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Van de redactie
Door: de redactie

De krokusjes staan in bloei, 
de schapen werpen hun eer-
ste lammeren en de hop-
man draagt weer nikkebok-
kers. Kortom  LENTE en de 
hoogste tijd voor een nieuwe  
editie van de nieuwsbrief.  

Het is nog niet zolang geleden 
dat de vorige nieuwsbrief  lag te 
pronken op een ieders wc maar 
dat is niet te merken aan de 
dikte van deze uitgave. Er na-
melijk een hoop gebeurd is een 
zeer korte tijd.  De potgrond-
actie is geweest.,  C1000 actie, 
torens bouwen bij de verken-
ners, vazokamp bij de welpen, 
DVD’s kijken bij de rowans en 
natuurlijk de HIT. Er zijn weer 
een heleboel hilarische stuk-
jes binnen gekomen in onze 
mailbox dus dat betekend na-
tuurlijk lekker lezen geblazen.  

Voor de rest kan de nieuwsbrief mee-
delen dat onze redactie is versterkt 
met Jeroen Gotz. Hij is al jaren lid van 
de AVD en wil zich de komende tijd 
fulltime richten op de nieuwsbrief. 

Tijdens zijn sollicitatiegesprekken 
hebben wij een kort vragenlijst aan 
hem voorgelegd om een beetje een 
indruk te krijgen van zijn persoon-
lijkheid.  En wij als oprechte jour-
nalisten publiceren natuurlijk alles. 

Bij deze het favorietenlijstje van Gotz :

-tijdschrift: De Nieuwsbrief
-fruit: peer
-vla: geel
-haarkleur: rood
-baan: postbode
-dier: uil
redactielid: Joop
opkomst: Bourgondisch Vinnien
hopman: Hopman Dr. F. Huizing
Kamp: Snowbast
Boxer or brief: None
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Van de voorzitter
Door:  Aflex Visser

De sneeuw is nog maar net weg 
en de lente is begonnen. De vo-
gels vertellen elkaar al dagenlang,
in het frisse morgenlicht, op wel-
ke plek de lekkerste en vooral 
voedzaamste hapjes te vinden
zijn. De lente, en dus ook het 
kampeerseizoen, is met de Paas-
dagen ook voor ons begonnen. 
Veel leden van de Johannes Post 
Groep en Anthonie van Diemen-
stam hebben meegedaan aan de 
32e HIT in Dwingeloo. Ondanks 
een paar regenspatters waren wij 
weer blij om naar buiten te mogen.

Na de HIT breekt ook weer een 
drukke tijd aan voor groep. De 
voorbereidingen voor het NPK 
en de zomerkampen zijn in 
volle gang. Vrijdag 23 april zul-
len wij met de hele groep st. Jo-
ris vieren. De verkenners heb-
ben aansluitend een kamp 
met de patrouillewedstrijden.
Tijdens Koninginnedag zullen 
de welpen ons vertegenwoordi-
gen in Assen. Op het Ceresplein 
kan iedereen van 11.00 t/m 16.00 
uur komen broodjes bakken. 
Dinsdag 4 mei lopen wij mee 
met de stille tocht tijdens 
de Dodenherdenking in As-
sen. Alle jeugdleden worden 
hier nog over geïnformeerd.

Zaterdag 15 mei gaan wij met 
een redelijke afvaardiging van 
de Johannes Post Groep naar 
de scouts2day in Utrecht. We 
gaan er met z’n allen een fan-
tastische dag van maken. 

Na de scouts2day is het nog 
maar een paar nachtjes sla-
pen tot het Noordelijk Pinkster 
Kamp. Een grote afvaardiging  
van de Johannes Post Groep en 
Anthonie van Diemenstam zul-
len dit 80e NPK gaan meemaken.

“Het kampeerseizoen is begonnen”

Bij de C1000 Bert Hillenga in win-
kelcentrum Peelo hebben wij ge-
noeg stemmen gekregen om daad-
werkelijk mee te doen aan het 
verdelen van de prijzenpot van de 
“spek de kas van je club actie”. 
Van 26 april t/m 22 mei 2010 krijg 
je, bij C1000 winkels die meedoen, 
bij besteding van elke 10,- euro 
een clubmuntje. Dit clubmuntje 
kan je in onze koker bij C1000 
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Bert Hillenga deponeren. Hoe 
meer muntjes wij verzame-
len, hoe meer geld wij krijgen. 

Doe jij boodschappen bij een 
andere C1000 die mee doet aan 
de actie. In het gebouw komt 
een muntenemmer te staan, 
waar de muntjes ook in kunnen. 
Wij zorgen er voor dat de munt-
jes bij C1000 Hillenga komen.

Behalve al deze activiteiten zijn 
wij natuurlijk elke zaterdag aan 
de Houtlaan voor de reguliere 
opkomsten Voor de komende 
periode hebben wij weer ge-
noeg op de agenda staan om een 

goed scoutingvoorjaar te hebben. 
Wellicht tot ziens aan de Houtlaan.
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Hordenieuws 1
Door: Sander & Cor Penning

“Het VaZo-kamp....”

Sander Penning: Ik vond het 
VAZOkamp heel leuk, het sla-
pen met de welpen was ook heel 
leuk. En de spelletjes waren ook 
heel leuk. Ik was voor het kamp 
zenuwachtig. Ik vond Jan-Wiebe 
tijdens het kamp ook heel geinig. 

En de bonte avond was ook heel 
geinig met de moppen en de 
Quiz en de uitbeelding van de 
vakantiefoto’s van de leiding was 
ook weer heel geinig. Het smok-
kelaarspel was ook heel leuk, 
we hebben ook een route gelo-
pen en een wip-wap gemaakt. 

’s Avonds in het donker heb-
ben wij bij het kampvuur lied-
jes gezongen en broodjes ge-
bakken bij het kampvuur. 
Volgend jaar wil ik weer mee. 
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Cor Penning: Eindelijk was 
het dan zo ver, het VAZOkamp 
van de welpen, samen hebben 
we er al weken naar uit geke-
ken. Op vrijdag 12 maart om 8 
uur ’s avonds begon voor San-
der en mij dan ons eerste kamp 
samen. Hij zenuwachtig, want 
het was toch het kamp samen 
met zijn vader, en ik niet goed 
wetend wat ik er van verwach-
ten moest. Na afloop kan ik al-
leen maar positief terug kijken 
op een prachtig weekend met 
leuke activiteiten. Aangezien 
ik geen scouting ervaringen 
heb en wel een bepaald beeld 
had van scouting is dat beeld 
door dit kamp erg veranderd 
in het voordeel van scouting.

Zo had de leiding van de wel-
pen een aantal activiteiten voor 
ons in petto tijdens dit kamp. 
Activiteiten die uiteen liepen 
van krantjemep tot een smok-
kelspel in het donkere bos, 
waarbij de struiken met stekels 

toch pijnlijker waren dan verwacht. 
Van het lopen van een route aan de 
hand van aanwijzingen door het 
mooie landschap tussen Assen, Bal-
loo en Loon tot het maken van brood 
boven het kampvuur. Van het zingen 
van liedjes rond het kampvuur tot 
en met de bonte avond, waarbij de 
welpen hebben laten zien dat ze ook 
moppen leren tappen bij de scouting. 

Van blikspuit en tonnetje trek tot en 
met het spel waarbij na een dutje 
een ieder moest raden wie de weer-
wolf was. En het maken van eigen 
creaties van touw en hout, waarbij 
mijn dank uitgaat naar onze gids 
Jan-Wiebe voor de goede adviezen. 

Al met al kan ik moe maar vol-
daan terug kijken op een leuk, 
leerzaam, enerverend, verras-
send en gezellig VAZOkamp. 

Ik wil de leiding van de welpen be-
danken voor het maken van het 
leuke programma, het eten en 
de gezelligheid. En ik wil alle va-
ders en moeders oproepen om een 
volgende keer, waarbij het waar-
schijnlijk teruggebracht wordt naar 
één nacht, mee te gaan, een ge-
zellig weekend weg met je zoon. 



8

Hordenieuws 2
Door: Baloe

“Monstertjes zoeken toevlucht in ons gebouw”

Dat het er bij de welpen wel eens 
spannend aan toe kan gaan, is wel 
bekend. Elk kamp waar er welpen 
van de JPG zijn, vinden we ook 
altijd wel wat spannende figuren 
die proberen de welpen bang te 
maken. En ook de leiding vind 
het soms leuk de welpen te laten 
schrikken in het donker. Maar er 
staat de hele JPG een nog veel span-
nendere gebeurtenis te wachten. 

Een groep jonge monsters heeft 
besloten om tot aan Pinksteren 
toevlucht te zoeken in ons troep-
gebouw! Hun eigen verblijfplaats 
staat namelijk op het punt ver-
kocht te worden, dus ze zijn nu 
op zoek naar een andere plek om 
te wonen. En onze koude donke-
re gebouw komt daarvoor zeker 
in aanmerking! Deze monsters, 
of eigenlijke monstertjes, zullen 
net zolang ons gebouw bezetten, 
totdat hun eigen verblijfplaats 
van de woningmarkt verdwijnt. 
Vooralsnog lijken de monstertjes 
niks te zoeken, behalve wat rust 
en slaap, overdag verdwijnen ze 
diep in het bos. Ondanks dat moe-
ten we wel heel erg oppassen met 
zijn allen, want we weten niet 
precies waartoe ze in staat zijn!

Omdat ze de welpenruimte als 
slaapplek hebben uitgezocht zul-
len de welpen zeer binnenkort 
contact zoeken met deze monster-
tjes en zullen we kijken of we ze 
een handje kunnen helpen! Daar-
voor zullen we een goede vermom-
ming nodig hebben, zodat ze den-
ken dat wij ook monsters zijn, dan 
willen ze vast naar ons luisteren. 
Maaar we moeten wel heel voor-
zichtig zijn, anders gaan ze mis-
schien ons gebouw slopen, of er-
ger, dan gaan ze misschien ons…

Nou ja, daar moeten we nog maar 
even niet aan denken. Eerst maar 
zorgen dat ze ons vertrouwen en 
dan blijven ze hopelijk rustig.
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Joop in de Knoop
Door: Joop van der Knoop

“Vulkanen, cola & mentos”

Er is de laatste tijd veel te doen 
geweest in het nieuws over vul-
kanen. Dat is zo’n berg met lava 
en zo, maar hoe werkt een vul-
kaan nu precies? Joop beloot 
op onderzoek uit te gaan. Ook 
heb ik nog een manier gevon-
den om een eigen vulkaan te 
maken. Leuke tip voor tijdens 
zomerkamp bijvoorbeeld ;-)

Een vulkaan is een opening 
in het oppervlak van een pla-
neet waar gesmolten gesteente 
(magma), gas en brokstukken 
van vast gesteente (tefra) door 
naar buiten komen. Rond zulke 
openingen wordt vaak een berg 
gevormd en men sprak vroe-
ger dan ook wel van een vuur-
spuwende berg. De momenten 
waarop materiaal door een vul-
kaan wordt uitgestoten worden 
uitbarstingen of erupties ge-
noemd.

Je kunt de aarde een beetje zien als 
een grote ballon gesmolten steen 
met daarop drijvende platen, ook wel 
tektonische platen. Op Aarde wor-
den vulkanen vooral aangetroffen 
in gebieden waar tektonische platen 
aan elkaar grenzen, dus de plaatsen 
waar ook aardbevingen voorkomen. 
Een uitzondering hierop vormen 
hotspots. Dit zijn gebieden waar 
heet materiaal uit de mantel door 
de aardkorst heen naar boven komt. 
Vulkanische vlakten, en ook geisers, 
warmwaterbronnen en kokende 
modderbronnen zijn verschijnselen 
die in de buurt van vulkanen kunnen 
worden aangetroffen, maar omdat 
ze geen uitgesproken reliëf kennen 
zijn het geen vulkanen. Ze ontstaan 
doordat de aardkorst in de buurt van 
vulkanen dunner is dan op andere 
plaatsen.
Een vulkaan kan grote hoeveelhe-
den brokstukken en stof, ook wel as 
genoemd, uitwerpen. De brokstuk-
ken vallen direct weer naar beneden 
en vormen een gevaar voor de om-
geving. Dat geldt ook voor het stof: 
als het in grote hoeveelheid in de 
buurt van de vulkaan naar beneden 
komt kan het bewoond gebied ver-
woesten. Stof en lava zijn echter ook 
zeer vruchtbaar.
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Het stof kan lang in de lucht 
blijven zweven en over de hele 
aarde verspreid worden. Het 
resulteert daarbij in rode zons-
ondergangen en lagere tempe-
raturen, na een grote eruptie 
soms jaren lang.

Het stof is verder een gevaar 
voor de luchtvaart: het kan gro-
te schade aan vliegtuigen toe-
brengen en straalmotoren tot 
stilstand brengen. Een piloot zal 
dan ook altijd trachten wolken 
van vulkanisch stof te vermij-
den. In april 2010 werd zelfs in 
een groot deel van Europa het 
vliegverkeer dagenlang platge-
legd na een uitbarsting van een 
vulkaan op IJsland.

Het woord ‘vulkaan’ is afgeleid 
van de Romeinse vuurgod Vul-
canus. Het voornaamste feest 
van Vulcanus werd gevierd in 
de heetste maand van het jaar, 

op 23 augustus. Misschien een mooie 
gelegenheid om een rolletje Mentos 
in een fles cola te stoppen om zo je 
eigen vulkaan te maken. Een leuke 
programma tip voor op zomerkamp. 
Bekijk youtube voor de gevolgen… 
;-) 
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C1000 actie Peelo
Door: C. Duizend

“Steun de JPG:Doe uw boodschappen in Peelo”

We zijn door! Dankzij alle stem-
men die we hebben ontvangen 
zijn we door in de tweede ron-
de bij de actie ‘Spek de kas van 
je club’ bij de C1000 in Peelo.

De actie is vrij eenvoudig: Vanaf 
26 april kunnen de supermarkt-
bezoekers sponsormuntjes done-
ren aan de Johannes Post Groep. 
Hoe meer muntjes wij binnen-
krijgen, hoe meer geld de JPG 
binnenhaalt. In totaal wordt er 
een prijzenpot verdeeld van Eur. 

5000,-. De inkomsten van de ac-
tie worden onder ander gebruikt 
voor de aanschaf en het onderhoud 
van spelmateriaal dat we gebrui-
ken tijdens opkomsten en kampen.

Binnenkort zal er meer in-
formatie volgen over de ma-
nier waarop de speltakken in 
gaan inspringen op de actie.

Vooralsnog; alle stemmers be-
dankt voor het stemmen!

Groencentrum

Showterrein:
Groot Assortiment
- Sierbestrating
- Afscheidingen
- Tuinelementen

Advies en uitvoering 
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Asserstraat 207
9486 TD Rhee (Assen)

Tel. 0592 - 341207
Mobielnr. 06 - 53537902
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 We begonnen de opkomst na-
tuurlijk met openen. Hirna gin-
gen we beren bij het oude bankje. 
Tim deed een paar Marchall-
arts attacks en menig verken-
ner lag kreunend op de grond. 
Gelukkig gingen we naar deze 
afslachting naar binnen. Bin-
nen kregen we te horen dat we 
water-raketten gingen bouwen. 

We kregen een fles, karton een 
schaar een stukje hout en een 
PVC-buis. Iedereen ging zijn ra-
ket oppimpen met het karton en 
gekleurd papier. Wij kregen een 
extra fles waar we de bovenkant 
van afknipten en gebruikten als 
punt voor de raket. Ook knipte 
we wat kartonnen vleugeltjes 
uit voor de extra ‘spin’. We 
plakten het JPG logo natuurlijk 
ook op de fles, het stukje PVS 
gebruikte we als lanceerbuis. 

Toen was iedereen ongeveer 
wel klaar en gingen we naar 
het voetbalveldje. We deden 
wat water in de flessen en stop-
ten een kurk met een ventiel 
er in in de vles. We pompten 
de fles net zover op dat er zo-
veel druk in zat dat de kurk er 
uit plopte en de fles wegschoot. 
Iedereen die te enthousiast was 

geweest en daarom te dicht bij de 
fles had gestaan werd compleet nat 
gesproeid. De fles landde even ver-
der op in een plas met water. De pa-
trouille met de Coca-Cola fles kwam 
steeds het verst omdat die de nauw-
ste hals had. Nadat de meesten on-
geveer doorweekt waren gingen we 
terug naar het gebouw om te sluiten.

Troeppraat 1
Door: Maarten Blankenspoor

“Waterraketten schieten!”
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Goeie dag even, mijn naam is 
Marten. Ik ban PL van de pan-
ters en ik ga een verhaal ver-
tellen over scouting. “Lang 
lang geleeden zoon 2 a 3 we-
ken geleden hadden we een 
opkomst waarbij we vette to-
rens gingen bouwen. Vier to-
rens voor de vier patroeles. 

Het was super vet. terwijl de 
PL’s de torens gingen uit me-
ten ging het niet-kader en de 
APL’s een super-vet-cool-tot-
acociaal-giga-leuk spel spee-
len. * beren! Toen ze klaar 
waren super-vet-cool-tot-aco-
ciaal-giga-leuk spel begonnen 
we met het bouwen. De torens 
zouden we dik vier meter hoog 
worden en met een cool pla-
teau erop. Maar zoals wel va-
ker kwamen we weer eens in 
tijdnood. Dus we konden niet 
in de torens klimen. Want daar 
kwam Vaandrig Vincent. (die 
trouwens net als elke leiding 
vet cool is) en hij zij dat we de 
torens weer konden afbreken. 

Nadat al het hout was opge-
ruimd gingen we weer slui-
ten. en de prachtige scouting 
dag was ten einde. “SNIK”! 
O sorie ik liet me even gaan.

Troeppraat 2 & 3
Door: Marten Oldengarm

“Torens bouwen”

Als ik aan HIT denk, dan denk ik aan 
de zwerfhike, wand die heb ik al drie 
keer gelopen samen met Thimo. We 
hebben nu (ja mergenoeg) alle weer-
soorten gehad. Regen, sneeuw, ha-
gel en zon. Deze HIT was het regen. 

Dus we kwamen op zaterdag in 
Dwingeloo aan. Teidens de ope-
ning zei een zeker persoon dat dat 
de laatste regenbui zouw zijn. Maar 
toen we net twee minuten aan het 
lopen waren regende het al. We lie-
pen met regenpak, paraplu alberd, 
ruud, wim en tim naar het eerste 
overnachtingsterijn. Dat was een 
groot weiland met regen en Dixies. 
We zetten onze tenten op, in de re-
gen, en we gingen onze hamburgers 
klaar maken. De volgende dag was 
het nog precies hetzelfde weer dus 
we gingen weer met regenpak pa-
raplu, albert, tim, wim en ruud naar 
het volgende overnagtingsterein. 
Daar aangekomen zeten we onze ten

t neer en ook een zeiltje over onze 
tenten heen. onze macaronie was 
niet helemaal goed maar gellukig 
wel eetbaar en dat konden we 
niet zegen van de macaronie van 
3 meisjen van scouting Statska-
naal. achteraf was het een toffe HIT

“HIT 2010”
Door: Henk-Jan van Veen
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Troeppraat 4
Door: Henk-Jan van Veen

“Stilzitten doen we niet!”

Mark en ik gingen op poolkamp 
toen het nog herstikke koud was. 
Henk-Jan kon niet mee want 
hij moest zo nodig naar Duits-
land. Er was al een twijfel of 
het hele kamp zou doorgaan. 
vanwege de vele sneeuwval. 

Dus bepakt en bezakt gingen 
wij naar Lauwersoog om van-
uit daar met de veerboot naar 
schiermonnikoog te vertrekken. 
Tijdens het varen werd de ope-
ning gehouden. na aankomst op 
het eiland, werd er meteen een 
route beschrijving gegeven naar 
het eerste kampterrein. Waar 
we onze tent mochten opzetten. 

Iedereen had het ontzettend koud, 
de kachels waren niet aan te sle-
pen. De volgende dag streedden 
wij tegen de kou en de sneeuw. 
We zijn zelfs een keer sneller 

geweest dan de post. Die zijn niet 
echt snel. Maar oke, na vijf posten 
-fout- goed te zijn gelopen, ging 
het fout. De foto route klopte ge-
woon niet. Maar uiteindelijk had-
den we de weg gevonden die ons 
naar de de slaapplek leidde. We 
hadden wel een post overgesla-
gen maar dat boeide ons geen reet. 
We waren er toch. Stilzitten doen 
wij ook niet dus dan maar het 
dorp in, naar de Spar. Na terug 
te zijn gekomen gingen we eten 
koken en aan ons logboek wer-
ken in de warm gemaaktte tent 
door de leiding en daarna slapen. 

De volgende dag ging de hike niet 
door vanwege extreme weer. Dus 
werden er maar 2 films gedraait. De 
dag verliep verder door met de boot 
naar het vasteland en met de auto naar 
huis, lekker warm op de bank zitten.
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Ken jij het verhaal van St. Joris en 
de draak? Elk jaar vieren we als 
traditie St. Joris met de hele groep. 
St. Jorisdag is van oorsprong een 
Engelse scoutingfeestdag. Deze 
viering is overgenomen door de 
scouting in Nederland. De St. Joris-
viering kan een hele opkomst vor-
men, maar kan ook in aansluiting 
op een opkomst gevierd worden.

Op zo’n avond lezen of spe-
len we het verhaal van St. Jo-
ris en de draak. De versie in 
deze nieuwsbrief is geschre-
ven door Scouting Lunteren. 

Het verhaal
Lang, lang geleden gebeurde er elk 
jaar iets vreselijks in een land hier 
ver vandaan. In het land waar dit 
verhaal over gaat, leefde een hele 
enge draak. Een draak met wel vier 
koppen en een vreselijke adem… 
Deze draak wilde elk jaar een mooi 
jong meisje om haar lekker op te 
peuzelen. Elk jaar weer ging er een 
golf van schrik door het land als de 
draak een jong meisje kwam halen… 
Wie zou er dit jaar aan de beurt zijn? 

Ook nu kwam de draak weer te 
voorschijn en eiste een mooi, jong 
meisje. De koning verrichte elk 
jaar een loting om uit te maken 
welk meisje aan de draak gegeven 
moest worden. Ook dit jaar gebeur-
de dat weer… Op een vol plein bij 
het kasteel trok de koning het lot.
Hij schrok zich een hoedje, want 
op het lot stond de naam van zijn 
dochter, de prinses. Wat nu? Hij kon 
geen nieuw lot pakken, want het 
volk stond toe te kijken. Dan moest 
hij zijn dochter cadeau doen aan 
de draak. Wat vreselijk! Hoe legde 
hij dat thuis uit aan de koningin? 

“Wat?” riep de koningin verschrikt. 
“Wil jij onze dochter aan de draak 
geven? Daar komt niets van in!” 
En daar was de koning al bang 
voor. Al ijsberend door het kasteel 
bedacht hij iets. “Ik zal alle rid-

St. Joris & de draak
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ders de uitdaging geven de 
draak te doden” sprak de ko-
ning. “Als beloning mag de 
ridder die de draak doodt 
met onze dochter trouwen.” 

En zo gezegd, zo gedaan. Een 
heraut ging het land door op 
zoek naar koene ridders, die de 
draak wel wilden doden. Geen 
enkele ridder wilde de draak 
doden. “Nee hoor, mij niet ge-
zien”, “ik heb wel wat anders 
te doen”, “Je denkt toch niet 
dat ik mij aan die draak waag?” 
zei de ene ridder na de andere 
tegen de heraut van de koning.

Er was één man in het land 
die de draak wel wilde do-
den, maar hij was maar een 
gewone schildknaap en geen 
ridder. Die man heette Joris. 
Joris meldde zich toch maar 
bij de heraut. “Ik wil die draak 
wel doden!” zei Joris tegen de 
heraut. De heraut ging terug 
naar de koning en vertelde 
hem wat Joris had gezegd. 
De koning ging acoord en al 
snel ging het in het hele land 
rond, dat Joris zijn leven ging 
wagen voor de dochter van de 
koning en al die mooie jonge 
meisjes, die de draak de ja-
ren erna nog zou opeisen. 

Joris had nog één probleem: 
omdat hij geen ridder was, 
had hij helemaal geen rid-
deruitrusting. Hij had geen 
zwaard, geen schild, zelfs 

geen paard. De koning leende hem 
zijn spullen uit en Joris vertrok, on-
der raadgevingen van de koning 
en luid applaus van de mensen uit 
het land, op weg naar de draak.

Joris dwaalde op het paard van de 
koning rond op zoek naar de draak. 
Opeens stopte het paard met lopen 
en Joris zat ineens stokstijf stil. In de 
verte hoorde Joris de draak brullen 
en grommen: ‘Waaaaauuuuw!’ Joris 
was een stoere held, maar werd nu 
toch wel bang, toch dacht hij er niet 
over om nu terug te keren naar de 
koning en te melden dat hij niet durf-
de. Nee, dat zou te gemakkelijk zijn. 

Joris gaf zijn paard de sporen en het 
galoppeerde in de richting waar het 
geluid vandaan kwam. Plotseling stop-
te het paard, Joris keek tegen het gro-
te, lompe lichaam van de draak aan. 
De draak spuwde vuur en probeerde 
Joris van zijn paard te stootten. Joris 
pakte zijn zwaard stevig in de hand en 
zwaaide er driftig mee rond. Een he-
vige strijd ontbrandde. Zowel Joris als 
de draak leverden een zware strijd. 
Joris liep verwondingen op, maar 
vocht dapper door, daardoor raakte 
de draak op een gegeven moment 
ook gewond. Joris vocht voor zijn le-
ven en voor het paard van de koning.

Na een paar uur strijd bracht Joris de 
draak de genadeklap toe en de draak 
viel kreunend en steunend dood neer. 
Joris had gewonnen. De koning had 
als eis gesteld dat Joris één van de 
hoofden van de draak zou meenemen 
als bewijs dat de draak echt dood was. 
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- Hier had uw advertentie kunnen staan -

Interesse? 
Neem contact op met de redactie.

Joris’ zwaard doorkliefde 
het hoofd van de draak, Joris 
nam het mee naar de koning.
Toen de mensen in de stad Joris 
aan zagen komen, ging een luid ge-
juich op. ‘Lang leve Joris” riepen 
de mensen. De koning kwam zijn 
paleis uitrennen, gevolgd door de 
koningin en de prinses. Joris gaf 
het hoofd van de draak aan de ko-
ning. “Gefeliciteerd!” zei de koning, 
“jij bent een echte held! Nu mag je 
met mijn dochter trouwen en ben je 
voortaan een echte ridder.” De ko-
ning sloeg Joris tot ridder en van-
af toen heette Joris Sint Joris. Hij 
trouwde niet met de dochter van de 
koning, want hij was teveel gehecht 
aan zijn vrijheid. Maar hij leefde 
nog wel heel lang en gelukkig…!
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Het juiste adres voor: 

*Lekker vlees en fijne vleeswaren 
*Kant en klare maaltijden (dagvers) 
*Royaal belegde broodjes en snacks 
*Hapjesschalen & saladeschotels 
*Uitgebreid assortiment tapas 
*Gourmet, steengril of fondueschalen 
*Compleet verzorgde barbecueparty’s en buffetten 
*Kerst- en Relatiegeschenken 
*Lunch verzorging bedrijven. 

Ons bedrijf is HACCP gecertificeerd.

Wij verkopen de lekkerste spareribs van
Noord-Nederland

Gevestigd in:
Warenhuis Vanderveen 
Koopmansplein 16 
9401 EL Assen 

 0592-310078 fax 0592-310078 
www.slagerjanmager.nl
email : v.o.f.mager@planet.nl 

DE LEKKERSTE EETWINKEL VAN NOORD-NEDERLAND 
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Rowannieuws
Door: Jasper v/d Sigtenhorst

Bij de rowans zijn we volop bezig 
met het voorbereiden van NPK. 
Dat betekent vooral schuren, ver-
ven en geïmproviseerde spellen 
doen met 2 tonnen en 2 ballen. 

Het thema van NPK is voor ons 
dit jaar Space. Dus wij zullen 
net als met ExAct weer gekleed 
zijn in prachtige robotpakken 
(zie foto) waarmee we de eer-
ste prijs gewonnen hebben. Dat 
belooft al veel goeds voor NPK.

Tussen het voorbereiden van NPK 
door houden we 17 april ook een 
Dvd-marathon. Het is de bedoe-
ling dat we van 18:00 uur ‘s avond 
tot 10:00 uur ’s ochtends achter-
eenvolgens films gaan kijken 
met veel eten en drinken. Dit als 
een aantal jaren een traditie bij 

de rowans. Verder hebben we ook 
vastgesteld dat we naar Zuid-Duits-
land gaan dit jaar met zomerkamp. 
We verblijven 5 dagen ergens in de 
buurt van Stuttgart op een scouting 
labelterrein om daar allemaal toffe 
activiteiten te doen. Daarna ver-
trekken we voor 2 dagen naar Mün-
chen om daar de stad te verkennen. 

Ook met de Sint Joris 
viering zullen wij een zekere 
inbreng hebben. Wat dat pre-
cies inhoudt moet ik nog met 
de andere speltakken overleg-
gen, maar het wordt zeker leuk. 

Ik hoop dat ik jullie goed op de 
hoogte heb kunnen brengen over 
de activiteiten van de rowans.

“Robotpakken beloven veel goeds voor NPK”
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AVD Sportwereld
Door: Razende reporter Watering

“Wederom overwinning voor de JPG”

Zondag 18 april. 13:00 uur. Sport-
hal De Timp. JPG1 en JPG2 staan in 
de startblokken. De druk is groot.
 
Een stuk of wat jaar lang heeft de 
wisselbeker van het Regio Vol-
leybal Toernooi een vast plekje 
in de prijzenkast van de AVD. 
De beker staat er eigenlijk al zo 
lang dat hij inmiddels is vast-
geplakt aan de plank en slechts 
met moeite los wil. Bang om de 
beker te beschadigen bij het los-
maken, stonden de fanatieke 
sporters van de JPG en AVD weer 
voor een uitdaging: het winnen 
van het Regio Volleybal Toernooi.
 
Na een spannende serie voorron-
des kwamen om 16:30u de twee 
JPG teams tegen elkaar uit in de 
finale. Aangemoedigd door de 

verliezende Rangers, Zwervers, 
St. George en Stamgasten Erica 
was de overwinning voor…JPG!
 
Voor Jaap was het de laatste keer 
dat hij als coach de JPG/AVD 
teams diende. ‘Je moet stoppen op 
het hoogtepunt’ was voor hem de 
reden om volgend jaar een ander 
team te dienen. Jaap heet er voor 
gekozen om volgend jaar Joost 
en Norman te ondersteunen bij 
de organisatie van het toernooi. 

(Jaap, bedankt. Je hebt de lijn 
van overwinningen van de JPG 
en AVD teams voortgezet en je 
hebt een solide basis achterge-
laten voor de toekomst. Goed 
werk. We wensen ook zijn opvol-
ger, Jeroen Zwart veel succes.)



22

VKVA Nieuws
Door: Joost Watering

gebruikt wordt op kampen en activi-
teiten zoals het NPK en de zomerkam-
pen van de welpen en verkenners.
 
De VKVA heeft de hulp van dona-
teurs nodig om de vrachtwagens 
rijdende te houden. De bestaande 
donateurs zorgen al voor een be-
langrijke bijdrage aan de kosten 
van het onderhoud. Om ook in de 
toekomst Max en Lex de garantie 
te geven om te kunnen blijven rij-
den zijn we meer donateurs nodig. 

Informatie over het donateur-
schap en het aanmelden vindt u op
www.vkva.nl. Hier vindt u ook de 
VKVA nieuwsbrieven, waarin dona-
teurs regelmatig op de hoogte wor-
den gehouden van de laatste ontwik-
kelingen rondom te vrachtwagens.

Nu het weer ons weer vrolijk 
mag stemmen, zult u weer va-
ker een breed glimlachende, 
oranje geklede man zien sleu-
telen aan een oranje of geel ge-
kleurde wagen. Max en Lex zijn 
de trots van de AVD en VKVA en 
hebben veel onderhoud nodig.
 
De VKVA is eigenaar van twee 
oldtimer DAF vrachtwagens. 
Een DAF A1600 uit 1967, die 
wij tot ‘Maxima’ hebben ge-
doopt en een DAF A1300 uit 
1963 die wij ‘Lex’ hebben ge-
noemd. Max en Lex onder-
steunen de Johannes Post 
Groep op een aantal gebieden. 

Zo transporteren ze voor een be-
langrijk deel het materiaal dat 

“Breed glimlachend met Max & Lex”



ALLE FIETSREPARATIES MEESTAL BINNEN 24.00 UUR KLAAR!

Routebeschrijving: www.grootjans.com e-mail: info@grootjans.com

Bewaakte fietsenstalling

Altijd meer dan 80 2 hands
fietsen op voorraad

OV-fiets

e

Station Assen, Stationsplein 1, 31 04 24

Grote voorraad fietsonderdelen

Fietskleding en -accessoires

Uitleverpunt voor nieuwe fietsen

Winkel Marsdijk, Kleuvenstee 116, 40 83 35

Grootste showroom van Assen, met
fietsen van bekende merken

Stadsfietsen, tourfietsen, kinderfietsen
en elektrische fietsen

Nieuwste collectie ATB fietsen

Showroom Marsdijk, Ketellapperstraat 4, 37 13 11



24

Stamgezwam 1
Door:  Timmo Klok

“HIT 2010: rekening houden met het zandpad”

Zondag 28 maart was het dan zo-
ver, het inpakken van de beide 
vrachtwagens. Km’s lengtes aan 
hout, tonnen, vuurbakken, touw, 
tafels, pannen, deksels, tenten en 
noem maar op. Een heel karwei, 
maar met een aantal stamleden 
op de zondagmiddag komen we al 
een stuk verder. Er wordt besloten 
om alvast 1 ritje richting Dwinge-
loo te gaan rijden, dan is dat in 
iedergeval al gedaan. Donderdag 
1 april 18.00 uur bij het gebouw 
werd er weer een vrachtwagen vol-
gepakt, datzelfde geld als voor de 
volgende ochtend, vrijdag 2 april. 

Al snel werden de stamleden 
in 2 groepen gesplist, Team 
Max en Team Lex. Ik was een 
troste teamlid van Team Max. 
Uiteindelijk is team Max rich-
ting de NPK containers gegaan 
voor heel wat staal, tafels etc. 
Al snel was Max bom en bom 
vol en kon er echt niks meer bij. 

Team Lex moest naar Faber Pal-
lets om brandhout op te halen. 
Echter kreeg Team Lex lang 
niet alle brandhout in 1 x mee 
richting Dwingeloo. Probleem!!! 
Hoop stress, Lex is uiteindelijk 
snel naar Dwingeloo gereden 
en in de middag nog even terug 

gekeerd naar Assen voor een ritje 
brandhout. Deze dag was de chauf-
feur van Lex onze uit de brandhel-
pende chauffeur Harro. Harro is nog 
wel eens te porren om achter het 
stuur te kruipen van de oldtimers. 
Maar goed, Team Max had alles er 
snel ingeklapt en reed volbeladen 
richting Dwingeloo. Nadat wij de 
boel hadden uitgeladen werd er al 
weer behoorlijk wat druk achter ge-
zet door onze Coordinator Dennis. 
Team Max moest namelijk om 12.00 
uur klaar staan bij suppermarkt in 
Dwingeloo. Uiteindelijk werd dit dan 
iets later….niks aan te doen. Maar 
Team Max moest wel even eten en 
besloot dan ook om de vrachtwagen 
bij de supermarkt neer te zetten en 
snel naar een restaurantje te lopen. 
Na lekker geluncht te hebben ko-
men wij terug bij Max en zien we 
dat de Thriantenstam (die het ko-
ken bij elk kamp op zich neemt) de 
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lijntje achter Max en het voed-
sel was dan ook snel uitgeladen. 

Al snel moest Team Max weer 
op pad om allerlei klusjes te 
doen. Ook kregen we de taak 
om de poort op te bouwen bij 
de hoofdingang. Al snel waagde 
Marcel zich om boven op het 
dak van Maxima te gaan staan 
om de letters H I T 1 0 in de 
poort te knopen. Maar doordat 
MAX hierdoor midden op de 
weg geparkeerd stond konden 
er geen andere vrachtwagens 
langs. In dit geval dus kon Team 
Lex er ook niet langs. Team Lex 
besloot om Lex maar voor Max 
neer te zetten en verder te lopen 
naar het zwembad waar ze wat 
dingetjes moesten doen. Echter 
is er behoorlijk wat strijd tus-
sen Team Max en Team Lex, 
dus gingen we even een kijkje 

nemen in Lex. Tot onze grote verba-
zing zien wij dat de sleutels er nog 
inzitten. Dit vonden wij niet kun-
nen, een chauffeur moet toch een 
beetje oppassen op zijn truck? Dus 
besloten wij stilletjes (in hoeverre 
dag met Lex kan) de zandweg op 
te rijden en om vervolgens na een 
paar honderd meter Lex in de bos-
jes te parkeren. Niets vermoedend 
komt chauffeur Luurd er aan lo-
pen. Zo dat was 1-0 voor Team Lex. 

Er werd mij verteld dat ik ver-
wacht werd samen met de an-
dere chauffeurs bij het Stafhuisje. 
Hier werd ons verteld dat we een 
beetje rekening moesten gaan 
houden met het pad, dit kost scou-
ting namelijk elk jaar behoorlijk 
wat geld om dit op te knappen.

Uiteindelijk gingen we warm eten 
wat de Thriantenstam had klaar 
gemaakt, goed te doen. Maar tijd 
om lang na te praten was er niet 
want beide teams moesten weer 
volop aan de bak. Vlotten bouwen 
en vervolgens droppen ergens, 
hout inladen en noem maar op. 
Uiteindelijk was het 00.20 toen 
Team Max aan kwam. Er volgde 
een hoop gezelligheid bij het vuur. 

Toch had onze coordinator Dennis 
voor mij nog een leuk klusje voor 
de zaterdagmorgen. Max moest na-
melijk om 09.00 weer staan bij de 
supermarkt in Dwingeloo. Zo ge-
zegd zo gedaan, in alle vroegte op 
staan om vervolgens even rustig een 
kop koffie te kunnen halen. Nou, 

vrachtwagen al heeft ingepakt. 

Op het scoutingterrein moest 
dit natuurlijk uitgepakt worden, 
dus zo gezegd zo gedaan. 20 
stamleden vormden al snel een 
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die kop koffie werd hem niet. Dit 
was namelijk nog niet klaar om-
dat er bepaalde mensen van de 
Thriantenstam nog op bed lagen. 
Een beetje jammer…haha. Ver-
volgens samen met een aantal 
Thrianten en twee AVD’s richting 
de supermarkt gegaan. Hier was 
de bedrijfsleider zo vriendelijk 
dat wij wel even in de kantine 
een kop koffie konden drinken. 

Uiteindelijk was alles ingeladen 
en reden wij weer richting het 
scoutingterrein. Er volgde een 
dag vol inpakken, uitpakken en 
opbouwen. Mooie waterover-
steken werden er gebouwd. Na-
tuurlijk was tussen de middag 
ons heilig en gingen we dan ook 
lekker lunchen. Wel moesten de 
regenjassen te voorschijn komen 
want het was niet zo heel super 
mooi weer. Ook moest Team Max 
een ritje Appelscha doen, drie-
kwartier rijden om vervolgens 
een mooie post op te bouwen. 

Na wat gekookte aardappels 
en slavinkje op gegeten te heb-
ben ging team Max weer op pad. 
Wij mochten deze avond na het 
mooie Oude Willem. Probeer al-
leen de precieze locatie maar 
is te vinden in het donker, met 
veel regen. Uiteindelijk viel ook 
de ruitenwissers uit en werd 
het helemaal spannend. Geluk-
kig had Marcel dit snel opgelost. 

Rond 00.00 kwamen we weer op 
het scoutingterrein en konden 
we ons vertoeven bij het vuur.
Zondagmorgen: Miedema lag 
onder andere achter in Max te 
slapen. Om een leuke grap uit 
te halen besloten we om Max te 
starten en weg te gaan rijden. 
Zo gezegd zo gedaan, maar nee! 
Max start niet. Uiteindelijk ston-
den er behoorlijk wat stamleden 
om Max heen om te kijken of Max 
nou wel of niet zou gaan starten. 
Al snel zagen we dat er behoor-
lijk wat brandstof lekte. Het bleek 
de filter te zijn van de brandstof-
pomp van Max. Na dit vervangen 
te hebben startte Max weer als 
een zonnetje. Er volgde weer een 
dag vol posten vinden, opbouwen 
en afbreken. Deze avond kwa-
men we rond 23.30 uur binnen.

2e paasdag, maandag werden we 
gewekt door de Coördinators met 
warme koffie. Na dat iedereen 
had ontbeten werden we in nieu-
we team verdeeld en ging 1 team 
met Lex mee, 1 team met Max 
mee en 1 team ging de galabaan 
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opbouwen op het terrein zelf. 
Deze dag moest er ontzettend 
veel dingen afgebroken wor-
den. Niet alleen op het terrein 
zelf, maar ook buiten het terrein. 

Na heel wat km’s gemaakt te 
hebben besloot ik om maan-
dagavond richting huis te gaan. 
Een andere stamlid van een an-
dere Stam nam tijdelijk het stuur 
over. Ik weet dat er een klein 
clubje stamleden overbleven 
op de dinsdag, die keihard nog 
gewerkt hebben. In de middag 
waren dan ook beide vrachtwa-
gens weer heel en onbeschadigd 
aangekomen bij het gebouw. 
Echter waren ze niet schoon. In 

de avond heb ik samen met Yorick, 
iemand die al jaren lang ervaring 
heeft op het gebied van trucks de bei-
de vrachtwagens schoongemaakt.

Ik heb me ontzettend vermaakt, 
het is toch elk jaar een terug-
kerend feestje waar hard ge-
werkt en gelachen wordt. Ik 
kijk dan nu al uit naar Hit 2011!
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Stamgezwam 2
Door:  Jelmer Komen

“Hectische avonturen in Max & Lex”

Met natuurlijk de  inzet van alle 
vrijwilligers wil ik dit artikel 
wijden aan team Max en Lex.

In de buurt van Dwingeloo, 2 
maart, 2300 zulu UTC+2. Team 
Lex bevindt zich midden in de 
bush, op een modderpad, in het 
donker, omringd door wilde 
koeien en andere gevaren van 
het duistere bos. ‘Jeroen! Wil je 
niet de hoofdschakelaar omtrap-
pen? Dan komen we niet vooruit.’
‘Jelmer! Wil je dat hek opengooi-
en? Zo kunnen we er niet langs!’ 
‘Luurt, die diepe modderplas 
gaan we niet redden! Omkeren!’
‘Alex! Het coördinaat van de post 
staat niet op de kaart! Wat nu?!’

Bij team Lex en team Max kan 
het zo af en toe zeer hectisch zijn, 
maar dat is niets waar we niet mee 
om kunnen gaan. Bij deze teams 
houden we van stress! ‘Haast en 
hard doorwerken is goed voor je!’ 
aldus onze gastchauffeur Luurt 
van de Freaylema. Het beruchte 
TOAM team heeft een reputatie 
te behouden. De gele strooiwagen 
is namelijk nooit te laat en altijd 
op tijd!  Niet om ons broederteam 
Max in de weg te zitten hoor, da’s 
allemaal gein en grootspraak! 
Maar dan nog, op tijd zijn is 

belangrijk. Een HIT kan niet 
draaien zonder het TOAM! 
De boswachter kan in dergelijke 
weekenden gratie verlenen en kun-
nen de regeltjes omtrent verkeer in 
het bos wat versoepeld worden. ‘Maar 
alles weer achterlaten zoals het was!’ 
Een goed scout respecteert de juris-
dictie van een boswachter natuurlijk. 

‘Oke, twee 6-meters, acht 4-meters, 
een buikschijf, een apebrug en een 
klimtouw, HIER!’ Geen nut om vra-
gen te stellen, die trappersbaan moet 
omhoog worden getrapt. En donker-
der kan het niet worden, dus let’s 
do this! Je zou kunnen zeggen dat 
pionieren in de regen in het donker 
geen pretje is, maar dit is toch waar 
mijn hart, en dat  van het hele TOAM 
ligt tijdens zo’n geweldig weekend! 
Dit is de laatste post eer we rich-
ting het kampvuur mogen vertrek-
ken.  De lol is onmetelijk, en het ge-
voel van lekker bezig zijn is groots. 
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‘Kom op mannen! Nog een 
paar knoopjes!’ Zo zitten we al 
snel in het vertrouwde interi-
eur van de truck op weg naar 
het labelterrein. Naar onze ver-
bazing kan Michel verdraaid 
snel in slaap vallen in een truck 
die hobbelt als een rodeostier. 

‘Is er nog droge worst?’ wordt 
er geschreeuwd boven de brul-
lende motoren uit. We nemen 
nog een bite. Heerlijk! Zo’n ape-
ritiefje houdt je op het rechte, 
zonnige scoutingspoor! Normaal 

gesproken kunnen er 5 mensen in 
de cabine zitten, maar met meer 
dan dat wordt het pas echt leuk! 

‘Beter ga je over ons allemaal heen 
liggen, Jeroen. Dan kan Luurt scha-
kelen.’ ‘Slaap je nog Michel? We zijn 
er bijna!’ Nog even een slokje Spa en 
de deuren vliegen open waarop we 
uit de truck in het zand van de Sa-
hara springen. Ik kan het laaiende 
vuur en de kletsende stamleden al 
horen. ‘Vanavond wordt leuk!’ hoor 
ik mijn teamleden zeggen. En gelijk 
hebben ze! Ik neem mijn plaats bij 
het hete vuur en laat me in een greep 
nemen van de gezelligheid, onder 
het genot van alle TOAM avontu-
ren die luidkeels worden uitgewis-
seld. ‘Proost! Op een goeie, produc-
tieve dag en het beste voor morgen!’
Ik heb er nu alweer zin in!

C-team, chauffeurs, coö’s en mede-
werkers bedankt!
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In september is het zover, 11 sep-
tember om precies te zijn; de An-
thonie van Diemenstam viert haar 
65-jarig jubileum. Vijf-en-zestig 
jaar alweer, we hebben als de stam 
de pensioengerechtigde leeftijd 
bereikt! Al kunnen we zoals het nu 
lijkt door het aankomende uistel-
len van de pensioengerechtigde 
leeftijd over 2 jaar (67) alweer een 
feest vieren. Maar desalniettemin 
gaan we deze verjaardag zeker 
niet zonder slag of stoot voorbij la-
ten gaan. Op zaterdag 11 septem-
ber organiseren we een reunie 
voor alle (oud) stamleden van de 
Anthonie van Diemenstam en de 
dag sluiten we af met een spette-
rend feest voor al onze vrienden. 

Om iedereen vast  lekker te maken 
voor deze heuglijke dag, neem 
ik u de komende nieuwsbrieven 
mee in de rijke geschiedenis van 
onze stam. Dat het hier een rijke 
geschiedenis betreft blijkt wel uit 
het archief dat PalinG onlangs bij 
mij heeft langsgebracht. Maar 
liefst 4 verhuisdozen vol met log-
boeken, brieven, foto’s en andere 
prullaria van 65 jaar Anthonie 
van Diemenstam. Genoeg stof 
om u als lezer eens lekker mee 
te nemen door onze geschiede-
nis. Maar ja, waar moet ik begin-
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nen? Ik besluit willekeurig een 
doos open te trekken en ja hoor, “I 
think we have a BINGO”! Het be-
treft hier het deel uit de jaren zes-
tig en zeventig, dit wordt smullen!

Het eerste logboek (d.d. 27 maart 
1971) dat ik open doe mij al van 
mijn gerieflijke bank vallen, ik 
citeer:“De eerste stap op de weg 
naar uitbreiding van onze stam in 
de vrouwelijke lijn is gezet” (…) 
We hadden drie leidsters van de 
JPG en Robinson Crusoe op bezoek 
en Richard’s zuster met 1 van haar 
vriendinnen. (…) Na afloop lieten 
de dames weten dat ze dit nog wel 
eens herhaald wilden zien.” En 
een week later: “Na de koffie was 
er een discussie over het al of niet 
gemengd gaan van de A. v. Die-
menstam. Uiteindelijk besloten 
we voorlopig eens in het kwar-
taal de vrouwen uit te nodigen.”

De geschiedenis heeft ons geleerd 
dat het e.e.a. nooit is doorgezet 
en de Anthonie van Diemenstam 
nog steeds alleen maar mannelij-
ke stamleden kent. Maar dit soort 
passages geeft wel inspiratie om 
verder te spitten in het archief. 
Het volgende opmerkelijke wat ik 
tegenkom is de volgende passage 
in het logboek van 10 maart 1973.
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“Er was een nieuw gezicht in 
ons midden, namelijk die van 
Harry Hommes. Deze zal op 24 
maart met nog een paar verken-
ners overkomen naar de stam”.
Het volgende kleine bericht in 
het logboek (zou het met het 
vorige te maken hebben?).“17 
maart 1973: Enige individuen 
van stam en troepen en hordelei-
ding naar ́ Turks Fruit´ geweest”

Prachtige historische feiten in 
het logboek en wat opvallend 
is dat er vroeger vele activitei-
ten gezamenlijk met de leiding 
werden ondernomen. De stam 
diende de groep, terwijl wij nu 
toch veel meer onze eigen ac-
tiviteiten ontplooien. Maar ver-
derop kwam ik een passage uit 
het logboek van 26 oktober 1974 
tegen, die in de huidige tijd ook 
zeker geschreven had kun-
nen worden. Er zijn blijkbaar 
veel zaken verandert, maar 
ook veel bij hetzelfde gebleven.
“(…) De actieve leden hebben 
zich uitgesloofd gedurende en 
maand met het rietvlechten 
voor de Waterstaat, hetgeen fl. 
400,00 opleverde. Dit waren: 
Gert Wielink, Paul van Eden, 
Coen Boelens, Jan Douwstra, 
Johan Schuur  + broertje en 
Harry Hommes. Eeen bijondere 
vermelding krijgt baas de Vis-
ser, die ondanks steeds span-
nender wordende toestanden 
thuis toch een aantal malen 
present was en daarmee een 

voorbeeld mag worden genoemd. 
Nu vinden bovenstaanden het aan-
vaardbaar dat velen niet konden 
vanwege de studie, arbeid etc. maar 
laat ze nooit horen dat ze lui zijn! 
De vele malen vervloekte stamle-
den hadden toch minstens een keer 
hun gezicht hun gezicht laten zien?”

Als laatste nog een weerspiegeling 
van een reguliere stamopkomst in 
de jaren zeventig. Let met name op 
de plek die de bijbel innam en de 
bijzondere vorm van benenstrek.
“31/1/1976 zoals gewoonlijk begon-
nen we weer veel t te laat, en wel 
om 20.00. De opening werd verzorgd 
door Riks. In het Bijbelgedeelte dat 
hij voorlas keek hij al vooruit naar 
het thema dat hij vanavond zou in-
leiden: de micro biologie. Eerst gaf 
hij een grove indeling van de hier 
op aarde aanwezig zijnde micro-
organismen, waarvan b.v. de bacte-
riën ook deel uitmaken. (…) Na zijn 
voordracht wilden enigen, zoals met 
dit noemt: gaan`` rampetampen``. 
Hoe dit afgelopen is weet ik niet, ik 
was er zelf niet meer bij. Maar het 
lijkt me wel waarschijnlijk dat ze het 
koud hebben gehad. Opmerkelijk: 
er was geen koffie en koek en te-
vens was het in het stamhol ijskoud”

Tot zover mijn bevindingen van 
een zondagmiddag snorkelen 
in het stamarchief. De volgende 
nieuwsbrief zal ik u verder meene-
men in de wonderlijke en rijke ge-
schiedenis van onze stam. Ik ben 
in elk benieuwd wat ik nog meer 
voor bijzonders tegen ga komen.
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