts de wet uit
het hoofd kent?
- De bevers en Welpen een mega grote
Disco hebben gehad?
- Zij hier allemaal geridderd werden?
- De Scouts en Explorers eigenlijk
allemaal jaloers zijn?
- De foto hiernaast de nieuwe
lievelingsfoto is van de Scoutsleiding?
- De foto’s van het leidingmemory
tijdens de leidingdag toch wel erg
verschrikkelijk waren?
- 14.500 Stanleydollar toch wel heel
erg veel geld is om een blokkade voor
een ander team te kopen?
- De Explorers hun lokaal aan het
verbouwen zijn?

- De stam ook aan het klussen is?

Ook op Social Media is de Stanleygroep actief!
Sinds kort is daar ons Instagram-account
bijgekomen, volg jij ons al?

Centraal Bureau Stanley
Na 3 edities hebben we jullie al laten
zien hoeveel leden er per speltak zijn,
hoe de gemiddelde leeftijden eruit
zien én waar de Stanleynezen zoal
wonen. Wat rest er nu nog om te zien?
Wat dacht je van hoelang onze
Stanleynezen al wel niet lid zijn? We
noemen deze grafiek “De Stanleyblijvers”. Je zult je afvragen, wie is er
maar liefst 38 jaar lid? Dat is Gerard
Blok, op naar nog 38 jaar!
En vooruit, ook een shout-out naar Alex, Werner en Marjet met 33 en 31 jaar lidmaatschap!

Niet alles draait alleen om onze eigen
Stanleygroep, daarom willen we jullie
ook laten zien waar alle Nederlandse
scouts verspreid zijn. Het grootste deel
(21%) zit op scouting in Zuid-Holland
en het kleinste deel (2%) woont in
Friesland. Overijssel heeft 9% van de
Nederlandse scouts. Dit alles komt
neer op 30536 scouts in ons mooie
kikkerlandje! En 285 van deze scouts
horen bij onze eigen Stanleygroep.

In het zonnetje
De Stanleygroep zou niets zijn zonder zijn
vrijwilligers. Om onze waardering te uiten voor al het
werk dat zij verzetten wordt er in deze rubriek aandacht
besteed aan iemand die zich uitzonderlijk inzet voor onze
vereniging. Deze keer staat Tjad in het zonnetje. Ze heeft
vier jaar leiding gegeven bij de Bevers en is dit seizoen
begonnen in het leidingteam van de Scouts. Ook is ze
redactielid van Stanley in Beeld!
Hoe lang zit je al op scouting?
Sinds mijn tiende of elfde, dus dat is onderhand al meer dan tien jaar! Ik kwam er dus laatst
achter dat ik dat jubileum compleet gemist heb. De tijd vliegt. Ik ben op relatief oude leeftijd
bij scouting terecht gekomen, maar onderhand tikken die jaren al aardig aan!
Wat is een van je leukste herinneringen aan een scouting?
Dat moet toch een moment in Zwitserland zijn. In 2013 organiseerden we met een groepje
Explorers een zomerkamp in Kandersteg en die hele week was gewoon heel erg tof. Ik weet
nog hoe we een hike door de bergen gingen lopen en met een heel krakkemikkig gondeltje
omhoog moesten. Dat ging vrij steil en was voor sommige mensen wat spannender dan voor
anderen… Wat hebben we gelachten toen!
Wat zou je nog altijd een keer willen doen bij scouting?
Terug naar Zwitserland? Nee, ik maak een grapje nu, maar ik houd zelf erg van reizen dus
tegen een toffe zomerkampbestemming zeg ik geen nee. Naar Polen bijvoorbeeld, waar
we dit jaar naar gekeken hebben, maar wat uiteindelijk toch niet haalbaar bleek. En verder…
Het lijkt mij wel gaaf om een keertje een liftwedstrijd te doen met de Stam. Wie het eerst op
het kampterrein is! Maak je er daarna met z’n allen een mooi weekend van, lachen toch?
Wat heb jij geleerd bij scouting waar je dat ergens anders niet zo snel leert?
Kijk, ik kan hier natuurlijk vertellen over geweldige skills als het leggen van paalsteken en
kruissjorringen, maar ik denk dat Scouting veel meer te bieden heeft op het vlak van sociale
en organisatorische vaardigheden. Zo zijn dingen die ik hier heb geleerd op gebied van
samenwerken later ontzettend van pas gekomen tijdens mijn bestuursjaar bij onze
studievereniging. Dat realiseer je je allemaal later pas, want tijdens de opkomsten ben je
helemaal niet (bewust) bezig met zulk soort dingen, maar ondertussen verbeter je dergelijke
vaardigheden wél. Daarmee wil ik niet zeggen dat dit uniek is voor Scouting, maar ik vind wel
dat Scouting in dit aspect een heel positieve invloed heeft.
Tjad geeft het

Redactie
Tjad Herbert Laura van Rhee
Marcia Welink

door aan Gerjenda

colofon

Vragen of opmerkingen?
Mail gerust! Naar:
redactiestanleyinbeeld@gmail.com
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