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10. Antwoorden Quiz
1.

C
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B

3.

C

4.

A

5.

5 (Blauw, geel, groen, rood en paars)

6.

C

7.

B

8.

A4 - B2 - C1 - D3

9.

A

10.

A3 - B1 - C2

2. Voorwoord
In uw handen ligt een geschiedenis overzichtsboekje, welke het
resultaat is van meer dan 40 jaar Scouting Boerhaavegroep in Voorhout.
We hadden geen boekje kunnen maken als er in november 1963 niet
een Welpenspeltak was opgericht. Daarnaast is een groot deel ook aan
u te danken. Mede door uw inzet is de groep gegroeid tot wat het nu is.
Als laatste moeten natuurlijk de jeugdleden worden genoemd, want daar
gaat het uiteindelijk om. In dit boekje ligt vooral de nadruk op
geschiedenis van de Boerhaavegroep. Wij schetsen de geschiedenis in
grote lijnen aangezien één Scoutingseizoen al genoeg stof oplevert voor
een dikke roman. Het verhaal wordt chronologisch verteld.
De zaken die allemaal aanbod komen zijn:
• Veranderingen in het onderkomen
• Het ontstaan van de speltakken
• Grote acties
• De verschillende Stamgroepen van Boerhaave
Zo komt u er achter wat nu precies de afkortingen betekenen van de
verschillende stamnamen. Misschien is dit boekje een inspiratie voor uw
geheugen, komen er herinneringen boven of roept het vooral ‘sterke’
verhalen op. We zullen het deze zondagmiddag, 20 februari 2005,
vanzelf merken. We hopen dat u dit boekje als start ziet van de reünie.
In dit boekje staat het volledige programma van deze middag.
Daarnaast zijn er nog een aantal wetenswaardigheden te vinden en een
kleine quiz.
Voordat u verder leest, willen wij graag alle mensen bedanken die ons
verder hebben geholpen in de geschiedenis van de Boerhaavegroep en
de mensen die ons voorzagen van foto’s en dia’s. Hierdoor is dit boekje
een blijvende herinnering geworden aan onze “Woelige” groep.
Veel Leesplezier,
De Reüniecommissie
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3. Programma
13.00

Inloop mensen. Men kan zich inschrijven, een boekje
pakken en muntjes kopen. Men kan onder het genot van
een drankje sterke verhalen van vroeger ophalen.

14.00

Grote opening. Voorzitter vertelt het programma van de
middag.

14.15

Groepsfoto.

15.00

Veiling. Onder leiding van Bas en Marcel F

15.45

Veiling.

16.30

Veiling. En aansluitend bedankwoordje

17.00

Einde Van deze middag
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In 2004 is er gestart met een Speltakleidersoverleg. Hierin komen alle
speltakleiders samen. Deze vergadering wordt voorgezeten door de
groepsvoorzitter. De Speltakleiders kunnen in dit overleg zaken
bespreken die niet perse in de groepsraad hoeven te komen. Daarnaast
kan men via dit overleg makkelijker gezamenlijke opkomsten plannen.
Ook kunnen via dit overleg "kleine" irritaties worden voorkomen. De
bedoeling is dat de speltakleiders de inhoud en beslissingen uit dit
overleg doorgeven aan hun medeleiding.
Zoals men kan lezen zijn er de laatste jaren heel wat subcommissies
bijgekomen. Elk versterkt de Boerhaavegroep op zijn eigen manier.
Daarbij is elke groep open voor nieuwe inbreng. Leidinggevenden die
interesse hebben in deze kant van de Scouting komen vroeg of laat in
één van de organisaties terecht.
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9. De Boerhaavegroep en haar
bestuursgeschiedenis

4. Plattegrond
Op de onderstaande plattegrond is te zien wat er in elk lokaal te doen is.

In 1964 werd door 5 mensen een commissie gestart, die uiteindelijk zou
uitgroeien naar de Stichting ter bevordering van Scouting
Boerhaavegroep Voorhout. Dit werd bekrachtigd in de statuten die in
1968 werden opgesteld door de notaris. De groep kende nu een orgaan
dat haar dagelijks leidde en haar belangen behartigde binnen de
gemeente. Deze groep is in de laatste jaren uitgegroeid naar een groep
van 9 mensen. Hierin zit natuurlijk een stichtingsvoorzitter een secretaris
en een penningmeester.

Materiaalhok
Verkennerlokaal
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Wc
Keuken

Nadat er een Stamgroep was opgericht kwam er na de groepsraad een
vergadering voor de Stam. Hierin wordt vooral gesproken over zaken die
de Stam belangrijk vindt. Zoals bijvoorbeeld te ondernemen activiteiten.
In de jaren tachtig kwam boven deze vergadering een klein bestuur te
staan. Het zogeheten Stambestuur houdt zich bezig met het organiseren
en financieel draaiend houden van de Stamgroep. Zij hebben er
ondermeer voor gezorgd dat er een soort uniform voor de Stam komt,
beter bekend als de “Stamtrui” Het Stambestuur kent zijn eigen
Stamvoorzitter, penningmeester en secretaris.
In 2000 nam Marcel Floor het stokje over als groepsvoorzitter van GertJan Bel. Marcel Floor was enthousiast maar wilde graag een basis van
Scouting- en Bestuurskennis om zich heen verzamelen. Andere
Scoutinggroepen hadden al vaker een bestuur boven hun eigen
groepsraad gevormd. In 2000 ontstond er bij de Boerhaavegroep dus
een
groepsbestuur.
Hierin
zaten
de
groepsvoorzitter,
de
groepssecretaris, de groepspenningmeester, twee oud-leidinggevenden
en maximaal twee leidinggevenden uit diverse speltakken. Het
groepsbestuur was en is dus nooit groter dan 7 mensen. Het
groepsbestuur is geen beslissingsorgaan, het is eerder een
voorbespreekgroep. Daarnaast kan het advies geven aan de Stichting.
Dit groepsbestuur draait nu een aantal jaar en is zeer succesvol
gebleken.

Welpenlokaal

Stamhok

Daarnaast bestaat ook nog de groepsraad, waarin alle leidinggevenden
zitting hebben. De groepsraad komt maandelijks bijeen. Tijdens de
vergadering wordt er vooral gesproken over langetermijn beslissingen.
De groepsraad wordt geleid door de Groepsvoorzitter en de notulen
worden gemaakt door de groepssecretaris.

Padvindsterlokaal

Tent

Buiten:
• Kampvuur
• Kussengevecht
Tent:
•
•
•
•

Inschrijven
Ontvangst boekje
Muntverkoop
Bar

Verkennerlokaal:
• Kapstok

•
•

Vierkantemeteractie
Computer met foto’s

Welpenlokaal:
• Slideshow
• Foto’s
• Fotoboeken
Padvindsterlokaal:
• Allerlei spullen
• Kinderhoek
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5. Weetjes over de Boerhaavegroep
We beginnen met een lijstje weetjes, die u misschien wel en misschien
niet kent.
• Het uniform is vanaf het begin met een rode das gedragen.
• Ton Vink heeft in 1987 voor zijn werk bij Scouting een zilveren
ereteken en een koninklijke onderscheiding ontvangen.
• Het bord van “De Woelige Stal” is geschilderd door Joop van
Egmond uit Rijnsburg.
• De Welpentotem en de Verkennerswet zijn vanaf 1963 bij de
groep. Deze twee zijn nog in zeer goede staat.
• De illegale ouder op de groepsfoto van het kamp van 1988 is
Bram van der Dussen.
• Scouting Boerhaavegroep Voorhout is uniek vanwege het grote
leidingteam. Er is nog nooit een echt leidingtekort geweest.
• In het Kabouterlokaal staat op het plafond een boodschap van
de discocommissie (22-8-1987). Dit is geschreven in blacklightmarker.
• De banken en koelkasten in het Stamhok zijn de enige zaken
die regelmatig vervangen worden.
• Jeroen Bol is voor zijn werk bij scouting uitgeroepen tot
vrijwilliger van het jaar 2002.
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Bas en Marcel hadden enkele bedrijven bereid gevonden om een prijs te
sponsoren. De trekking van deze vierkante meter loterij zal plaatsvinden
rond de opening van het nieuwe clubhuis.
De overige maanden bevatten vooral activiteiten voor de huidige
Stamleden. Behalve februari, die als titel heeft: "Veilinghuis Woelige
Stal". Tijdens de reünie waarbij dit boekje wordt uitgereikt, zal men
enkele voorwerpen of typische Scoutingzaken veilen.
De druk is vanaf januari 2005 alleen nog maar hoger geworden.
Uiteindelijk heeft dit alles geleid tot de ondertekening van de opdracht
voor de bouw op donderdag 17 februari. De aannemer Blommers zal het
clubhuis “kaal” opleveren. Dit betekent dat we zelf de verwarming en de
elektriciteit moeten aanleggen. Daarnaast zijn er nog tal van andere
werkzaamheden die we als groep zelf zullen doen.
In januari bleek ook nog dat marktplaats.nl een serieuze koper voor het
oude clubhuis opleverde. Op zondag 16 januari kwamen twee Hollandse
jongens het clubhuis bekijken. Ze wilden de beide gebouwen
meenemen naar Frankrijk om daar het clubhuis als tijdelijke woonruimte
te gebruiken bij een geitenfokkerij. De beide jongens waren bekend met
Scouting en vonden de gebouwen uitermate geschikt. In de week van 1
maart zullen zij beginnen met het slopen van het hoofdgebouw. Het
RSV-hok zullen zij later ophalen. Hierdoor kan op 8 maart gestart
worden met de grondwerkzaamheden. Als alles goed loopt kunnen wij in
september 2005 u allen weer verwelkomen voor de opening van het
nieuwe clubhuis.
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Er volgden besprekingen met de gemeente over financiën en locaties,
met aannemers over bouwplannen en prijzen. Totdat de plannen
definitief werden. Zo was in de zomer van 2003 duidelijk dat de
nieuwbouw snel van start kon gaan. Helaas bleek 2004 te kort dag te
zijn, om de benodigde fondsen te vinden. De Stichting besloot daarom
als streefdatum voorjaar 2005 vast te stellen, als bouwjaar.
In het voorjaar van 2004 werd een aanvraag voor subsidie ingediend bij
de gemeente. In augustus werd deze aanvraag door de commissie van
de gemeente goedgekeurd.
Doordat we al voor augustus wisten dat het clubhuis in 2005 gebouwd
zou worden, konden we een afscheidstournee voor "De Woelige Stal"
organiseren. Elke Scoutingmaand vanaf augustus had zijn eigen thema.
Augustus was het moment voor de Officiële kick off. Deze vond plaats
tijdens de afsluitende barbecue van het Lowbudget weekend. Ton
Koster onthulde een makelaarsbord om aan te geven dat de beide
gebouwen te koop werden gezet op marktplaats.nl. Tegelijk ontving
iedereen die aanwezig was een officieel crew-shirt. Daarop stonden ook
alle andere maanden en activiteiten.
In oktober werd gestart met het Vierkantemeter Festival. Dit festival was
bedacht door Bas Slutter en Marcel Floor. Zij hadden de bouwtekening
van het nieuwe clubhuis ingedeeld in vakjes, die gelijkstonden aan één
vierkante meter. Alle vakjes werden genummerd. Men kon dan zelf een
meter uitkiezen. De prijs van één vierkante meter was € 50,-. Nadat men
dit had betaald ontving men een certificaat. De nummers van de meters
zijn tevens een lotnummer.

6. De Geschiedenis van De
Boerhaavegroep
De start van Scouting Boerhaavegroep (1963-1968)
De Welpen was de eerste speltak waar Voorhout kennis mee maakte.
Dit naar aanleiding van een vraag van de Hervormde Kerk. Ada en Bert
Wijling hadden beiden al ervaring met het Scoutingspel in Leiderdorp.
De vraag van dominee De Jong was of Ada een jongensclub wilde
leiden. Ze wilde wel, maar aangezien er al zo’n club in het dorp was,
vroeg ze permissie om de club om te vormen naar een Padvinderij
groep.
Dit mocht van dominee De Jong. Hij zei letterlijk: “Jullie gaan je gang
maar, als ik er maar geen last van heb.” Ada en Bert hebben van het
eerste moment altijd een open karakter aan de groep meegegeven. Ze
sloten de op te richten Welpentak dan ook aan bij De Nederlandse
Padvinders (NPV). De jongensclub die al bestond verloor op één
jongen na alle leden. Gelukkig waren er genoeg jongens in het dorp die
wel zin hadden in een padvindersavontuur, zodat op vrijdagavond 8
november 1963 de eerste echte Welpenopkomst gedraaid kon worden.
Die avond kwamen er 12 jongens en twee leiders samen. Naast Ada
Wijling gaf ook Ans Heemskerk leiding aan de Welpen.
Nu was er wel een speltak maar nog geen plaats om de opkomsten te
draaien. Gelukkig was er op het terrein van de BNS, het huidige KTSterrein, een Scandinavische blokhut die zij konden gebruiken. De
blokhut was het eigendom van een Haagse Padvinderijgroep. Deze
blokhut had weinig tot geen voorzieningen, geen stromend water, geen
elektriciteit, maar wel een openhaardplaats. Doordat de speltak zo snel
groeide, bleek dit onderkomen al snel te klein.
De Scouting werd geholpen
door
de
Katholieke
Jeugdraad die nog een
locatie had in het dorp. Dit
kleine gebouwtje stond op
de
locatie
waar
tegenwoordig de IJsclub
staat. Dit gebouwtje heette
“De Woelige Stal”.
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Deze situatie leidde tot een reactie vanuit de Katholieke Kerk. Op dat
moment was er een Padvinderijgroep zonder godsdienstig kenmerk,
geleid door twee protestanten in een gebouw van de Katholieke
gemeenschap. De pastoor gaf kapelaan Hoogerwegen de opdracht om
zelf een katholieke padvinderij te starten. Hij ging naar Ada met de
vraag of zij hem kon helpen. Ze wilde hem wel helpen maar vertelde
hem dat hij eerst een half jaar moest wachten. Daarna kon hij één
leidster meenemen naar zijn groep en de jongens die dat wilden.
Gelukkig voor de Boerhaavegroep kwam van dit initiatief weinig terecht,
omdat de kapelaan van de een op andere dag overgeplaatst werd.
Daarnaast werd er door de pastoor weinig werk van gemaakt, omdat hij
zelf vertrok naar het hiernamaals.
In oktober 1964 waren er genoeg oudste Welpen om een
verkennersspeltak te starten bij de groep. Bij de oprichting hiervan werd
Bert Wijling betrokken, hij werd hopman. De eerste Verkenners waren
met zijn vieren. Zij
betrokken de blokhut op
het terrein van de BNS.
De Blokhut was op dat
moment
eigenlijk
al
volledig op, maar een dak
boven je hoofd was altijd
prettig. Uiteindelijk is de
Blokhut ingestort. Hierbij
raakte
zover
bekend
niemand gewond. Helaas
waren de Verkenners nu
praktisch dakloos. Voor
hen werd een nieuwe locatie gevonden in de garage van de familie Van
der Pijl op de Nachtegalenlaan. Hierdoor konden de opkomsten
doorgaan. Daarna werd de groep snel groter door de enthousiaste
verhalen van de leden.

8. Nieuwe Clubhuis
De geschiedenis is nu volledig besproken, maar de reden voor de reünie
nog niet. Die reden is de komende sloop en daarna de komst van het
nieuwe clubhuis van de Boerhaavegroep. Vandaag is het de laatste keer
dat u kunt rondlopen in deze "Woelige Stal"
Het clubhuis bleek al halverwege de jaren negentig te klein te zijn voor
de nog steeds groeiende groep. Al in 1998 werd binnen de stichting
gestart met het bestuderen van mogelijke vormen van nieuwbouw.
In het najaar van 2002 werd een brainstormavond gehouden voor alle
Stamleden. Op deze avond werd gesproken over alle wensen met
betrekking tot een nieuw clubhuis. Hierbij werd door de Stam in kleine
groepjes gedacht over de vorm van het clubhuis en de indeling van de
lokalen. Uit deze avond kwam een ontwerp naar voren waarin alle
aanwezigen zich konden vinden. De Stichting kon hiermee op zoek naar
een aannemer. Nadat bleek dat een stenen onderkomen te duur zou
uitvallen werd er gezocht naar een aannemer voor duurzame houtbouw.
Ondertussen was men al bezig met de financiële kant van de
nieuwbouw. Al vanaf 1995 was elke vorm van extra inkomsten opzij
gelegd voor de nieuwbouw. Dit potje bleek alleen nog niet genoeg te zijn
om te kunnen bouwen.

In deze jaren werd ook gestart met een traditie die tot de jaren negentig
stand heeft gehouden, namelijk de Boerenkoolmaaltijd. De activiteiten
voor de beide speltakken werden gehouden in de garage van de familie
Van Wieringen in de Magrietstraat.
Uiteindelijk groeide de Verkennersgroep ook uit de garage op de
Nachtegalenlaan. Waar moesten ze toen heen? Er werd een nieuwe
locatie gevonden in de oude christelijke school aan de Jacoba van
Beierenweg. Dit gebouw bestaat nog steeds. Het is thans het
onderkomen van het bedrijf Technoglas. Dit gebouw konden de
10
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7.

Wie is er geen groepsvoorzitter geweest?

a)
b)
c)
d)
8.

Bert Wijling
Michael Schot
Ton Vink
Marcel Floor

Welke bijnaam hoort bij wie?

a)
b)
c)
d)

Ton Koster
Peter-Jan van Leeuwen
Yvan de Wit
Bianca van der Ploeg

1 - Kippie Yvie
2 - π (Pi)
3 - Zeepie
4 -Tok
9.

Hoe lang moet een fust bier rusten, voordat het aangesloten
wordt bij de EFFE-Stam? Nadat het fust vervoerd is met een
bakfiets?

a)
b)
c)
d)
10.

5 seconden
anderhalf uur
anderhalf dag
d een week

Bij de laatste vraag moet je personen combineren met bekende
uitspraken?

a) "Zijn de Fietsers al weg?!?"
b) "Kniehoogte Brutus"
c) "Ouwe gek, Slag in je nek!"
1 - Verkennerleiding 1985
2 - Jeroen Bol
3 - Hilda van de Berg
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Verkenners gebruiken zolang de school in gebruik was. Deze was op
dat moment bezig met plannen voor nieuwbouw in het dorp. Hierop
werd binnen de groep besloten om naar een meer permanente
behuizing op zoek te gaan. Voordat dit kon gebeuren besloot men tot
het aanwijzen van een groepsleider, de heer Aad van Geldermalsen.
Daarnaast kwam er een oudercommissie, waarin de volgende mensen
zitting namen: dhr. Bakker, mw. De Gruijter en dhr. Gerritsen.
Aangevuld door Bert Wijling hebben deze vijf meegewerkt tot de komst
van het Troephuis. Deze werd zonder subsidie van de gemeente
neergezet.
De gemeente had de
groep een locatie aan de
rand van het speelveld
geschonken.
Dit
speelveld is er nog
steeds en wordt jaarlijks
onderwater gezet om zo
een ijsbaan te worden.
Het
troephuis
werd
gevonden
via
de
contacten
van
Bert
Wijling met een groep uit
Leiderdorp. Hij kon hier opgeslagen elementen kopen voor fl. 1.500,-.
Dit bedrag werd geleend bij de Oud Padvindersvereniging in Leiden.
Het weggetje wat er naar toe
liep werd als geste van de
gemeenteraad omgedoopt in de
Baden Powelllaan. Hiervoor had
de
groep
wel
informatie
gegeven over wie dit figuur
precies was. Nog steeds heet
het paadje achter de ijsbaan de
Baden Powelllaan. De beide
locaties, “De Woelige Stal” en
“Het Troephuis”, van de Scouting stonden aan dit pad. “Het Troephuis”
is geopend op 29 maart 1969.
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In 1967 werd er binnen de Boerhaavegroep ook een start gemaakt met
de meisjesspeltakken. De eerste Kaboutergroep werd opgericht door Els
Walraven en Ineke Lemmers onder supervisie van Mevrouw Laroo. Er
werd gestart in de gang van de christelijke school aan de Jac. van
Beierenweg.
Na een paar jaar waren ook hier enkele Kabouters zo oud geworden dat
er een padvindstersgroep gestart kon worden. Dit werd gedaan door
Ineke Lemmers, die mee ging draaien met de padvindsters van de
Puntenburgergroep uit Lisse.
In 1973 heeft Jenny van den Abeele met Wil van Kampen de
Voorhoutse padvindsters van de Punterburgergroep bij de
Boerhaavegroep in Voorhout ondergebracht.
De Kaboutergroep en de Padvindstersgroep werden lid van het NPG:
het Nederlands Padvindsters Gilde. De Welpen en de Verkenners waren
lid van het NPV: de Nederlandse Padvinders. Dit waren verenigingen
waar jongens en meisjes van alle godsdiensten lid van konden worden.
Er waren in Nederland ook nog twee katholieke groepen:
• -De Katholieke Verkenners - de KV
• -Nederlandse Gidsen Beweging - de NGB
Deze vier groepen werden in 1973 verenigd in één orgaan: Scouting
Nederland. De Boerhaavegroep in Voorhout ging toen officieel Scouting
Boerhaavegroep Voorhout heten.
Zo was er dus bij de opening van
het Troephuis in 1968 sprake van
een volledige Padvindersgroep.
Na
de
Verkenners
en
Padvindsters werd men direct
leidinggevend. Doordat de groep
nog groeide was er nog geen
stamvereniging.
Hier komt in de jaren na 1968 snel verandering in.
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7. Quiz
1.

Hoeveel spaken heeft het wagenwiel in het Stamhok:
a) 3
b) 4
c) 5

2.

Hoeveel Mega's krijgt men als men 1 Euro wisselt:
a) 1600
b) 1760
c) 1880

3.

Welke figuren zijn er op de muren van het Welpenhok
geschilderd?
a) Mowgli, Baloe, Lowietje
b) Kaa, de Kolonel, Bagheera
c) Akela, Baloe, Kaa

4.

Welke Bekende Nederlander is ooit, volgens de muur van het
materiaalhok, daar geweest?
a) Andre Hazes
b) Bassie
c) Koningin Beatrix

5.

De balken van het Kabouter en padvindsterslokaal zijn
geschilderd. Met hoeveel kleuren?

6.

Het nieuwe RSV-hok dat in 1994 is gebouwd heeft twee keer van
binnen een schilderbeurt gehad. Welke kleuren werden door de
RSV-ers gekozen?
a) Eerst alles blauw, daarna alles geel
b) Eerst alles groen, daarna gele wanden met rode balken.
c) Eerst alles geel, daarna groene wanden en paarse balken.
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In 1999/ 2000 nam Eric Koster
het roer en initiatief over van
Gert-Jan Bel over de website
van Scouting. Al vrij snel werd
het een zeer goede site, maar
het kon nog steeds beter. Nadat
men de grenzen had gevonden
van de server, werd besloten
een eigen server te bouwen.
Ondertussen was Edwin Koster
zijn broer gaan helpen. De site
werd
druk
bezocht.
Men
klaagde alleen over het adres
wat toch echt te lang was. Er
werd dus in de groepsraad en stichting besloten om de url
“www.boerhaavegroep.nl“ aan te kopen. Sinds 2001 is dit de vaste plek
van Boerhaave-scouts op het internet. Vanaf 2001 is ook het aantal
digitale camera’s bij activiteiten gegroeid. Hierdoor is op deze site ook
een zeer groot assortiment foto’s te vinden. Het is zelfs zo dat de oude
fotomiddag tegenwoordig eerder een slide-show is. Men kan de foto’s
bestellen per cd. Altijd makkelijk voor thuis.
Tot slot kan men concluderen dat Scouting Boerhaavegroep Voorhout
een unieke vereniging is. Doordat de meeste leidinggevenden zelf ooit
lid zijn geweest, weten zij wat de leden leuk vinden. Doordat men via de
RSV naar de Stam doorstroomt is men verzekerd van een grote groep
enthousiaste mensen. Dit enthousiasme wordt door veel ouders
gewaardeerd. We kunnen er bijna zeker van zijn dat Scouting
Boerhaavegroep in haar nieuwe onderkomen nog jaren door zal gaan.
Misschien dat dit stukje tekst in 2013 bij het vijftigjarig bestaan van de
groep nog langer is geworden. De toekomst zal het leren.

De komst van de eigen locatie op Sportlaan 5 (1968-1979)
Voordat we dit gaan uitleggen is er nog een gebeurtenis die in deze
periode zijn stempel zou drukken op Scouting Boerhaavegroep. In 1968
ontstond er bij een kamp een groep vrienden die later de eerste
Stamgroep zou worden.
In dit jaar werd door de
voorzitter,
Aad
van
Geldermalsen,
een
weekendkamp
georganiseerd
op
landgoed ‘De Achterhoek’
in Colmschate. Dit was
een klein landgoed, dat in
handen was van de
familie Van der Horst. Op
dit
terrein
moest
gesnoeid worden. De
voorzitter bood aan om
dit samen met wat
leidinggevenden, patrouilleleiders en assistent-patrouilleleiders van de
Verkenners te doen. Zo gezegd, zo gedaan. Tijdens het Paasweekend
van 1968 streek een aantal Scouts neer.
Dit beviel zo goed dat er langzaam een traditie van stamkampen
groeide. Dat jaar werd er door enkele leidinggevenden, die dit weekend
hadden meegemaakt, een Welpenkamp gehouden in Breda. Hier waren
de Welpen ingedeeld volgens nesten met een kleurcode. Tijdens de
week besloot het leidingteam zelf ook een nest te vormen. Deze kreeg
de kleur paars. Het nest werd officieel geïnstalleerd door het hijsen van
een vlag, of in dit geval een kleine onderbroek.
Paars is nog steeds de kleur van deze groep vrienden. De naam die
deze groep voor zichzelf koos was een afkorting van een boompje in de
Boerhaavetuin. Dit was de Magnolia Liriodendron Tulipifera, de afkorting
was Malitufa. Dit boompje werd gekozen omdat het er in de tuin nogal
zielig bij stond. In de jaren die volgde werd de groep vanzelf groter.
Het was de tijd dat de boeken “In de ban van de Ring” en “De Hobbit”
wereldwijd bekend werden. Binnen de Stamgroep werd het een sport
om draakjes te tekenen. Een tweede verhaal wat hierbij hoort is, de
legende van Sint Joris. Malitufa had met het boompje sympathie
gegeven aan de underdog. Ze willen door het kiezen voor de draak,
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hem uit de vergetelheid halen. Ook dit teken is nog steeds terug te
vinden bij de Malitufa.
De Malitufa-stamkampen in Colmschate
groeide uit tot jaarlijks terugkerende vakanties.
Vanaf 1989, toen het landgoed gedeeltelijk
verkocht werd, zet de oude Malitufa-stam de
‘Colmschate-traditie’
voort
op
andere
terreinen. Zelfs tot op de dag van vandaag.
De Verkenners zijn ooit met het vliegtuig op kamp gegaan. De
cityhopper werd hiervoor gebruikt. Een cityhopper is de luchtverbinding
tussen Nederlandse vliegvelden. Tegenwoordig is de tijd die men kwijt is
aan inchecken en controle langer dan in de jaren zeventig. De maandag
van vertrek brak aan en de Verkenners gingen op pad naar Schiphol.
Daar aangekomen bleek dat enkele zaken niet in de bagageruimte van
het vliegtuig mochten. Er werd besloten om die als handbagage mee te
nemen. Het betrof hier onder andere zagen en bijlen.
De cityhoppervlucht werd begonnen bij het inchecken bij deskbeambte
Wanda. Zij zag de grap er wel van in en hielp de Verkenners met het
vinden van het toestel. Er was nog geen bagagecontrole op deze vlucht.
Er werd niet vreemd gekeken naar de Verkenners met hun bijlen en
zagen. Dat zal tegenwoordig wel anders zijn. Alle Verkenners ontvingen
na aankomst een certificaat van de vlucht. Bij aankomst in Eindhoven
werd alles weer uitgeladen en men kon op weg naar het kampterrein.
In 1978 werd voor het eerst een groot groepskamp gehouden in de
zomer. Men ging naar het “Blauwe Vogelhuis” in Bilthoven. Een deel van
de groep zat in het clubhuis, de rest was op het terrein aan het
kamperen.
Malitufa is binnen de groep actief gebleven tot ongeveer 1979. De
meeste leden kregen toen zelf kinderen waardoor het moeilijk werd om
leiding geven te combineren met hun privé leven. Toch zijn de meeste
leden altijd in contact gebleven met Scouting Boerhaavegroep. Hetzij via
het lidmaatschap van kinderen, hetzij door taken binnen de stichting.
In deze periode werd door de groep nog steeds gewerkt aan een
gezamenlijke locatie voor alle leden. Begin jaren zeventig werd door de
gemeente de oude speeltuin aangewezen als mogelijke locatie. Hier zag
men wel wat in. Ook was men intussen gaan inzien dat de bouw anders
zou verlopen dan bij “Het Troephuis”. De tijden waren veranderd. Men
kon niet meer via onderhandse contacten een clubhuis bouwen. De
kosten en het werk dat van tevoren moest worden verzet was iets waar
men een commissie voor zocht. Deze commissie nam de vorm aan van
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Dit keer werd het thema Alladin. Tijdens
de Alladin World Tour werd in juni
Voorhout aangedaan. Iedereen was blij
dat Alladin ons ging bezoeken. Alleen
aan het eind van de middag ging het
mis. Jafar had Alladin’s taart vergiftigd.
Tijdens het kamp gingen alle speltakken
samen met Rob en Nico op zoek naar
een machine voor het tegengif. Gelukkig
kwam het allemaal goed.
Hierna is de EFFE-Stam weer wat naar de eigen groep gaan kijken. Al
kan ik met zekerheid zeggen dat we nog niet vergeten zijn hoe we grote
activiteiten moeten organiseren.
In 1999 werd er ook gestart met het opnieuw leven inblazen van de
Koninginnedag viering. Samen met de Oranje Vereniging werd besloten
om elk jaar in een thema te gieten. Het eerste jaar kwam dit vooral
vanuit de Scouting, maar na twee jaar werd ook bij de OVV meer tijd er
aan besteed. De afgelopen twee jaar is alles in samenspraak geregeld.
De EFFE-Stam werd in deze periode ook door de IJsclub benaderd om
het Hekkenteam op een ander moment in te zetten. De IJsclub had het
idee opgevat om in 2002 een skate-tocht te houden. Zondag 14 juli werd
door de IJsclub uitgekozen. Scouting hoorde dat de Rotary haar
financiële expertise zou gebruiken om het evenement tot een succes te
brengen. Zo besloot Scouting dat dit een kans was om andere
verenigingen kennis te laten maken met onze kunde over het afzetten
van wegen. Dat jaar werd er een skate-clinic gehouden door Erik
Hulzebosch. Uiteindelijk ontving iedere medewerker een t-shirt van die
dag.
Voor deze dag werd het takenpakket uitgebreid met de functie van
verkeersregelaar. Hiervoor werd door de Stam een cursusavond
gehouden. De politie gaf uitleg en iedereen die daarbij aanwezig was
mocht op die dag deze functie uitvoeren. De middag was mede door het
fantastische weer een doorslaand succes. De IJsclub en de Rotary
gaven aan hiervan een traditie te willen maken. Door allerlei
omstandigheden lukte het niet om in 2003 een skate-tocht te
organiseren, maar in 2004 werd op zondag 29 augustus de tweede
skate-tocht gehouden. Wederom was Scouting aanwezig om het
parcours te beveiligen. Het weer werkte nog net mee, maar lekker was
het niet. Toch was de tocht wederom een succes.
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Uiteindelijk werd er in de
late uurtjes gesproken over
een Vossenjacht, net als in
1998. Nu werd elke week
weer iets anders bedacht,
totdat Marcel Floor, Patrick
van der Hulst en Gert-Jan
Bel op het idee kwamen om
eens in het Guinness Book
of Records te kijken. Er
bleek nog geen record van
een Vossenjacht te zijn. Na contacten met de uitgever in Nederland
bleek dat dit record wel gezet kon worden.
Intussen was het al januari, en de tijd begon te dringen. Scouting wilde
deze uitdaging wel aangaan, maar waar haalde zij de contacten
vandaan. Men keek naar andere verenigingen en vond in de Oranje
Vereniging Voorhout een goede partner. Deze kende Scouting al van de
activiteiten die samen worden ondernomen rond Koninginnedag, 4 en 5
mei. Daarnaast was Scouting op dat moment al enkele jaren actief als
Hekkenteam tijdens de Najaarsfeesten. De OVV is zelf zeer bekend met
het opzetten van een groot evenement. Deze twee konden elkaar dus
goed versterken. Ondertussen werd door een zeer grote groep bergen
werk verzet.
Omdat de opkomsten gewoon doorgingen werd soms iets op het laatste
moment gedaan. Uiteindelijk is er een record neergezet met 221
vossen, en meer dan 2000 deelnemers. Heel Voorhout was die eerste
zaterdag van juli veranderd in een andere dimensie waar roodkapje kon
praten met een ridder. Hoe dichterbij zaterdag 1 juli kwam, des te
gekker werden de ideeën. Er werd gebeld met de landmacht, luchtmacht
en de marine. Helaas konden zij ons niet verder helpen, maar ze gaven
aan dat als we eerder hadden gebeld dat er wel iets was gelukt. Wie
weet nog hoe de auto’s in de Prins Benhardstraat schrokken van de
door OVV-ers bemande douanepost.
Zo zullen er in heel Voorhout nog vele anekdotes rond gaan over die
ene gekke zaterdag in 2000.
Dit festijn werd door de EFFE-Stam als erg leuk ervaren. In diezelfde
zomer kwam tijdens één van de kampen het idee op om weer eens op
groepskamp te gaan. In 2001 was het namelijk alweer 5 jaar geleden. In
september werd een commissie gevormd en een terrein gezocht. Ook
dit keer kon Harderwijk weer rekenen op de invasie uit Voorhout.
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een stichting. Deze stichting bestond uit leidinggevenden, ouders en
externe deskundigen.
Al in 1974 werd het terrein aangewezen. Op het terrein stond een
gebouwtje waarin de opzichter zat. Deze bleef staan, zo konden de
Kabouters daar al gaan draaien.
Dit plan werd geïnitieerd door Bert Wijling die na een korte Scoutingloze
periode werd teruggevraagd als voorzitter, na het op jonge leeftijd
overlijden van Aad van Geldermalsen.
Hij zag “Het Troephuis” en
“De
Woelige
Stal”
en
concludeerde dat deze twee
gebouwen hun beste tijd
hadden gehad. Het troephuis
werd zelfs eerder gesloopt
vanwege vandalisme. De
groep draaide de opkomsten
door in de oude BNS, maar
toen ook dit gesloopt werd
moest men op zoek naar een
andere
plek.
Dit
werd
gevonden in de kennel van Van Steijn (Ongeveer op deze plek staat nu
het gemeentehuis). Gelukkig kwam het nieuwe clubhuis snel in zicht,
waardoor die periode kort duurde. Daarnaast vond hij het hoog tijd dat
de Scouting een “eigen” onderkomen moest krijgen. Dit kon in de oude
speeltuin.
De stichting richtte zich tot de gemeente aangezien men inzag dat het
zelf neerzetten van een clubhuis misschien te hoog gegrepen was. Op
dat moment was er een zeer creatieve en fantasierijke wethouder van
recreatie en jeugdzaken, de heer Huigsloot. De stichting en Huigsloot
brainstormde over verscheidene oplossingen. Zij liepen uiteen van:
• Een oude school in Noordwijk
• Een af te danken kleedlokaal van Foreholte
• Een ruimte in de oude land- en tuinbouwschool van de BNS.
• Zelf hout kopen en er eigenhandig één bouwen, volgens
Huigsloot konden Padvinders alles zelf, dus ook dit.
Wethouder Ydo bemoeide zich ermee en hij was van mening dat
Padvinders natuurmensen zijn, die het gelukkigste zijn in de buitenlucht.
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Uiteindelijk werd er besloten om
toch voor een duurzaam gebouw te
kiezen. Dit gebouw werd uiteindelijk
neergezet in één dag. In 1978 werd
dit “echt” nieuwe gebouw geopend.
Hierbij
werd
de
naamgeving
voltrokken door de jongste en
oudste jeugdscout van de groep. De
jongste was de dochter van Bert
Wijling. De naam van het gebouw is
uw allen welbekend, namelijk “De
Woelige Stal”. De Boerhaavegroep
was in de jaren van het gebouw van
de Katholieke Jeugdraad, bekend
geworden met de naam. Deze
naam werd zeer geschikt geacht
voor de immer bewegende groep.
Met andere woorden, dit gebouw
heet dus eigenlijk “De Woelige Stal
2” en is de ruimte waar vandaag, 20
februari 2005, door u en andere oudleiding, oudstam en
oudstichtingsleden afscheid van wordt genomen. Het gebouw is volledig
op. Verderop in dit boekje zal het nieuwe clubhuis worden besproken.
We gaan weer verder de geschiedenis in. De groepsfoto uit 1979 hangt
nog altijd in het clubhuis.

De komst van het nieuwe clubhuis en de vijfde Stam (1999-??)
In 1999 werd een nieuwe Stamgroep opgericht: de EFFE-Stam. Deze
werd gevormd na één van de vele spontane disco’s in het Stamhok.
Hierbij werd zo gedanst dat men moest vrezen voor het “eigen” biertje.
De gevleugelde uitspraak: “Eigen Fles/Fust Eerst” werd al snel door
iedereen geroepen. Inderdaad een uitspraak van het Vlaams Blok, maar
wij staan niet achter hun standpunten. Waarschijnlijk kennen de meeste
stamleden niet eens deze link. Een tweede verklaring voor deze naam
was de gewoonte om bij de vraag wat je ging doen te antwoorden met
“EFFE dingen doen.” De vrager wist dan nog steeds niets.
De EFFE-Stam was net als haar voorgangers een
vrij jeugdige groep. Ze wilden Scouting weer in de
aandacht brengen. Net als iedereen toendertijd
werd er uitgekeken naar het jaar 2000. De traditie
voor een feest tijdens oud en nieuw was al eerder
bedacht, maar de EFFE-Stam bracht dit idee tot
een nieuw niveau. Het hele clubhuis werd
verbouwd. In elk lokaal was een ander thema
uitgewerkt. Dit feest, toevallig effellenium genoemd,
bleek zo’n doorslaand succes dat er sindsdien elk
jaar werk van wordt gemaakt. De thema’s erna
waren:
• A flight to EFFE- Paradise (2001)
• EuroDusnie (2002)
• Doe maar wat je wil, kletsen doen ze toch. (2003)
De jaren daarna werd aan dit festijn niet echt meer één naam gegeven.
Er is wat afgebouwd om het oud en nieuw feest te doen slagen. De
mensen die erbij waren zullen nooit meer “ De Bruine Ster” vergeten.
De EFFE-Stam wist in 2000 nog op een andere manier haar feest
karakter te voorschijn te halen. In september 1999 hadden we het in de
groepsraad over de laatste opkomst van het seizoen. Inderdaad voor
Scoutingbegrippen zeer vroeg. De afgelopen jaren was dit vooral gericht
op de eigen groep. De laatste keer dat deze opkomst werd gebruikt om
er iets groots mee te doen stamde uit 1998.
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In 1998 besloot de Stam om als laatste opkomst een vossenjacht te
organiseren. Deze had in totaal 65 vossen. De kinderen en ouders van
Voorhout werden op deze zonnige zaterdag verrast door vele rare
snuiters. Het was zeker niet de laatste vossenjacht van de
Boerhaavegroep.
In 1998 wordt door twee Scouting veteranen een nieuwe speltak
opgericht. De Pivo’s of zoals het al snel werd genoemd in de
wandelgangen de Pinjo’s. Dit is een speltak waar stamleden en
leidinggevenden bepaalde technieken konden aanleren. De speltak
werd opgericht door Andre Diemel en Erica van der Werf. De speltak
had als doel het overgeven van beschikbare Scoutkennis en
handigheden aan de jongere generatie. De meeste leden waren oudRSV-ers die waren overgekomen als nieuwe leidinggevenden. Zij
konden niet allemaal geplaatst worden in de bestaande leidingteams
van de speltakken. Het was dan ook niet alleen voor de oud-RSV-ers
maar de hele Stam. De Pinjo’s werd eens in de twee weken
georganiseerd. De afstand van Almere en de moeilijke opkomsttijden
waren een reden om de speltak een half jaar later op te heffen.
In 1999 was het verschil in het leidingteam zo groot geworden dat de
BVD het stokje overgaf aan een nieuw te vormen Stamgroep. De BVD
heeft met haar voorgangers gemeen dat de meeste leden nog steeds
veel contact met elkaar hebben. Er is een traditie om elk jaar in de
zomer bij elkaar te komen. Deze dag wordt ieder jaar door vier andere
leden georganiseerd.
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De groep groeit en de Tweede Stam is een feit (1979-1986)
In 1979 werd door de nieuwe groep stamleden de Bolus-Stam opgericht.
Dit staat voor Boerhaave Ouwe Lullen Stam. Ondanks deze naam
waren de meeste leden niet zo oud. Zij zetten de trend voort die begon
met de Malitufa-Stam. Daarnaast kwamen zij in aanraking met andere
aspecten van Scouting in Nederland.
Enkele leden waren in hun Verkennertijd zelf in aanraking gekomen met
de HIT. Dit staat voor Hikes, Interesse- en Trapperskampen. Dit kamp
wordt gehouden tijdens Pasen. Via de F-hike, de huidige Trappershike,
kwam Joost Baas in contact met HIT. Hij wilde graag met Paddy Kramer
de EE-Hike lopen. De activiteiten hadden toen geen echte namen maar
codes. Helaas ging dit niet door, maar hij kon hem wel zelf gaan
organiseren. Hij besloot dit toen te doen, want organiseren is toch bijna
hetzelfde als meelopen. Het kamp leerde de jeugdige Verkenner en
Padvindster de basis van een negental route-technieken aan. Daarnaast
werd er een route afgelegd met een bepakte rugzak. Deze activiteit
werd door Joost Baas naar de Stamgroep gehaald. Het eerste jaar nam
hij als leiding mee: Marcel Knop, Frank van Beek, Leendert van
Leeuwen, Peter-Jan van Leeuwen en Leonard Went. Dit kamp wordt
nog steeds door ons georganiseerd. Hiervoor zijn ongeveer 12
leidinggevenden elk jaar in touw. In het volgende stuk zal over de
ontwikkelingen van de EE-Hike gesproken worden.
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De Bolus-Stam was zeer actief en besloot om een nieuw
geïntroduceerde speltak in te voeren. De Rowans en Sherpa’s, of zoals
zij in Nederland werd genoemd Rowan en Sherpa Afdeling, RSA. Zij is
in 1980 in Voorhout ingevoerd. Voortaan zat men van 15 jaar tot 17 jaar
bij deze gemengde groep, voordat men doorstroomde naar de Stam. De
groep werd opgezet en begeleidt door Joost Baas en Rick Laroo onder
de naam Rowans en Sherpa´s. In 1984 werd deze naam door de leden
zelf vervangen. Deze leden, zoals Nard Zwetsloot en Kees de Bruin,
besloten de naam RSA te veranderen in RSV. Dit was in die tijd een
veel geziene afkorting voor een schepenbouwer en havengroep: Rijn
Schelde en Verolme. Deze had jarenlang grote staatssubsidies
ontvangen, terwijl het bedrijf op sterven na dood was. In 1983 en 1984
werd dit onderzocht door de eerste grote parlementaire enquête na de
Tweede Wereldoorlog. Natuurlijk staan de letters RSV sinds die tijd in
Voorhout voor Rowans & Sherpa’s Voorhout.
Door de Bolus-Stam werd ook de band met de Oranje Vereniging in
Voorhout aangehaald. Men was natuurlijk altijd al in de weer tijdens
Koninginnedag en ook dodenherdenking en bevrijdingsdag. Men wilde
Scouting weer positief in de aandacht brengen. In het dorp had de groep
nogal een betwistbare naam. Joost Baas besloot toen naar Ton Koster
te gaan, die toen net zelf bij de Oranje
Vereniging actief werd. Joost stelde voor
om bepaalde taken van de Oranje
Vereniging tijdens de najaarsfeesten
over te nemen. Dit betrof vooral de
parcoursbeveiliging en de afsluiting van
de Herenstraat en haar zij-straten. De
Oranje Vereniging vond dit een zeer
goed idee, en het Hekkenteam was
geboren. Sindsdien is dit uitgegroeid tot
een activiteit waarbij Scouting in
Voorhout overal tegelijk aanwezig is.
RSV-ers en Stamleden zijn drie dagen
van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat
in de weer om het feest tot een goed
einde te brengen. Het eerste jaar zijn
vanuit de Oranje Vereniging T-shirts
beschikbaar gesteld. Tegenwoordig laat
het weer in september dit niet meer toe,
maar is de Scouting duidelijk aanwezig.
Iedereen heeft ze wel eens op de tractor voorbij zien komen. De
bedoeling, naamsbekendheid, was en is dus zeker gehaald.
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De groep zelf was ook nog steeds in beweging. Door de groei van de
RSV was al snel het oude opzichtersgebouw te krakkemikkig. In 1994
werd door de aankomende en oud-RSV-ers een tweedehands bouwkeet
neergezet. Deze werd feestelijk geopend door burgemeester De GoeijSmulders. Tijdens deze opening werd ook nog een open dag gevierd in
het thema “De Elfstedentocht”. Hierbij werd door de Verkenners een
miniatuur Bartheliembrug neergezet.
In 1996 werd door
deze Stam weer
een groepskamp
georganiseerd. In
1995 had men
alvast geoefend
met
een
groepsweekend
in Voorhout. Het
zomerkamp van
1996 bracht de Scouts in aanraking met Suske en Wiske. Zij waren als
een wonder uit hun stripboeken gehaald. Dit was duidelijk een streek
van Crimson. De Scouts hielpen de striphelden via de teletijdmachine
terug naar de strips. Vanuit het kamp werden weer nieuwe mensen lid.
Zoals bijvoorbeeld Marcel Floor en Paul Does. Eén jaartje koken voor de
Welpen en Kabouters had voor Marcel een gevolg: een hobby van meer
dan 10 jaar.
Enkele BVD-ers wisten via hun opleiding en de Scouting nog bepaalde
zaken te winnen. Patrick van der Hulst en Joost van Kempen wisten een
ideeënwedstrijd van Scouting Nederland te winnen. De hoofdprijs was
een bedrag, te besteden bij Shipmate vlaggen. Zij besloten om dit
bedrag te verdelen en zo meerdere vlaggen te kopen. In dit assortiment
zitten de grote groepsvlaggen en de vele puntvlaggetjes met teksten en
tekeningen van Patrick. De grote vlaggen zijn het Voorhouts wapen met
in het midden een groot Scoutinglogo, in drie kleuren: rood, blauw en
zwart. Het grootste gedeelte van de vlag is wit. De puntvlaggetjes zijn
allen rood met witte bedrukking. De kreten erop zijn onder andere:
• H.J. City, de toenmalige RSV
• B.V.D. Stam
• Als je niet kan voetballen hoeft dat je zaterdag niet te verknallen
• Scouting, Jong, Snel en Woelig
• Bij Scouting gaat het om het spel en niet om de knikkers
Deze vlaggen worden nog steeds veel gebruikt.
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De BVD-Stam en de jaren negentig (1991-1999)

De komst van de derde Stamgroep: S.T.A.M.-Stam (1986-1991)

Deze namen in 1991 het besluit voor de oprichting van de BVD-Stam.
De afkorting BVD kan volgens de overlevering eigenlijk zeer vrij worden
geïnterpreteerd. Onder de mogelijke verklaringen vallen onder andere:
• Binnenlandse Veiligheids Dienst
• Bond Voor Doordrinkers
• Belgen Verboden, Dennis!?

Deze Stamgroep nam het stokje over van de Bolus-Stam. In 1986 werd
de groep echt opgericht. De naam staat voor Stam Ter Achtervolging
Malitufa-Stam. De Boerhaavegroep was ondertussen al een echt begrip
in Voorhout. De eerder genoemde EE-hike tijdens HIT werd door de
Boerhaavegroep voortgezet onder de naam Beginnershike. Dit bleek
een gouden greep. De aanmeldingen bleven komen.

De BVD had vanaf de start een redelijk jonge groep leidinggevenden.
Via enkele leden werden verscheidene acties ondernomen. Een
activiteit die zeker vermeld moet worden is het Stamkamp van een week
in België. Hier werd de omgeving van Lille onveilig gemaakt. Het
grasveld voor Ellen’s Place werd door de BVD gebruikt als kampement.
Tijdens deze week werd ook nog een andere favoriete activiteit
ondernomen: Bourgondisch eten. Het heeft volgens ooggetuigen zeer
gesmaakt. Dat dit festijn uitliep in een enorme zooi was toevallig bijzaak.

De S.T.A.M.-Stam hield ervan om op
kamp te gaan. Men is meerdere malen
met een zeer grote groep naar de ScoutIn geweest. De Scout-In is een groot
nationaal kamp waarbij leidinggevende
allerlei activiteiten wordt aangeboden. Ze
word gehouden in september. Men kan
naast de effectieve seminars ook zelf veel
activiteiten ondernemen. Dit kamp duurt
ongeveer 3 dagen. Het was toen nog
redelijk nieuw waardoor in heel Nederland grote groepen Scouts op pad
gingen. In de plaats waar het kamp werd gehouden werd door de NS
een tijdelijk station gebouwd om de stroom Scouts te kunnen verwerken.
Daarnaast werden er door de NS ook extra treinen ingezet.

Ries IJsselmuiden was in deze periode net leiding geworden. Hij
studeerde aan de MTS, waar hij in aanraking kwam met een voor hem
nog onbekend biermerk. Hij leerde Hertog-Jan Bier kennen. Na enkele
gezellige avonden, was Ries om. Vanaf nu moest iedereen Hertog-Jan
ontdekken. Hij zette zijn idee kracht bij door een spectaculaire stunt. Via
een studiegenoot wist hij voor 25 gulden een gloednieuwe lichtbak van
Hertog-Jan te verkrijgen. Deze nam hij de zaterdag erop mee naar het
Stamhok. Daarnaast had hij ook een kratje van het gele sap
meegenomen. Vanaf dat moment was het Hertog-Jan wat de klok sloeg
in de Stamkoelkast. Nog altijd staat de Hertog-Jan lichtbak in het
Stamhok. Ondanks de beschadigingen is hij tot nu toe elke keer
opnieuw gerepareerd.
Een andere plek iets dichter bij huis werd ook door de BVD ontdekt.
Tijdens één van de fietstochten naar de Districts Scouting Wedstrijden,
werd in De Zilk een bruine kroeg ontdekt, “De Doofpot”. De DSW startte
in die tijd op vrijdagavond. Men besloot om op de terugweg even te
stoppen. De sfeer binnen was optimaal. Deze vrijdag werd onthouden
en men besloot om op een zaterdag met de hele Stam er naartoe te
fietsen. Want zoals men weet, hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Daarnaast is in je eentje fietsen altijd erger dan met een groep. De
stickers van “De Doofpot” zitten nog altijd op het toegangshek van
Scouting.
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Er werd zelfs meegedaan aan een de speciale jubileumjamboree. Men
vierde waarschijnlijk
het vijftigjarig jubileum
van de Nederlandse
Internationale
Jamboree van 1937.
Misschien zijn er nog
mensen
die
de
biljarttafel
in
de
bungalowtent kunnen
herinneren. Het werd
die week een vast
ritueel om met Scouts
uit andere landen aan
de tafel te hangen.
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De route-technieken werden door deze enthousiastelingen ook niet
vergeten. Enkelen zijn op een keer voor de gein naar de Ardennen
Oriëntatietocht gegaan. Het beviel zo goed dat men er een traditie van
maakte. Zo heeft men elk jaar meegedaan uitgezonderd 2004 en 2005.
Het type hiken beviel zo goed dat enkele Beginnershike-stafleden
besloten een nieuwe hike op te richten in Harderwijk. De Doe-Het-Zelfhike werd op een soortgelijke wijze gelopen. Weliswaar was er meer
toezicht op de deelnemers maar werden zij relatief vrijgelaten. Het
spreekt voor zich dat dit kamp dan ook bedoeld was voor de
Verkenners, Padvindsters, Rowans en Sherpa’s.
De S.T.A.M.-Stam voerde de streeplijst in. Men nuttigde op Scouting wel
eens een versnapering. Helaas blijkt dan meer dan eens dat de geldpot
leeg was en de dorst groot. De oplossing werd gevonden in het
beschilderen van de binnenkant van de Stamlokaaldeur met
schoolbordenverf. Op dit zwarte vlak worden vervolgens evenveel rijen
gemaakt als het aantal leiding en stamleden. Daarna worden er vier
kolommen gemaakt. Eén voor de naam van de persoon, één voor de
duurdere dranken, één voor de goedkopere en één voor de hartige
snacks. Daarna moet men bij de beheerder van die kas een startbedrag
inleggen. Hiermee werden dan inkopen gedaan. Bij gebruikmaking van
een consumptie dient men vervolgens te strepen in het juiste vakje. Een
week later komt de kasbeheerder langs, telt het aantal streepjes en
vermenigvuldigt met het juiste bedrag, waarna het stamlid het bedrag
betaalde.

Boerhaavegroep. Nog altijd is er een Bevergroep. Met andere woorden
was de Boerhaavegroep vanaf 1988 een volledige landgroep in de ogen
van Scouting Nederland.
In de zomer van 1988 werd er door de leiding weer een groot
groepskamp gehouden. De locatie dit keer was de Veldhorst in
Harderwijk. Dit terrein is ook bekend van de HIT, die er elk jaar rond
Pasen plaatsvindt. Het thema van dit kamp was Stekelbolletje.
De Bevers hielden hier hun eerste zomerkamp. De week was een groot
succes. De groepsfoto die toen genomen werd, hangt eveneens nog
steeds in “De Woelige Stal”.
Zo liep de S.T.A.M.-Stam de jaren negentig in. Menigeen trouwde en
kreeg kinderen. De tijd als leiding werd afgesloten. Gelukkig werd er via
de RSV een grote groep nieuwe leidinggevende afgeleverd.

De meest gewilde plaats was ter hoogte van de deurklink. Door het
open en dicht doen van de deur werden de meeste streepjes dan
gewist. Men gebruikte over het algemeen niet de eigen naam op het
bord, vaak werd hier een bijnaam gebruikt. Deze bijnamen kwamen
vaak uit het eigen Scouting-verleden.
In 1987 werd er gestart met een nieuwe speltak.
Ook deze was net als de Rowans en Sherpa’s
gemengd. Het betrof hier de speltak Bevers. De
speltak was bedoeld voor meisjes en jongens van
5 tot 7 jaar oud. Scouting Nederland had dit
spelidee overgenomen uit Canada waar de
speltak succesvol was gebleken. De speltak werd
opgericht door Tinka Persoon. De Bevers gingen
na een reclamecampagne in de krant en op de braderie in oktober van
start. De groep van twintig Bevers werden in januari geïnstalleerd. Via
deze speltak deden de personages zoals Lange Doener, Lappezak,
Frederik Scheuremaar en Hippe Springveer hun intreden in de
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