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Beste lezer,  

 

Van het ouderbestuur: “Het zijn bijzondere tijdens sinds de uitbraak 

van Covid-19. De maatschappij is door het virus grotendeels tot stilstand gekomen, net als 

een groot deel van de activiteiten van de Stanleygroep. Ondertussen zien we op veel 

terreinen een enorme opmars van digitale interactie, zoals video-vergaderen, waarmee de 

anderhalvemeter-maatschappij toch wat eenvoudiger uit te voeren is. 

 Tegelijkertijd is het, gezien de risico’s die het virus met zich meebrengt, ook verstandig 

om voorzichtig te zijn met onderling contact. De Nederlandse overheid speelt hierin een 

belangrijke rol, waarbij de gemeentes optreden als verlenging van Den Haag. We zien 

inmiddels dat onder de strikte voorwaarden weer wat kleine openingen ontstaan. Om die 

reden hebben wij een aanvraag gedaan bij Gemeente Hardenberg om gefaseerd onze 

activiteiten weer op te starten. Hierbij volgen we de protocollen van het RIVM, Scouting 

Nederland en uiteraard ook ons eigen gezonde verstand.  

 Veiligheid staat hierbij voorop. Daarom vragen we ook vanuit het bestuur aan u om 

fysieke contacten met andere leden van de Stanleygroep te voorkomen, in het bijzonder 

wanneer er sprake is van verkoudheidsklachten. Ook vragen we dat u zelf uw afwegingen 

maakt om deel te nemen indien er sprake is van risicogroepen of vitale beroepen binnen het 

gezin.” 

 

De Redactie Stanley in Beeld,  
 

Tjad Herbert  

Laura van Rhee  

Marcia Welink  

Speltaknieuws 

Van de redactie 

#ikscoutthuis 

In het zonnetje 

Centraal Bureau Stanley 

Patricia lost ‘t op 





Corona-update 

In het kader van de versoepelende maatregelen van het kabinet mogen er vanaf 28 april weer 

scoutingbijeenkomsten georganiseerd worden voor jeugdleden tot en met 18 jaar. Hierbij moeten 

wel diverse richtlijnen en maatregelen worden toegepast. Wij willen als de Stanleygroep uiterst 

zorgvuldig met deze situatie omgaan, aangezien veiligheid voor leden en leiding ons belangrijkste 

uitgangspunt is. Dat stelt ons voor een aantal uitdagingen, waardoor we de volgende besluiten 

hebben genomen:  

Bevers Voor de beverspeltak is besloten om nog niet op te starten. Een jong kind vraagt nabijheid en 

emotionele veiligheid, die kunnen we niet bieden. Daarnaast hebben jonge kinderen meer tijd nodig 

om de nieuwe omgangsnormen te kennen, daarom vinden we het prettiger dat ze eerst op school 

hier ervaring mee op doen. De beverleiding gaat nog aan de slag met online opdrachten. 

Welpen De welpengroep gaat wel opgestart worden. De groep kinderen wordt gesplitst in twee 

groepen, waarbij elke groep om de week een opkomst draaien. De eerste opkomst voor de jongste 

welpen staat gepland op 16 mei. De opkomsttijden zijn veranderd van 10:00 – 12:00.  

Scouts Voor de Scouts gelden strengere maatregelen. Hierdoor moeten we helaas de conclusie 

trekken dat we voor deze groep nog geen opkomsten kunnen draaien. Ook de scoutsleiding is bezig 

met het opzetten van een vervangend (online) programma.  

Explorers De opkomsten voor de Explorers worden weer opgestart vanaf komende vrijdag 8 mei. 

Deze groep is stuk kleiner en de leeftijd van de leden en het spelaanbod biedt betere mogelijkheden 

om de 1,5m afstand tussen alle leden en begeleiding toe te passen.  



Voor alle speltakken die opkomsten gaan draaien zullen de volgende maatregelen van 

toepassing zijn: 

- Opkomsten vinden allen buiten plaats. Gebruik van het sanitair in de blokhut is mogelijk. 

- Extra mogelijkheid voor handen wassen zal buiten de blokhut beschikbaar zijn. 

- Er worden geen consumpties (zoals ranja) verstrekt tijdens opkomsten.  

Verder doen we beroep op jullie ouders en verzorgers: 

- Blijf thuis als er sprake of vermoeden is van verkoudheidsklachten van het lid of gezinsleden! 

- Voor de jongste speltakken; breng je kind met de auto naar de scouting, zet hem/haar af bij de 

blokhut en reis direct door naar huis.  

- Zorg dat je kind thuis al naar het toilet is geweest voordat hij/zij naar de opkomst komt.  

- Bespreek met uw kind dat hij/zij zo veel mogelijk 1,5m afstand van de leiding houdt. 

- Om regionaal verkeer te beperken adviseren we dat leden buiten de gemeente Hardenberg nog 

niet komen. 



Voordat het Coronavirus alles op pauze zette, 

hebben de Bevers heel veel leuke opkomsten 

gehad. In het bijzonder de geweldige ‘Escape 

Room’ opkomst . Tijdens deze opkomst waren 

de Bevers opgesloten in het beverlokaal en 

was het doel om binnen de opkomst te 

proberen te ontsnappen. In het lokaal 

moesten de Bevers hints zoeken om 

opdrachten te vinden en daarna moesten ze 

deze opdrachten voltooien om de uitweg te 

vinden. De opdrachten die de bevers moesten 

voltooien waren heel verschillend. Zo 

moesten ze op een vloerkleed met straten 

erop met een routebeschrijving de juiste code 

vinden van een glazen vaas. Ook moesten ze 

een rekensom oplossen om de snoeppot te 

openen en kregen ze de sleutel van de 

lunchkist door een parcours af te leggen 

waarna ze een buis met water moesten vullen 

om bij de badeend (met sleutel) te komen. Na 

de Escape Room moesten de bevers nog even 

wachten totdat de knakworstjes warm waren. 

Maar deze tijd hebben ze niet onbenut 

gelaten. De Bevers bouwden een van de 

mooiste en grootste hutten ooit gezien en ze 

waren er trots op! Na de lunch werd ook deze 

opkomst wederom afgesloten met het 

‘sluiten’ en vonden ze het jammer dat deze 

opkomst erop zat.  

  Bevers 



Na hun ‘Escape Room ’ 

opkomst bouwden de 

Bevers een van de 

mooiste en grootste 

hutten ooit gezien! 

Daar mogen ze best 

een beetje trots op 

zijn en die verdiend 

natuurlijk een plekje 

in de Stanley in Beeld. 



De Welpen hebben een paar weken geleden een super leuk installatiekamp gehad in het thema 

‘film’. Ze begonnen de zaterdag met het installeren van de nieuwe Welpen en dat waren er een 

hele boel! Daarna kwam er opeens een vreemde man op bezoek, die de directeur van het 

filmbedrijf Kiekeboe bleek te zijn. Hij vertelde dat zijn bedrijf bijna failliet ging en daarom vroeg 

hij aan de Welpen of zij een film voor hem wilden maken. Gelukkig wouden de Welpen wel!  We 

kregen wel een klein beetje hulp van een echte filmcrew, bestaande uit een cameraman, een 

geluidsman, mensen van de techniek, mensen van de visagie en Bruno de Beer. De Welpen 

werden verdeeld over alle scènes en hebben eerst de tekst een paar keer geoefend. Daarna was 

het tijd voor de schmink en de kleding; uiteindelijk waren er een heleboel boeven, een hond en 

zelfs een clown! De rest van de zaterdagmiddag zijn we druk geweest met het filmen van de 

scènes. Na de lange filmdag was het tijd voor een feestje: een echte welpen-disco in de blokhut. 

Het feestje duurde de hele avond lang en de vloer begon er zelfs van te schudden. Na het feestje 

was iedereen erg moe en hebben we lekker geslapen (op een paar Welpen na ;) ). 

Zondagochtend mochten ze hun zelfgemaakte film gaan bekijken en iedereen was heel trots om 

zichzelf in de film te zien spelen. De directeur van Kiekeboe kwam ons vertellen dat we goed ons 

best hadden gedaan en dat zijn bedrijf weer was gered, gelukkig maar!   

  Welpen 





Het lijkt soms alsof de leiding alles al weet en kan, maar dat klopt 

natuurlijk niet helemaal. Om deze reden wordt er elk jaar een 

leidingdag georganiseerd, die in het teken staat van teambuilding, 

persoonlijke ontwikkeling én gezelligheid. 



Dit jaar begonnen met het knopen van een 

constructie waarmee we zo snel mogelijk een 

sloot over konden steken. Extra uitdaging was 

dat we niet met elkaar konden praten! 

Uiteindelijk lukte het ons om alleen Bram en 

Emma binnen de tijd aan de overkant te 

krijgen.  

Daarna was er even tijd om bij te komen van 

deze opdracht onder genot van thee en 

koffie, terwijl we ondertussen konden 

luisteren naar presentaties van elkaar. 

Iedereen had namelijk een wapenschild van 

zichzelf gemaakt, waarin interesses, talenten 

en levensmotto’s waren verwerkt. Dit gaf ons 

meer inzicht in elkaars kwaliteiten en 

uitgangspunten.  

Hoog tijd om avond te eten, waar natuurlijk 

ook een opdracht aan was verbonden. Er 

werden drie teams gevormd. Elk team kreeg 

een eigen keuken bestaand uit een tafel, een 

kookplaat, een aantal pannen, snijplanken en 

kookgerei. Vervolgens moesten we een 

voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht 

gemaakt, die door de jury werd beoordeeld. 

Het bleek een avond van culinaire 

hoogstandjes!  

Na heerlijk te hebben gegeten werden we 

naar een plek in het bos gebracht. Hier 

werden twee teams gevormd en iedereen 

werd in twee- of drietallen aan elkaar 

vastgemaakt met kettingen en hangsloten. In 

feite waren we net twee wandelende 

escaperooms, die ook nog eens een samen 

moesten werken om een route te lopen. Dit 

was niet zo makkelijk als dat het lijkt! Elk 

team kreeg een walkie-talkie en de route van 

het andere team; we moesten dus elkaar 

helpen om niet verkeerd te lopen. Onderweg 

kregen we opdrachten waardoor we codes 

konden krijgen voor de sloten van het andere 

team. (Gelukkig kan de leiding erg goed 

kaartlopen, puzzels oplossen én 

communiceren). Uiteindelijk waren we 

allemaal los en konden we dit bij de laatste 

post vieren met een welverdiende taart. 

Kortom, een super geslaagde en leerzame 

leidingdag! 

 Leidingdag 



Hikes lopen is onlosmakelijk verbonden met 

Scouting. Om de Scouts de fijne kneepjes van 

het vak te leren en voor te bereiden op de 

Pooltochten zet de leiding elk jaar een 

oefenhike uit. De Scouts werden ’s ochtends 

(niet helemaal) fris en fruitig wakker in de 

blokhut en bereidden zich voor op een flinke 

wandeltocht. Nadat alle tanden gepoetst, 

slaapzakken opgerold en lunchpakketjes 

gesmeerd waren, mochten de Scouts in 

groepjes aan de hike beginnen. De hike startte 

bij Witte Paal en liep vanaf daar via Junne 

naar de Ada’s Hoeve in Ommen.  

Wat betreft het weer zat het de Scouts niet 

mee. We hebben namelijk geen enkel  

zonnestraaltje gezien maar in plaats daarvan 

enkel regen, regen en nog meer regen. (dit 

waren overigens ook geen prettige 

omstandigheden voor de leiding, die de hele 

dag natgeregend op hun klapstoeltjes hebben 

doorgebracht). Gelukkig zijn de Scouts niet 

van suiker en lieten zij zich niet tegenhouden 

door een beetje water. Zij hebben laten zien 

wat ze kunnen en hebben de hike van totaal 

14 km dan ook goed doorstaan! Bij het 

eindpunt van de route werd daarom er flink 

geapplaudisseerd door alle aanwezige Scouts 

en familie.  

  Scouts 



Voordat iedereen naar huis kon om zijn voetjes omhoog te doen, was het echter eerst nog tijd 

voor een officieel (inderdaad, erg zeldzaam bij de Stanley) moment: de installatie van alle nieuwe 

Scouts. Nadat alle beloftes uitgesproken waren en alle dassen hun rechtmatige eigenaar terugge-

vonden hadden, kon worden gevierd dat iedereen nu officieel lid is van onze speltak!  



 

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 aantallen per 

speltak in een diagram gezet. Zoals te zien is in het diagram hieronder is de 

ONS goed vertegenwoordigd. Misschien is het 50e lid straks reden voor een 

feestje? Nu eens uitzoeken wie dat gaat worden! 

 

  Centraal Bureau van de Stanley 

Bestuur
8 Bevers

12

Explorers
14

ONS
49

Scouts
38

Stamperstam
16

Welpen
33

SPELTAKKEN

Van onze 170 leden 

hebben we 113 man-

nen en 57 vrouwen. 



Bij de Explorers is elke week een tweetal aan de beurt om 

een opkomst te organiseren. Dit betekent dat we elke week 

weer wat nieuws doen.  

Tijdens de opkomst van Stefan, Lucas en Elroy stonden 

proefjes centraal. Daar hebben we weer veel nieuwe dingen 

geleerd, zoals hoe je een lavalamp maakt en wat er gebeurt 

als je poedersuiker over vuur gooit. We hebben ook 

geprobeerd om butaangas in een flesje cola te spuiten zodat 

hij omhoog zou vliegen, alleen dat is helaas niet gelukt. We 

hebben ook een soort geheimschrift geschreven maar daar 

gingen sommige dingen helemaal mis.  

Ook hebben Twan en Wouter een spelopkomst bedacht, 

waarbij allerlei allerlei spellen aan bod kwamen, zoals: 

theezakjes gooien en met een opgeblazen ballon een 

rijbekers van het bankje proberen af te blazen. Het leukste spel was een soort constructie op je 

rug waar een beker water in zat die je naar je mond moest besturen.  

Bij de opkomst die door de begeleiding was bedacht moesten we met een tennisbal via een heel 

parcours een kaarsje proberen uit te krijgen. En dat lukte ook nog!  

          Explorers 



Afgelopen november was het weer tijd voor de jaarlijkse Natuurwerkdag. Op deze dag gaan 

door heel Nederland vrijwilligers met de boswachter mee het bos in om hun handen uit de 

mouwen te steken en te helpen met het beheer van onze natuur. Een perfecte klus voor onze 

leden dus!  Na de uitleg van boswachter Nico over de gereedschappen was het tijd voor de 

Bevers, Welpen en Scouts om aan de slag te gaan op de heide. Het spreekwoord ‘na regen komt 

zonneschijn’ paste volledig bij deze dag, want na een wat grijze en regenachtige start werden 

alle harde werkers beloond met een heerlijk zonnetje! Toen het energieniveau iets was gedaald, 

was het tijd voor pannenkoeken, broodjes en soep. Er was genoeg voor een spreekwoordelijk 

weeshuis, dus ook zeker genoeg voor een hele Scoutinggroep. Na een ochtend hard werken is de 

heide is door alle hulp weer vrij van ongenodigde gasten. Dat gaf best een beetje voldoening. 

Wat denk je ervan, volgend jaar weer?  

 

Natuurwerkdag 





Naast de reguliere opkomsten en het 

jaarlijkse winterkamp, dat soms een 

lentekamp wordt en soms zelfs helemaal niet 

plaatsvindt, organiseert de Stam ook elk jaar 

de Stamtafel. Dit is een weekend, waarbij we 

normaal ergens in de buurt een blokhut 

afhuren, samen avondeten, het nachtleven 

van de dichtstbijzijnde stad ontdekken en ‘s 

ochtends genieten van een lekker ontbijtje en 

leuke - doch niet ál te intensieve - activiteit. 

Om dit vaste programma eens te doorbreken 

besloten we dit jaar de Stamtafel op eigen 

blokhut te houden, en een thema toe te 

voegen. Door het thema “helemaal los in het 

sprookjesbos” veranderde onze vertrouwde 

blokhut in een magisch woud en alle Stampers 

in echte sprookjesfiguren.   

Na een heerlijk feestmaal, dat voor sommige 

sprookjesfiguren exotischer was dan voor 

anderen, kon het feestje echt beginnen. Met 

Merida en Alice uit Wonderland achter de bar 

en Russel van Up! bij de muziekinstallatie had 

de Stamperzolder alle benodigde 

componenten voor een avond om nooit te 

vergeten. Gelukkig kenden ook alle Stampers 

het sprookjesbos als hun broekzak en kon 

iedereen zonder problemen zijn slaapplek 

terugvinden. ’s Ochtends zouden we 

kruimeltjesspoor over de Sahara gaan volgen 

om een schat op te graven, maar dat viel 

helaas in het water door het stormachtige 

weer. (Sprookjesfiguren houden immers niet 

van regen…) In plaats daarvan trakteerden we 

onszelf op een heerlijke lunch langs de Vecht, 

waarmee het weekend ook goed kon worden 

afgesloten.    

  Stam 



Ochtendprogramma bij de Stam: de keuze tussen 

schatzoeken in de regen en lekker lunchen bij de 

Troubadour was bijzonder snel gemaakt.  



Terwijl de lunch op zaterdagmiddag bij Café 

van Buren gezellig verder ging, moest 

iedereen een feit over zich zelf opschrijven dat 

niemand anders zou weten en dat ook een 

beetje duister was. Deze briefjes werden 

ingeleverd bij de organisatie. Vervolgens 

gingen we in groepjes naar onze eerste 

activiteit, het MuZIEum.  

Dit museum heeft alles te maken met wel of 

niet kunnen zien. Een grote verrassing was dat 

er ook heel veel mensen werkten die niet 

konden zien. We werden opgesplitst in twee 

groepen. Iedereen kreeg een blindengeleiden-

stok en we kwamen in een donkere ruimte 

terecht waar we door een blinde medewerker 

werden opgewacht. Onze groep ging het 

dagelijkse leven van een blinde beleven. Aan 

het begin was het erg lastig want het was 

pikkedonker en het enige wat je kon doen was 

afgaan op de stem van onze gids en met je 

stok zorgen dat je niet tegen iets op botste. 

Vooral de supermarktruimte was leuk met 

veel geuren, kou van de koelingen en geluiden 

van mensen en kassa’s. Zelf zat ik op een 

gegeven moment ineens met mijn hand en 

arm in de flessenautomaat dus het was wel 

oppassen geblazen!  

Ons laatste obstakel was een drukke weg 

oversteken waarbij we afgingen op het geluid 

van de stoplichten en de bobbeltjes op de 

straat bij de stoep. Helaas trapte er iemand op 

Bertiene’s stok dus die moest uiteindelijk 

gered werden door de blinde gids toen ze 

midden op het kruispunt stond! Op het einde 

konden we lekker uitblazen in de (nog steeds 

donkere) kroeg. Een hele leuke middag en ook 

de andere groep had het erg leuk gehad met 

een tripje naar Bali! 

 

Over het ONS-weekend was van te voren maar weinig 

onthuld. Het enige wat duidelijk was, was dat we elkaar 

zouden ontmoeten in Nijmegen en dat het weekend iets 

te maken zou hebben met je “dark side”...  



         ONS 

Na dit actieve begin van de middag deden we 

een drankje in een gezellige kroeg op aanraden 

van Peter en probeerde iedereen er achter te 

komen van wie het duistere geheim op het 

briefje was dat we hadden gekregen van de 

organisatie. Daarna nog een gezellige 

rondleiding en proeverij gehad bij Brouwerij de 

Hemel.  

In de blokhut van scoutinggroep Jan van Hoof 

hebben we een heerlijke Mexicaanse maaltijd 

gemaakt en ons ’s avonds vermaakt met 

‘duistere’ spelletjes zoals nachtwacht en 

puzzelen in het donker. Kortom, een super 

gezellig weekend in een erg leuke stad! 



Patricia lost ‘t op 



In elke uitgave van Stanley in Beeld beantwoordt Patricia 

prangende vragen op het gebied van de liefde.  

Heb jij liefdesadvies nodig? Patricia staat voor je klaar!  

Stuur je brief naar patricia.love.letters@gmail.com 

 



Sterren spotten 



Vorige maand veranderde onze simpele blokhut in een fancy vijfsterrenetablissement; de 

Scouts waren namelijk allemaal uitgenodigd voor een heus Scoutinggala. Iedereen had zijn 

mooiste jurk of vlinderdas uit de kast getrokken en liet zich van zijn beste kant zien. Hoewel 

toegang tot het gala voor paparazzi nadrukkelijk verboden was, is het de Stanley in Beeld dankzij 

haar goede bronnen toch gelukt om een aantal kiekjes van deze starry night te bemachtigen.   



  prikbord 
 

Mis jij de Scoutingopkomsten ook zo? Laat je uitdagen door Stanley in Beeld! Tot de zomer 

publiceren wij elke drie weken een nieuwe challenge voor jou om uit te proberen. Uitleg 

over de challenges vind je steeds hier en op onze social media.  

Heb je een challenge uitgeprobeerd? Stuur ons je beste, leukste of grappigste poging toe via 

één van de onderstaande kanalen. Misschien zie jij jezelf dan wel terug in de SiB of op de 

Stanley Instagram en Facebook!   

#ikscoutthuis 

redactiestanleyinbeeld@gmail.com 

Scouting Stanleygroep Hardenberg 

Stanley groep Hardenberg 

Challenge 2 #Irma  

Heel Nederland is in de ban van Irma. 

Al tolkend helpt ze dove mensen om 

alle persconferenties toch te 

begrijpen. Maar heb jij eigenlijk een 

beetje talent om een 

gebarentolk te 

worden? Bestudeer 

de afbeelding op 

Instagram of 

Facebook goed en 

spel je eigen naam!  

Challenge 1 #flipjedas  

Onze Stanleydas wordt altijd met trots gedragen! 

Het is iets waar andere Scouts ons aan 

herkennen. Daarom heeft Scouting Nederland 

een challenge met de das bedacht. Bekijk het 

instructiefilmpje op onze Instagram en 

facebookpagina en doe mee!  

9 mei 

16 mei 

mailto:redactiestanleyinbeeld@gmail.com
https://www.facebook.com/Scouting-Stanleygroep-Hardenberg-134987033292522/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/scoutingstanleyhardenberg/?hl=nl
mailto:redactiestanleyinbeeld@gmail.com
https://www.facebook.com/Scouting-Stanleygroep-Hardenberg-134987033292522/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/scoutingstanleyhardenberg/?hl=nl


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 Gerjenda Aufderhaar  in het zonnetje. Gerjenda is welpen- en 

scoutsleiding geweest De laatste vijf jaar was ze leiding bij de Bevers, waar ze ook betrokken 

was bij het opzetten van deze speltak. 

Hoe lang ben je al lid van Scouting?  

Na het uitpluizen van mijn foto`s, ben ik erachter gekomen lid te zijn vanaf 2000. Dit is 19 jaar! 

Jeeemug, ik voel me na deze conclusie toch een klein beetje oud worden... 

Wat is je leukste of gaafste herinnering? 

Dat is een moeilijke vraag. Sowieso vind ik NPK heel gaaf: de 

thema’s, spelletjes, het contact met andere groepen en het samen 

zijn met je eigen groep. Ieder jaar kijk ik uit naar het NPK! Elk jaar 

met te veel spullen en ontzettend veel energie vertrekken naar de 

Marnewaard en stinkend en moe teruggaan naar huis!  

Maar ook gewone opkomsten waren top. Juliette, Anoek en ik 

waren altijd samen te vinden, dan aten we stiekem droge worst. 

Met z’n drieën hebben we veel mooie dingen beleefd, waar ik 

graag aan terug denk. Leiding geven vond ik ook erg leuk, vooral bij de Bevers: dat was toch 

echt wel mijn hoogtepunt van leiding geven!  

Waarom past Scouting zo goed bij jou?  

Omdat ik een ontzettende ondeugd ben, energie heb voor tien, graag buiten bezig ben en houd 

van avontuur!  

Wat betekent de Stanleygroep voor jou?  

Een plek om je thuis te voelen. Een soort vriendengroep die ontstaat en waar je veel tijd mee 

doorbrengt in je vrije tijd en waar je vrienden voor het leven aan overhoudt. Scouting is wat 

dat betreft echt meer dan alleen vuurtje stoken!  

     Gaity geeft het                door aan Mirte. 

colofon 
Vragen of opmerkingen?                   

Mail gerust! Naar:                                

redactiestanleyinbeeld@gmail.com 

Tjad Herbert      Laura van Rhee  

Marcia Welink            

Redactie   Stanley in Beeld                    
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         In het zonnetje 


