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Beste lezer,  

De oude officiële slogan van Scouting is “wees voorbereid”. Dit betekent dat een echte Scout— 

of padvinder, zoals dat toen nog heette — altijd klaar is om zich aan te passen aan een nieuwe 

omgeving of situatie. Dat al onze leden heel goed zijn in zich aanpassen is duidelijk geworden in 

de afgelopen maanden. Toen in het voorjaar Nederland even helemaal tot stilstand kwam, 

heeft ook de Stanley Groep een tijdje op pauze gestaan. Onze opkomsten konden niet 

doorgaan en de leiding moest creatief verder met een online programma. En hoewel het leuk 

was om iedereen op je beeldscherm te zien, is met elkaar het bos in toch een heel stuk leuker… 

Ondertussen zijn de contouren van onze nieuwe coronamaatschappij steeds duidelijker 

geworden en kunnen we bij Scouting ook weer van start. Natuurlijk zijn er een paar dingen 

anders: we mogen geen frikandellen meer bakken boven het kampvuur, we moeten extra vaak 

onze handen wassen en de leiding mag niet te dicht bij elkaar in de buurt komen. Toch zijn we 

maar wat blij dat Scouting weer mag, ook met deze kleine aanpassingen! Voorlopig kan de 

Stanley zich dus prima vinden in het nieuwe normaal, al hopen we natuurlijk wel dat we snel 

weer terug kunnen naar het oude normaal ;)  
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Corona-update 

In het kader van de nieuwe voorschriften van het kabinet, heeft Scouting Nederland de richtlijnen 

voor scoutingbijeenkomsten aangepast. Wij blijven als de Stanleygroep uiterst zorgvuldig met deze 

situatie omgaan, aangezien veiligheid voor leden en leiding ons belangrijkste uitgangspunt is.  

Voor de speltakken gelden vanaf 14 oktober de volgende nieuwe maatregelen: 

 Opkomsten vinden zo veel mogelijk buiten plaats, tenzij echt niet anders kan. 

 Alle leden en leiding wassen aan het begin en einde van de opkomst hun handen. 
Mogelijkheid hiervoor wordt door ons gefaciliteerd.  

 Omwille van hygiëne zullen er geen kookopkomsten organiseren. Samen ranja drinken mag en 
zullen we blijven aanbieden.  

 Alle kampen, overnachtingen en groepsopkomsten zullen tot nader bericht niet doorgaan.  

 Om onderling contact te voorkomen draaien de Bevers en Welpen hun programma’s op 
verschillende plekken rondom de blokhut en maken zij gebruik van gescheiden sanitair. De 
beveropkomst eindigt om 12:15 om drukte bij het ophalen te vermijden.  

 Er wordt meer aandacht besteed aan hygiëne: het sanitair wordt schoongemaakt voor en na 
elke opkomst 
 

Een aantal dingen blijven zoals we al deden:  

 Doe voor elke opkomst een gezondheidscheck en 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.  

 Na een opkomst gaat iedereen direct naar huis.  

 Leden hoeven onderling geen afstand te houden. 

 Leiding houdt 1,5 afstand tot elkaar en tot Scouts en Explorers. 



Prikbord 

Spik en Span 

Als thuisbasis van onze vereniging wordt de blokhut intensief gebruikt. Elke 

week proberen de leiding, Explorers en Stam het gebouw na hun opkomsten 

weer zo netjes mogelijk achter te laten. Ook zijn er geweldige ouders die de 

blokhut eens in de zoveel tijd een grote schoonmaak geven. Toch blijven er al-

tijd klusjes liggen en verdient de blokhut dus wat extra tender love and care. 

Hoog tijd dus voor een grondige schoonmaakbeurt! Op een vroege zondagmor-

gen in juni stond een groep spelleiding gewapend met emmers sop, ragebollen 

en schrobbers klaar om eens flink aan de slag te gaan. Met een playlist vol fijne 

verzoeknummertjes, een heerlijke lunch en een goed gezelschap ging het boe-

nen en schrobben als een tierelier! Aan het eind van de dag leek de blokhut 

haast zo goed als nieuw; de leiding gaf elkaar een schouderklopje en een koud 

biertje en keek terug op een productieve dag.  

Vraagje: Waar is de volgende 

vergadering, op de blokhut of online?  



De Bevers hebben het jaar dit jaar helaas niet 

kunnen afsluiten met een zomerkamp. In 

plaats daarvan hebben ze het seizoen 

afgemaakt met een gaaf feestje op de 

blokhut. Aan het feestje zat een thema 

verbonden, namelijk zomer! Iedere Bever en 

leiding kwam in zijn mooiste zomerkleding 

naar Scouting en ook de leiding zag er lekker 

zomers uit. 

De leiding had erg hun best gedaan om het 

lokaal er zo zomers mogelijk uit te laten zien. 

Het hing namelijk helemaal vol met slingers 

en ballonnen. Alsof dat nog niet genoeg was, 

stond er ook nog een zwembadje vol met 

ballonnen midden in het lokaal! 

Natuurlijk zijn er tijdens dit feestje ook heel 

veel leuke activiteiten gedaan. De Bevers 

hebben dingen gedaan als limbodansen, 

koekhappen, freeze en bellenblazen. 

Naast dat er leuke activiteiten zijn gedaan is 

er ook gedanst. De leiding had een leuke 

playlist in elkaar gezet met de beste zomerse 

hitjes. De polonaise is gelopen en er is veel 

gedanst. Al met al hebben de Bevers zich 

tijdens deze seizoensafsluiter dus prima 

vermaakt! 

  Bevers 



De Bevers sloten het seizoen af in 

stijl: gekleed in de mooiste 

zonnebrillen, bloemenkransen en 

strohoeden. Al met al een goede 

manier om de zomer in te luiden!   



In plaats van een gaaf zomerkamp hebben de Welpen dit jaar een gezellige ochtend gehad met 

zijn allen. Het was lekker weer, dus de opkomst stond helemaal in het teken van water. Een 

heleboel welpen hadden hun waterpistool meegenomen en dat kwam goed van pas! We 

begonnen met een aantal leuke waterspelletjes, zoals een parcours met een beker water en 

waterballonnen overgooien. Daarna kwamen alle waterpistolen tevoorschijn en was er een groot 

watergevecht!  

Bij het parcours waren er twee teams, elk team had een emmer met water aan het begin staan 

en een lege emmer aan het einde. Met een bekertje moest het water van de ene naar de andere 

emmer gebracht worden maar dat kon natuurlijk niet zomaar. De Welpen moesten namelijk 

rondjes draaien om tonnen, onder bankjes door kruipen en over bankjes heen klimmen, en dat 

allemaal met een bekertje water in hun handen!  

  Welpen 



 

De leiding had de avond er voor hard gewerkt om een bouwwerk in elkaar te zetten. Met behulp 

van een boel pionierpalen en zeilen hebben ze een gave glijbaan gebouwd voor de Welpen. Deze 

glijbaan was mega stijl en doordat er ook nog eens veel zeep op lag gleed je super snel naar bene-

den! Bijna alle Welpen zijn van de glijbaan af geweest. Sommige kregen er geen genoeg van en 

gingen zelfs meerdere keren naar beneden. Aan het einde van de ochtend was er geen Welp over 

die nog droge kleren aan had, wat voor ons teken is dat de opkomst goed gelukt is. We konden 

dus terug kijken op een super leuke en geslaagde dag! 



Groepszomerkamp 

Zoals jullie allemaal weten zijn de eerste voorbereidingen al gedaan voor het groepszomerkamp! 

Dit keer is onze bestemming het mooie Brexbachtal nabij Koblenz in Duitsland.  

Vanwege de huidige situatie omtrent Corona is 

nog niet met zekerheid te zeggen of het groeps-

zomerkamp dit jaar door zal gaan. Begin januari 

zal de commissie hierover een definitieve beslis-

sing maken. Mocht het zo zijn dat het kamp deze 

zomer niet kan plaatsvinden, zal het verschoven 

worden naar de zomer van 2022.  

Nu we dus nog even in spanning moeten zitten 

over de status van het kamp, willen we wel al-

vast het thema verklappen. Want een groepszo-

merkamp zonder thema is natuurlijk geen 

groepszomerkamp!  Voorgaande jaren stond het 

kamp in teken van o.a. Donald Duck, Asterix & 

Obelix en Wiki de Viking. Dit keer blijven we in 

stripfiguren: het groepszomerkamp zal namelijk 

helemaal in het thema van Kuifje zijn!  

 

Hoewel de voorbereidingen voor het kamp nu even stil liggen, kunnen we nog wel verder met de 

flessenactie. Bij deze actie zamelen we zo veel mogelijk lege statiegeldflessen in. De opbrengst 

zal worden verdeeld onder alle deelnemers van het kamp. Wil jij een steentje bijdragen aan het 

kamp? Neem dan je lege flessen mee naar de blokhut!  

Verder kunnen we al terugkijken op een aantal erg geslaagde sponsoracties. Door inzet van le-

den en leiding is er de afgelopen maanden al een flink bedrag ingezameld! Dit is helemaal fijn 

want zo zorgen we ervoor dat de kampprijs zo laag mogelijk blijft en iedereen mee kan op kamp.  

 

 

 

 



Nationale Scoutingloterij 

Ondanks dat je dit jaar niet langs de deuren mocht met je loten was de lotenverkoop een groot 

succes: in totaal zijn er 1.077 loten verkocht! De trekking van de Scoutingloterij vindt plaats op 3 

december, dan weten we of een van jullie het winnende lot heeft verkocht. Maar de grootste winst 

is natuurlijk de korting voor jouw eigen kampprijs!  

Nog even wat fun facts over deze sponsoractie: 

- Deze 1.077 loten leveren een korting van €1.615,50 op! 

- De loten zijn verkocht door 44 leden. 

- De meeste loten zijn verkocht door de Scouts. 

- Nikki van de Scouts heeft maar liefst 100 loten verkocht en  

ontvangt hierom de ‘topseller’ badge. 

- De overige top 10 lotenverkopers hebben elks meer dan 40  

loten verkocht en krijgen elk een ’superseller’ bandje. 

Een speciale schoolopening  

Een aantal Explorers en Stam hebben meegeholpen bij de officiële opening van OBS de Expeditie 

(voorheen OBS het Palet). De kleinste leerlingen van de school zijn bezig geweest met mini-

pionieren terwijl de oudere kinderen hielpen bij het bouwen van een gave familieschommel. 

Tussen het bouwen door kon iedereen genieten van een lekker broodje en na hard 

werken kon er heerlijk geschommeld worden!  

Als tegenprestratie kreeg de Stanley Groep een mooie vergoeding 

van €200 die zal worden gebruikt om een deel van de kosten van 

het kamp op te vangen.  



Afgelopen maanden ging het allemaal net iets 

anders dan normaal bij de Scouts. Door de 

regels moest iedereen zich aanpassen en 

moest er hier en daar wat creatief nagedacht 

worden over de opkomsten. Na een aantal 

online en gesplitste opkomsten, konden we 

gelukkig weer verder in groepsverband. Elke 

week werd er gekeken welke activiteiten we 

het best konden passen in de huidige 

richtlijnen van Scouting Nederland en gelukkig 

is dit allemaal prima voor elkaar gekomen! 

Helaas dit jaar geen zomerkamp aan het eind 

van het seizoen, maar in plaats daarvan een 

tropische hike als afsluiting! In groepjes liepen 

de kinderen een route via verschillende 

posten langs Natuurcentrum de Koppel, de 

Rheezerbelten en de Oldemeyer. Op de 

posten werden er estafettes gerend, grote 

SOS-logo’s gemaakt en broodjes gebakken 

boven kampvuur! Helaas was het weer niet zo 

tropisch en moest het vooral gedaan worden 

met bewolkte lucht en regen. 

Eenmaal terug gekomen op de blokhut was 

het tijd om het vuur hoog op te stoken en te 

beginnen met het klaarmaken van de 

ingrediënten zodat we met zijn allen lekkere 

wraps konden eten. Na het eten was de dag 

alweer voorbij en zijn de Scouts uitgeput maar 

tevreden weer huiswaarts gekeerd.  

  Scouts 



Voor de Scouts geen zomerkamp, maar een dagtrip naar het tropische Sint-

Stanley Eiland! Met een mooie verkenningstocht langs alle hoogtepunten van 

het eiland, adoptie van plaatselijke wildlife en een kennismaking met de lokale 

keuken was het een dag goed besteed. 



Het overvliegen ging dit jaar anders dan anders. In plaats van aan het einde van het seizoen, was 

het dit jaar aan het begin van het nieuwe seizoen! Er was een gave glijbaan gebouwd - misschien 

herkenden de Welpen hem nog van zomerkamp ;) - en er waren een heleboel leuke spellen 

bedacht. De opkomst verliep in twee gescheiden groepen om het aantal leden te spreiden en 

drukte bij aankomst te vermijden. De Bevers en Welpen arriveerden als eerste en gingen naar de 

manege om een leuk potje levend kwartet te spelen. In vier groepjes werd er hard gestreden om 

als eerste kwartet te krijgen en dat lukte al gauw! Er werden tennisballen verstopt onder bekers, 

en vorken werden de grond ingedrukt zodat het andere groepje geen kwartet kon krijgen, 

stiekem wel heel erg slim!  

De Scouts en de Explorers begonnen iets later. Zij gingen naar het vennetje toe om te beginnen 

met een potje Leven Stratego. Toen iedereen goed was warmgelopen, konden ze laten zien of ze 

het knopen in de zomer nog niet verleerd waren. De volgende opdracht was namelijk het 

knopen van een A-frame om een race mee te doen.  

Overvliegen 



Na alle spelletjes was het tijd voor het overvliegen zelf. Als eerste gingen de Bevers en Welpen, 

gevolgd door de Scouts, Explorers en Stam. Om over te vliegen moest er een parcours afgelegd 

worden die vooraan de blokhut begon en helemaal aan de achterkant eindigde. Via een even-

wichtsbalk, een wirwar van touwen, een zeil en een trap kwamen de overvliegers terecht bij het 

hoogtepunt van het parcours: de glijbaan! Via een groot net moesten ze naar boven, waarna ze 

lekker de glijbaan af kon glijden en terecht kwamen in een heerlijk koud zwembad...  

Kortom, een spetterende manier om over te vliegen! 



Ingrediënten: 

500 gram gehakt (of een vleesver-
vanger) 

300 gram mais (blik) 

400 gram tomatenblokjes (blik) 

400 gram bonen 

150 gram kaas pittig, geraspt 

150 gram tortillachips naturel 

2 uien in stukjes 

1 puntpaprika in stukjes 

2 tenen knoflook 

1 groene peper fijn gehakt 

1 theelepel komijn 

1 theelepel kaneel 

¼ theelepel chilipoeder 

2 theelepels paprika poeder 

½ theelepel koriander poeder 

Boven vuur koken is wel de ultieme Scouting manier om eten te bereiden. En 
zeg nou zelf, wanneer het geen avondmaal is, maar een lekkere snack wordt 
het alleen maar beter!  Voor alle thuiszittende Stanleynezen zonder 
Dutch Oven is dit recept gelukkig ook te bereiden in de gewone oven.  

Koken op kampvuur

Stappenplan: 

Bak de ui, de knoflook en de fijngehakte peper en een 
scheut olie. 

Voeg de paprika toe en bak deze even lekker mee. 

Voeg het gehakt (of de vleesvervanger) toe en bak dit rul. 

Breng het geheel op smaak door de kruiden en wat peper 
en zout toe te voegen. 

Voeg de tomaten, mais en de bonen toe en laat het ge-
heel een tijdje lekker zachtjes pruttelen. 

Strooi een laag tortillachips over de bonen en strooi daar 
de kaas overheen. 

Bak dit onder de grill in de oven of plaats een deksel op 
de Dutch Oven met één ring briketten op de buitenste 
rand van het deksel. 

De chili is klaar als de kaas gesmolten is. 





Vanwege Corona kon ons zomerkamp naar 

België helaas niet doorgaan. In plaats daarvan 

hebben we een ‘mini-zomerkamp’ gehouden op 

de blokhut. 

We begonnen op vrijdagavond met een 

barbecue. Dat duurde wel even, rond 22:00 had 

iedereen zijn spareribs pas op. Daarna vroeg de 

begeleiding of we in waren voor een dropping... 

Daar zeggen wij natuurlijk nooit nee tegen! 

Helaas werden we weggestuurd bij de 

Stoetenslag omdat “op dat bord duidelijk staat dat bezoek tijdens Corona niet welkom is”. We 

konden dus niet over het park lopen en gingen daarom maar door het bos terug naar de blokhut. 

De volgende morgen ontbeten we met tosti’s. ‘s Middags gingen we met kano’s de Vecht op om 

spullen op te vissen met een magneet aan een touwtje. Het weer was al grijs, maar toen we een 

kwartiertje onderweg waren begon het pas echt hard te waaien en te regenen. Daarom besloten 

we ook weer om te keren. Jammer voor het magneetvissen, maar we konden er allemaal goed 

om lachen toen een kano kapseisde en toen we de Scouts met Hawaiirokjes en -kettingen door 

de stromende regen langs zagen lopen. 

Terug op de blokhut haalden we patat. Omdat we eerder zijn gestopt met kanoën dan gepland, 

eindigde ons kamp ietsje eerder. Toch was het een mooie afsluiter van het seizoen! 

Explorers 



      Stam 

Voordat Covid-19 de planning van de Stam 

helemaal omgooide konden we nog net het 

vorige seizoen goed afsluiten met een 

midzomerfeest. Het thema was ‘Ibiza’ en 

iedereen kwam in gepaste kledingstijl aan 

om de afsluiting gezellig te vieren met knusse 

lampjes rond de kampvuurkuil en wat 

leidingranja. De themakleding verschilde 

tussen leuke dwarrelige jurkjes bij de meiden 

en de welbekende bloemetjesoverhemden 

bij de jongens. Het was super gezellig en we 

zullen deze avond niet snel meer vergeten! 

Na een lange scoutingloze zomer was het 

weer tijd voor het begin van het nieuwe 

seizoen. De Stam heeft veel opkomsten 

moeten afzeggen door de strengere 

coronaregels, maar de opkomsten die we 

nog wel konden doen - uiteraard op 1,5 

meter afstand - waren weer memorabel.  

 

Een voorbeeld van zo’n opkomst was de 

cocktailavond. Elk stamlid werd verzocht om 

een eigen glas mee te nemen waaruit later de 

meest lekkere cocktails gedronken werd. De 

Stam heeft nu nieuwe favorieten, zoals ‘de 

Godfather’ en de  ‘Cosmopolitan’. De avond 

werd nog gezelliger gemaakt door de pubquiz 

die bestond uit allerlei vragen over hoe een 

bepaalde cocktail is ontstaan, wat voor 

ingrediënten erin zitten of wanneer je het zou 

moeten drinken. Al met al was de avond dus 

geheel corona-proof en alsnog super gezellig! 

De opkomsten voor de Stam zijn op dit 

moment door de nieuwe maatregelen helaas 

afgelast maar we kijken uit naar de tijd dat we 

weer op de vrijdagvond een drankje met 

elkaar mogen doen! 



Voor de ONS is het scoutingseizoen begonnen 

met een heerlijk weekendje Friesland. Ook wij 

dienden ons natuurlijk te houden aan de 

Corona-maatregelen en daarom heeft de 

commissie  ‘de één/tweepersoonstent‘ 

toegevoegd aan de reguliere paklijst.  Heeft 

ook wel eens wat. Op de zaterdag startten we 

met zeilen. De groepjes waren van te voren 

verdeeld en de één had daar meer geluk mee 

dan de ander. Want hoewel er een aantal 

sterzeilers tussen zaten, hebben toch vele 

bootgezelschappen de motor uiteindelijk 

aangezet en het zeil ingeklapt. Toch heeft 

iedereen zich goed vermaakt, bootje 4 heeft 

flink meters gemaakt en bootje 5 is het dorp 

ingevaren met de motor aan. Terwijl bootje 2 

bijna over de kop vloog en bootje 1 werd 

aangevallen door het zeil had bootje 3 de wind 

goed in de zeilen. De rest van de activiteiten 

van de dag bestonden uit bier drinken, 

barbecueën, vuurtje bouwen en natuurlijk 

vergaderen. Niet te vergeten: we hadden een 

aantal nieuwe ONS-leden  die zich hebben 

voorgesteld. Welkom Sven en Yarich! 

         ONS 



Boot 1 
Floortje 
Sven  
Jeroen Becker 
 
Boot 2 
Bertiene 
Micha 
Arne 
 
Boot 3 
Alex 
Yarich  
Marcia 

 
Boot 4 
Gerard 
Hans 
Werner 
 
Boot 5 
Jeroen 
Beldman 
Gaity 
Janette 
 



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 
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Jongens Meisjes

Iedereens favoriete Stanley in beeld-

Rubriek! Of.. Dat houd ik mezelf voor, waar-

om zou ik anders de moeite doen? 

Deze alarmerende cijfers wilde ik jullie even 

voor ogen houden. Waaaaar zijn toch alle 

meisjes? Blijkbaar is scouting toch alleen 

voor de echte vrouwelijke bikkels onder 

ons… toch?! 



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 Mirte in het zonnetje. Mirte zit al veertien jaar op 
Scouting, waarvan ze de laatse vier jaar leiding geeft bij de Bevers. Daarnaast zit Mirte ook in 
allerlei commissies, waaronder de Commissie Groepszomerkamp 2021!. 

Wat is je leukste/gaafste herinnering aan een 
scoutingactiviteit?  

Dat is een lastige vraag. Ik vind eigenlijk alles wat we bij 
Scouting doen super leuk, maar het hoogtepunt is toch 
altijd wel NPK. Het is heel leuk om de kinderen hier op voor 
te bereiden en het themamateriaal te maken en vervolgens 
te gebruiken op kamp! Het is elk jaar weer een hele 
happening! Ik heb NPK altijd een van de leukste kampen 
gevonden omdat er zo veel voorbereiding aan vooraf gaat, 
dus je gaat je al helemaal inleven in het thema. Op het 
kamp zelf is je kampterrein helemaal in stijl en dat is bij elke 
groep zo! Het is dan heel tof om dan een kijkje te nemen bij 
andere groepen. En een bezoekje bij de andere speltakken 
van de Stanley kan je natuurlijk niet overslaan. 

Waarom past Scouting bij jou? 

Ik hou er van om in de natuur te zijn en bij Scouting doe je 
niet anders! Je ontmoet veel mensen en je doet samen 
gezellige activiteiten. Hier kan ik altijd super veel van 
genieten. Bij Scouting maak je vrienden voor het leven!!! 

Hoe ziet jouw ideale scoutingactiviteit eruit? 

Dat wordt dit seizoen hopelijk Groepszomerkamp! Daar heb ik echt super veel zin in! We zijn al 
druk bezig met de voorbereidingen en we gaan veel leuke dingen doen. Verder vind ik het 
super leuk om vuur te maken, vooral als we er daarna iets lekkers boven hangen! 
 

     Mirte geeft het                door aan Gerco. 

colofon 
Vragen of opmerkingen?                   

Mail gerust! Naar:                                

redactiestanleyinbeeld@gmail.com 

Tjad Herbert      Laura van Rhee 

Marcia Welink Lisa Kappert            

Redactie   Stanley in Beeld                    

vol. 4, no. 1 

november 2020  

         In het zonnetje 


