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Beste lezer,  

 

Het is alweer maart en dat betekent dat we alweer een jaar in de 

“anderhalvemetersamenleving” (uitgeroepen tot Woord van het jaar 

2020!) leven. Ondertussen blijven we nog steeds zo veel mogelijk thuis maar met de start van 

vaccinering gloort er voorzichtig hoop aan de horizon. Wanneer mogen we weer? Bij Scouting 

houden we in ieder geval de moed erin. Met de recente versoepeling  van het coronabeleid 

maken een aantal speltakken de stap terug naar fysieke opkomsten. Daarbij wordt steeds 

afgewogen wat niet—maar vooral ook wat wél– kan om Scouting voor iedereen leuk, 

uitdagend en veilig te houden. Voor de oudere speltakken blijft het contact voorlopig online, 

maar niet minder gezellig.  

Hoe gaat de rest van het seizoen eruit zien? Dat is de vraag die bij iedereen speelt maar waar 

niemand antwoord op durft te geven. In deze uitgave wagen we een poging door een update te 

geven over NPK en Groepszomerkamp. Verder blikken de speltakken terug op de afgelopen 

maanden en vertellen zij hoe hun ideale opkomst zonder Corona eruit zou zien. Voor nog wat 

extra feel good feelings staan we tenslotte ook stil bij de zoetste feestdag van het jaar: 

Valentijnsdag.  

 

Veel leesplezier! 

De Redactie Stanley in Beeld,  
 

Tjad Herbert  

Laura van Rhee  

Marcia Welink 

Lisa Kappert  

Daphne Odink 

Jan Rohaan Speltaknieuws 

Van de redactie 

Valentijnsdag 

In het zonnetje 

Centraal Bureau Stanley 

Patricia lost ‘t op 

Koken op kampvuur 





Helaas zijn er ook mensen uit het bestuur gegaan. Alien Nijman heeft sinds 2017 de financiën van 

de Stanleygroep beheerd. We zijn haar erkentelijk voor haar inzet. Verder heeft Marieke Pieper, 

bestuurslid sinds voorjaar 2018, besloten uit het bestuur gegaan. Zij heeft ons veel geholpen met 

haar ervaring op het gebied van organisatiekunde en personeelsmanagement. 

 

Het bestuur bestaat momenteel uit: 

Arne Dogger en Tjad Herbert groepsbegeleiders 

Marion Dijk    schoonmaak/bloemenactie 

Tom Engelmoer    huismeester/verhuur 

Harm Herbert     voorzitter/contributie-inning 

Gerda Kappert     algemeen 

Anita Roelofs     secretaris/ledenadministratie 

Bertiene Souwman    algemeen /communicatie PR  

Mirjam Wanders   penningmeester 

Binnen het dagelijkse bestuur van de vereniging hebben een aantal veranderingen plaatsgevon-

den. Zo heeft het ouderbestuur twee nieuwe leden. Even voorstellen:  

Mijn naam is Mirjam Wanders, ik ben 52 jaar, getrouwd met Gert 

en moeder van Guus en Wouter. Ik heb altijd vrijwilligerswerk 

gedaan, met name voor de kerk maar ook wel voor het 

kinderdagverblijf en de school van de jongens. Wouter stelde 

voor dat ik ook wel iets voor Scouting zou kunnen doen. Dat 

wilde ik wel, dus sinds afgelopen december ben ik de 

penningmeester voor de Stanleygroep. 

Ik ben Bertiene, mijn dochter Liene (5) zit bij de bevers. Ik ben al sinds 

mijn vijfde bij de Stanleygroep lid. Ik heb ervaring bij alle spektakken 

als lid en daarna jarenlang leiding gegeven bij de Scouts. Ik werk als 

docent beeldende vorming op het Vechtdal college Ommen. 

  Bestuur 



Koken op kampvuur 

Boven vuur koken is wel de ultieme Scouting manier om eten te bereiden. En zeg nou zelf, wanneer 
het in plaats van een avondmaal een lekkere snack is, wordt het alleen maar beter!  Voor alle thuis-
zittende Stanleynezen zonder Dutch oven is dit recept gelukkig ook te bereiden in de gewone oven.  
Met in deze uitgave: Ratatouille!  

Ingrediënten 
- 10 vellen bladerdeeg 
- 1 courgette in lange plakken 
- 1 aubergine in lange plakken 
- 1 winterpeen in lange plakken 
- 160 gram ontbijtspek  
- 70 gram tomatenpuree 
- 3 eetlepels Italiaanse kruiden 
- 2 eetlepels olijfolie 
- Peper en zout 
- Handvol pijnboompitten 
- 100 gram geraspte kaas 

Stappenplan: 
Bekleed een Dutch Oven met bladerdeeg. Gebruik eventueel een bakpapiertje om je de ratatouille 
makkelijk uit je Dutch Oven te kunnen halen. 
Smeer de tomatenpuree over het bladerdeeg en strooi de helft van de kruiden hier overheen. 
Leg in cirkels beginnend vanaf de buitenkant de verschillende plakjes afwisselend neer. Heb je hele 
brede plakken? Snijd deze dan eventueel in de lengte door. 
Bestrijk het geheel met olijfolie en strooi de overgebleven kruiden over de ratatouille uit. Breng op 
smaak met peper en zout. 
Bak het geheel zo'n 45 minuten gaar. Strooi 15 minuten voor je denkt dat het gaar is de pijnboom-
pitten en de kaas over de Ratatouille. Eet smakelijk! 



De Bevers mogen gelukkig weer aan de slag, 

maar wel met een aantal beperkingen. Als er 

nu geen Corona was geweest en wij alles 

konden doen wat we wouden, hoe zou de 

perfecte beveropkomst er dan uit zien?  

Natuurlijk zullen we eerst met z’n allen 

openen met de vlag en de beverwet. Daarna 

doen we met z’n allen een wedstrijdje “wie 

het eerste bij de manage is!” om daar 

knakworst tikkertje en blikspuit te doen. Als 

de Bevers zijn uitgerend gaan we een hele 

grote hut bouwen, waarbij de kinderen een 

schatkaart vinden in de vorm van een 

speurtocht. Aan het eind van de route vinden 

de Bevers de schatkist met alle 

benodigdheden om smores te maken. Die 

kunnen we lekker klaarmaken boven het 

kampvuur dat de leiding alvast heeft 

klaargemaakt!  

Ondanks Corona hebben de Bevers wel een 

heel mooi herfstkamp gehad! Het thema was 

“op een onbewoond eiland” waarbij de 

Bevers brieven vonden van de 

wereldberoemde avonturier B. Evers. Met 

behulp van deze brieven bedachten de Bevers 

een manier hoe ze van het eiland af konden 

komen en terug konden gaan naar huis. Voor 

dit kamp had het leidingteam een 

springkussen geregeld en een schommel 

geknoopt met piopalen en touw. Wat vonden 

de Bevers dit leuk!  

Afgelopen tijd heeft het beverteam 

verschillende puzzelboekjes gemaakt voor de 

Bevers zodat ze thuis toch een beetje bezig 

kunnen zijn met Scouting. Ondertussen 

mogen de beveropkomsten gelukkig weer 

doorgaan en is de leiding druk bezig leuke 

opkomsten te organiseren. Hopelijk mag de 

perfecte beveropkomst ook snel weer!  

  Bevers 



Tikkertje, huttenbouwen, 

schatzoeken en marshmellows 

boven het kampvuur. Klinkt goed? 

Dit zou de perfecte opkomst zijn 

voor de Bevers.   



 

  Welpen 

Onze ideale opkomst zou niet binnen onze 

normale opkomsttijden passen, hiervoor 

zouden we een hele dag nodig hebben. De 

opkomst begint met een lekker lang potje 

blikspuit en zelfs de leiding doet mee. 

Daarna gaan we hutten bouwen in het bos, 

die natuurlijk moeten worden voorzien 

van een dakraam en een tuin. Met een 

beetje geluk zijn ze ook nog waterdicht! 

Als we klaar zijn met de hutten gaan we 

ranja drinken en frikandellen bakken 

boven het vuur, iedereen kan dan twee 

frikandellen bakken. Na deze uitgebreide 

pauze doen we een potje Hollandse leeuw 

omdat we dat stiekem ook missen. 

Misschien eindigen we wel boven op de 

leiding. s’ Avonds genieten we van lekkere 

patat, en daarna gaan we een super gave 

lucifer domino maken, waarmee we de 

dag afsluiten. 

Ondanks Corona hebben we afgelopen seizoen 

nog genoeg leuks meegemaakt, waaronder het 

installatiekamp. Tijdens dit kamp waren de die-

ren ontsnapt uit de dierentuin en hebben de 

dierenverzorgers de hulp van de Welpen inge-

roepen om de dieren terug te vinden. Om de 

dieren van ver al te kunnen zien hebben we 

eerst verrekijkers gemaakt. Hierna hebben we 

lekker patat gegeten. Die avond hebben we nog 

een film gekeken (met chips natuurlijk). De vol-

gende ochtend zijn de dierenverzorgers samen 

met de Welpen het bos in gegaan om de dieren 

te zoeken. Uiteindelijk hebben de Welpen de 

dieren teruggevonden door middel van een 

speurtocht en zijn alle dieren teruggebracht 

naar de dierentuin. 

De Welpen mogen ondertussen ook weer op-

komsten organiseren en daar zijn ze allemaal 

heel blij mee! Omdat koken nog niet kan in ver-

band met de hygiëne laat de perfecte opkomst 

helaas nog even op zich wachten. Hopelijk kan 

dit snel weer! 



De ideale opkomst voor de Welpen?  

Die zou geen 2,5 uur duren maar een hele dag!  

En op die dag kunnen de frikandellen niet missen natuurlijk! 



Update 2021 

Door het coronavirus ging het NPK in 2020 

niet door. De kampstaf en stichtingsbestuur 

van het NPK hebben moeten besluiten dat de 

90e jubileumeditie van NPK ook in 2021 niet 

in de normale vorm gaat plaatsvinden. In 

plaats daarvan is er dit jaar een corona-editie 

van NPK met het overkoepelende thema 

‘Mediacentrale’. Per speltak is dat verder uit-

gewerkt:  

Bevers: De verdwenen TV-helden 

Welpen: WELPFLIX 

Scouts: Mediamagnaat met radio, tv en krant 

Explorers: Explo Radio-piratenzender 

Stam: Media 

 

In juli 2021 stond het groepszomerkamp van 

de Stanley gepland. Zoals jullie allemaal heb-

ben kunnen lezen, is het groepszomerkamp 

uitgesteld. Jammer, maar nu kunnen we ons 

gaan verheugen op juli 2022! Want uitstel is in 

dit geval geen afstel. De exacte data per spel-

tak horen jullie natuurlijk nog, via een update 

van de zomerkampcommissie! 

Ga je  met  ons mee?  

Voor het geval je de vorige info hebt gemist, of 

bent vergeten, bij deze een korte samen-

vatting. 

We gaan in juli 2022 met de volledige Stan-

leygroep (Bevers tot ONS) naar Brexbachtal in 

Duitsland. In Brexbachtal gaan we supertoffe 

scoutingactiviteiten ondernemen en spellen 

doen in het thema van Kuifje.  

NPK CORONA EDITIE 2021 

 

GROEPSZOMERKAMP 2022 



Ook de Scouts hebben een tijdje geen fysieke 

opkomsten mogen draaien. Om de moed erin 

te houden dachten we in die maanden graag 

aan hoe onze perfecte opkomst eruit zou zien 

als Scouting weer zou mogen.  

De ideale scoutsopkomst zou een 

kookopkomst zijn. We houden immers 

allemaal van koken, en misschien nog wel 

meer van eten! We beginnen de opkomst met 

de voorbereiding, zoals verzamelen en snijden 

van de ingrediënten, hout zoeken en vuur 

stoken. Wanneer alles ready is en er mooie 

kooltjes in de vuurton liggen kunnen we 

beginnen met koken. Het beste komt 

natuurlijk op het eind van de opkomst: het 

opeten! Wat zullen we de volgende keer 

klaarmaken op vuur?  

Ondanks Corona zijn er toch wat mooie 

herinneringen gemaakt. Zo hebben de Scouts 

een oefenhike gelopen, waarmee ze hebben 

laten zien dat ze prima overweg kunnen met 

oleaten, kompassen en strippenkaarten. De 

hike begon bij Station Dalfsen en liep via het 

mooie Vilsteren naar de Ada’s Hoeve in 

Ommen. Al met al een flinke afstand van bijna 

20 kilometer. Onderweg konden de Scouts 

allerlei gave opdrachten doen, en de soeppost 

met goulash en broodje knakworst mocht 

natuurlijk ook niet ontbreken. Aan het eind 

van de dag konden de Scouts (en leiding) 

terugkijken op een mooie dag en een flink 

aantal kilometers achter de kiezen!  

  Scouts 



Hoe zou de ideale opkomst eruit zien voor de Scouts? Eén woord: vuur!  

En dan bij voorkeur ook iets lekkers om boven dat vuur klaar te maken.  



Bij de Explorers zijn we aan de slag gegaan met online 

opkomsten. Elke week bedenken twee of drie Explorers 

een opkomst voor op de vrijdagavond. Dit kan van alles 

zijn, een quiz of een spel of iets heel anders. We hebben 

een keer bingo gespeeld, waarbij iedereen van tevoren 

online bingokaartjes opgestuurd kreeg. Bij elke bingo 

kreeg je een punt en bij volle bingo twee punten. Het 

was erg spannend maar uiteindelijk heeft Arne 

gewonnen! De kerstopkomst was dit jaar ook online. We 

hadden een quiz met feitjes over kerst. Ook moesten we 

de titel en zanger(es) van sommige kerstliedjes raden.   

Als we nog tijd over hebben doen we ook wel eens 

Among us online. Voordat we overgingen op online opkomsten hebben we dat ook een keer in 

real life gedaan. We kregen toen allemaal een kaartje met taken die we moesten uitvoeren. Eén 

van de rollen was de kwakzalver, die moest proberen om iedereen te vermoorden zonder dat de 

rest dat door had. Om te winnen moesten we erachter komen wie de kwakzalver was. Daar 

mochten we eens in de zoveel tijd over raden.  

Als we weer op de blokhut komen gaan we het Nieuwjaarsgala inhalen, aangezien we die gemist 

hebben. We hopen dat het gauw weer kan, want iedereen heeft wel weer zin in een feestje! Ook 

hopen we weer snel op kamp te kunnen gaan. De nieuwste Explorers hebben nog helemaal geen 

kamp meegemaakt met deze groep, dus het zou leuk zijn als we nog een keer met z’n allen 

kunnen doen.   

Explorers 



De donkerrode blouse 

komt niet héél vaak uit 

de kast, maar voor de 

installatie van hun  

nieuwe leden maken de     

Explorers graag een  

uitzondering.  



Heb je ooit al een cadeautje gekregen van iemand op Valentijns-
dag? 
Nee, ik heb nog nooit een cadeautje gehad op Valentijnsdag 

Heb je dan al wel eens een keer een cadeautje gegeven? En wat 
dan? 
Ik heb nog nooit een cadeautje gegeven, maar ik heb al wel eens 
een kaartje gestuurd. 

Ben je ook van plan om iemand te verassen op deze Valentijnsdag? 
Ik denk niet dat ik ze echt ga verassen want ik denk dat ze al weten dat ik een kaartje ga sturen. 
Ik ga naar drie kinderen een kaartje sturen, maar ik vertel nu natuurlijk niet wie! 

Valentijnsdag

Heb je wel eens kampverkering gehad?  
Jazeker, een aantal keer. Mijn eerste kampverkering was op NPK. 

Hoe ging dat precies?  
We deden een hindernisbaan als onderdeel van het programma. Ik 
raakte achter op de rest en toen kwam ik haar tegen. Lisette 
heette ze. Ze gaf mij haar nummer, maar het is uiteindelijk niks 
geworden, vanwege de afstand. Ze woonde te ver weg.  

Heb je ook wel eens kampverkering op een ander kamp gehad?  
Ja, op zomerkamp naar Luxemburg in 2019. Dat heb ik toen voor 
iedereen geheim gehouden.  

Hoe hebben jullie elkaar daar ontmoet? 
We gingen douchen en was ik als eerste klaar. Terwijl ik stond te wachten liep ik een stukje rond 
het gebouw, daar stond zij ook, Leonie. Toen zijn we aan de praat geraakt. Het klikte meteen. 

Hoe sprak je dan af, als niemand het mocht weten? 
Ik zei dat ik even ging wandelen, dan wandelde ik naar Leonie toe. 

Wat maakte haar de moeite waard? 
Ik vond haar heel aantrekkelijk, en ze had lef. Uiteindelijk is het uitgegaan  
omdat we te ver uit elkaar wonen. We appen nog steeds wel, maar hebben  
geen verkering meer. Jammer, maar ik zit er niet echt mee.  
Er zijn meer vissen in de zee!  

Noah (5) van de Bevers 

Elroy (17) van de Explorers 



Stel je wil iemand kampverkering vragen. Hoe pak je dat aan?  

Je moet zorgen dat je leuk contact met hem/haar hebt, en het is 

natuurlijk belangrijk dat het goed klikt tussen jullie. De beste  

manier om kampverkering te vragen is om een stukje te wandelen, 

dan kun je elkaar meteen beter te leren kennen en daarna vragen. 

Je kan ook ergens met z’n tweeën gaan zitten.  

Wat zijn de voordelen van kampverkering hebben?  

Het grootste voordeel is dat je op kamp een leuk persoon hebt 

met wie je plezier kan maken en kan knuffelen. En het is ook  

gewoon fijn om een maatje te hebben! 

Gaat kampverkering automatisch uit als het kamp voorbij is?  

Nee, het hoeft niet per se uit te gaan. Als je elkaar na het kamp leuk blijft vinden en je wil dat 

het aan blijft dan kan dat gewoon. Maar als het buiten het kamp om niet meer klikt dan maak 

je het uit. Het is in ieder geval een goed idee om er even met elkaar over te praten.  

Nikki (14) van de Scouts 

Giel (11) en Jurre (7) van de Welpen 

Als eerste, wie zijn jullie?  
Wij zijn Jurre (11 jaar) en Giel (7 jaar) Klooster. Wij zitten bij de Welpen! 

Hebben jullie een vriendje of vriendinnetje?  

Giel: Ik heb wel vrienden, maar niet echt een vriendinnetje. 

Jurre: Ik heb geen verkering. Ik vind wel iemand leuk, maar dat houd ik voor mezelf ;)  

Weten jullie wat kampverkering is?  

Giel: Dat je iemand leuk vindt op kamp! 

Jurre: Dat je op kamp iemand leuk vindt, en diegene ook alleen daar ziet.  

Hebben jullie wel eens kampverkering gehad?  

Giel & Jurre: Nee, en het hoeft van ons ook niet!  

Hebben jullie dit jaar met Valentijn nog een kaartje gestuurd of ontvangen?  

Jurre & Giel: Nee!  



KoGroM  

Elke Stanleynees zal je kunnen vertellen dat 

pionierhout essentieel materiaal is voor 

Scouting. De palen worden gebruikt om gave 

dingen mee te knopen tijdens opkomsten, 

zoals bijvoorbeeld een hindernisbaan of 

schommelstoel. Ook gaan er altijd palen mee 

op kamp, waar ze worden gebruikt voor om 

keukens, tafels en bankjes mee te maken. 

Zonder pionierpalen zit de Stanleygroep 

letterlijk aan de grond!  

Nu heeft de Stanley 

een flinke voorraad 

palen staan, maar 

soms wil er wel eens 

een paaltje sneuvelen. 

Om ervoor te zorgen 

dat er altijd genoeg 

hout is om mee te 

knopen, regelt KoGroM (onze Kommissie 

GroepsMateriaal) dat er eens in de zoveel tijd 

nieuwe palen worden gemaakt.  

 

Voor de perfectie pionierpaal heb je een lange 

en vooral rechte dennenboom nodig. Goed 

nieuws dus, toen Scoutingterrein de Ada’s 

Hoeve in Ommen zich meldde met aantal 

dennen die gekapt zouden worden. Wanneer 

de boom omgezaagd is, moet hij worden 

geschild en op maat worden gezaagd. Dat was 

een mooi klusje voor een aantal leiding en 

vrijwilligers, die zich op een frisse 

zaterdagochtend met schilschop en zaag in 

Ommen meldden. In de buitenlucht en met 

voldoende afstand konden we meteen – en 

coronaproof – aan de slag. De bomen 

sprongen bijna uit hun schors en met de 

enkele hardnekkige knoest werd ook snel 

afgerekend. Een paar uur later konden we 

tevreden terugkijken op een mooie stapel 

geschilde palen. 



Tijdmachine 

Janette: “Wiltz is voor mij en anderen toch de plek waar 

veel momenten zijn omgezet in herinneringen. Door de 

jaren heen is het vaak de locatie van het groeps-

zomerkamp geweest, mijn eerste keer al in 1993! 

In 2006 was Wiltz ook weer aan de beurt: samen met 

de hele Stanley groep naar Luxemburg voor nieuwe 

belevenissen met elkaar. Dat jaar was het thema van 

het kamp Duckstad, waarbij we het geluksdubbeltje  

van oom Dagobert moesten terugvinden  Een bijzonder 

mooie herinnering: iedereen verkleed in thema met onze eendenmaskers door Luxemburgstad! 

Veel programmaonderdelen tijdens het groepskamp zijn activiteiten die door de jaren heen 

terugkomen. Eén hiervan was nieuw en spontaan op de agenda gekomen: het puddingworstelen! 

Door een grootschalige inkoop (lees verkeerde mengverhouding) hadden de Scouts enorm veel 

pudding ingekocht. De oplossing? In duo’s worstelen in een bad vol met de overtollige pudding! 

Hilariteit, vermaak en bovenal veel pudding waren een feit.” 

In de rubriek “tijdmachine” vertellen leden van de Stanley over hun mooiste of meest bijzondere 

herinneringen aan Scouting. Deze keer vertellen Janette en Floortje, allebei lid van de ONS met al 

heel wat jaren Scoutingervaring, over zomerkampen om nooit te vergeten.  



Floortje: “In 2010 gingen wij met de Rowans/

Sherpa’s (oude naam van de Explorers) op 

zomerkamp naar Zandvoort. Vlak voor vertrek 

bleek dat onze begeleiding Gerard niet mee 

kon, omdat hij erg ziek was. Jamila durfde niet 

alleen met ons op kamp en we moesten 

daarom op zoek naar een waardige vervanger 

voor Gerard. Gelukkig kon Paidor nog vrij 

krijgen en konden wij toch nog op zomerkamp. 

Maar Gerard mocht natuurlijk niet ontbreken 

tijdens het kamp. Op een stokje ging hij overal 

met ons mee naartoe. Op die manier heeft hij 

de meest wilde avonturen meegemaakt tijdens 

dit kamp: mee naar de kroeg tijdens de 

verloren WK finale, mee zwemmen in de 

Noordzee, op Hoerentour over de Wallen in 

Amsterdam en langs de grachten juichen 

tijdens de huldiging van het Nederlands Elftal. 

Ondanks het gemis van Gerard was het een top 

kamp met veel leuke herinneringen.” 



ONS 

Helaas is het voor de ONS nog niet 

mogelijk om weer live bij elkaar te 

komen voor weer één van de 

legendarische ONS-activiteiten.  

Maaaar gelukkig zijn er genoeg 

andere mogelijkheden om toch tijd 

met elkaar door te brengen, zoals 

een pubquiz achter de webcam 

bijvoorbeeld! Een pubquiz met 

muziekronde, Stanley-ronde, 

sportronde en een rondje lopen door 

Enschede. Dan mag je je afvragen 

hoe we dat laatste nu hebben 

gedaan. Nou, via Google maps street 

view natuurlijk!  

Uiteindelijk kwamen Gerard en 

Marije deze avond als grote winnaars 

uit de bus. Al met al een leuke avond. 

Hopelijk mogen we de volgende ONS 

activiteit weer ver weg van onze 

computer doorbrengen! 



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 

 

xxx Patricia 



  prikbord 
  Centraal Bureau van de Stanley 

Ben jij goed in rekenen of wiskunde? Ben je altijd op zoek naar de feiten en cijfers? Centraal Bu-

reau van de Stanley zoekt het voor je uit! Dit keer hebben we een poll gedaan onder onze Stan-

leyleden zelf en zijn we weer op zoek gegaan naar het aantal leden per speltak. 

Battle of the speltakken 

In de battle of the speltakken vroegen we onze volgers op de Stanley-instagram te stemmen op 

wie zij dachten dat er zouden winnen in verschillende categorieën. Hieronder zie je de resultaten. 

Speltakken 

Dit jaar hebben we in 

totaal 176 leden, 

waarvan de ONS de 

grootste speltak is. 

Dat is geen verassing, 

want hier zitten alle 

leden ouder dan 25 

jaar. Het aantal van de 

Bevers is wel veras-

sen, dat zijn er maar 

liefst 27! 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Wie kan er het strakst knopen?

Wie maakt de gaafste bouwwerken?

Wie kan het best koken en bakken?

Wie wint er een wedstrijdje touwtrekken?

Wie is er het creatiefst?

Wie is er het best in omgekeerd verstoppertje?

Wie heeft de leukste kampen?

BATTLE OF THE SPELTAKKEN

ONS Stam Explorers Scouts Welpen Bevers

ONS; 52; 
30%

Welpen; 37; 
21%

Bevers; 27; 
15%

Roverscouts; 
17; 10%

Explorers; 
13; 7%

Scouts; 30; 
17%

STANLEY LEDEN



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 Gerco in het zonnetje. Gerco zit al zeventien jaar op Scouting, waarvan hij de 
laatste zeven jaar leiding geeft bij de Scouts. Daarnaast is Gerco sinds dit seizoen 
praktijkbegeleider, wat betekent dat hij zorg draagt voor de kwaliteit en opleiding van onze 
leiding. Tenslotte regelt hij als KoGroM-lid (Kommissie GroepsMateriaal) ook dat het materiaal 
van de vereniging onderhouden wordt!  

Wat is je leukste/gaafste herinnering aan een scoutingactiviteit?  

Mijn allertofste herinnering heb ik denk ik bij 
de Explorers opgedaan. Bij die speltak mag je 
als lid bijna alles zelf regelen en organiseren, 
dus wij hebben toen bedacht om een 
zomerkamp naar Kandersteg in Zwitserland 
georganiseerd. We zijn daadwerkelijk ook naar 
Zwitserland gegaan! Het moment dat we daar 
tussen de bergen stonden en beseften dat we 
dit met elkaar geregeld hadden was echt een 
geweldig gevoel en een herinnering om nooit 
te vergeten! 

Waarom past Scouting bij jou? 

Op deze vraag heb ik meerdere antwoorden: a) Je maakt vrienden voor het leven; b) Je bent 
lekker buiten in de natuur; c) Kamperen is mega chill; d) Ik doe niks liever dan vuurtje stoken; 
en e) gave pionier objecten maken is supertof. Dan ga ik graag voor optie f) alle bovenstaande 
antwoorden.  

Hoe ziet jouw ideale scoutingactiviteit eruit? 

Ik ben eigenlijk wel makkelijk tevreden: alles met vuur is goed.  
 

     Gerco geeft het      door aan Lisa. 

colofon 
Vragen of opmerkingen?                   

Mail gerust! Naar:                                

redactiestanleyinbeeld@gmail.com 
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         In het zonnetje 


