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bevers: Sietske Hiemstra
blauwe vogels: Sanne Heemink
meisjes welpen: Lisanne van Heijningen
jongens welpen: vacant
meisjes scouts (padvindsters): Celeste Alink
jongens scouts (verkenners): Job Hoogenboom
explorers: Menno van Lochem
Wamahemoka stam: vacant
WKD+: Marcella van Goor
T.R.I.S.: vacant

Bart van der Lugt

boek.vlg@hotmail.com
06 4848 9771
Potterstraat 71, 6921 ME Duiven

VLG zwart op wit wordt gepubliceerd via www.vaandrigleppinkgroep.nl.
Wil je het groepsblad direct ontvangen, stuur dán even een email naar de
redactie, en je kunt als eerste genieten van al het nieuws over ónze VLG.
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Zoals jullie natuurlijk al lang weten, heeft ons groepsblad een aantal correspondenten; de
leden, leidsters en leiders die ervoor zorgen dat hun speltak elke keer goed
vertegenwoordigd is als er weer eens een editie uitkomt. Maar ik kan me zo voorstellen dat
deze correspondenten toch wel even vreemd zullen hebben opgekeken toen ze, begin dit
jaar, dit bericht ontvingen.
Hebben jullie het ook zo koud? Elke keer als ik hier de deur uitstap krijg ik visioenen
van mutsen, wanten, warme chocolademelk en meer van dat soort dingen. maar als
je dan eenmaal buiten loopt, en het blijft droog, dan is het eigenlijk best lekker.
Tenminste tot het moment dat de koude je schoenen in begint te kruipen. En nu we
het toch over de combinatie koude en schoenen hebben, hoe was de nieuwjaarshike?
Waren jullie jeugdleden in een beetje grote getale aanwezig of dachten ze 'naar
buiten in die kou? 'k Bennie gek!' Dus, als jullie je vingers weer zodanig hebt weten te
ontdooien dat je de juiste toetsen weer kunt raken, hoor ik graag al jullie spannende
verhalen over het trotseren van de koude, de hongerige wolven en die verdwaalde
ijsbeer die jullie hebben getrotseerd.
Gelukkig kennen de meesten van hen de eindredacteur van het groepsblad goed genoeg
om dit alles naar waarde te kunnen schatten. Waarschijnlijk zullen ze gewoon even,
misschien met een kleine zucht, hun schouders opgehaald hebben en elkaar met een
begrijpende blik aangekeken hebben. Hoe ouder, hoe gekker, zullen we maar zeggen. Maar
ondanks alles hebben ze er dit eerste halve jaar weer trouw de schouders onder gezet om
voldoende informatie aan te leveren om alle verhalen over onze VLG in kleuren (die geuren
moeten jullie er zelf maar bij verzinnen) vast te kunnen leggen.
Veel leesplezier!
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Eind maart 2019, de telefoon gaat. Hallo Bart, met Hans.
Mijn reactie was direct enthousiast: hé Hans, leuk dat je belt,
hoe is íe? Maar zijn met trillende stem gegeven antwoord boorde dit
enthousiasme direct de grond in; ik ben ongeneselijk ziek en het
duurt niet lang meer. En op zo’n moment weet je werkelijk even niet
wat je zeggen moet en zit je met de bekende mond vol tanden.
De reden voor zijn telefoontje was eenvoudig: als je er tijd
voor hebt, zou je dan nog één keer langs willen komen zodat we
afscheid kunnen nemen? Wel, voor zoiets máák je natuurlijk tijd,
dus ik zat de volgende dag al in de auto, op weg naar Enschede.
Misschien is het nu even goed om jullie uit te leggen wie
Hans is en wat mijn connectie met hem is. Wel, die connectie, dat is onze Vaandrig Leppink Groep, want
Hans van Zeben was in de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw een van mijn welpen- en
later verkennersleiders. En ook was hij de drijvende kracht achter de oprichting en de vormgeving van
onze wamahemoka stam. Voor de niet ingewijden: wamahemoka betekent waarom makkelijk als het
moeilijk kan, en dat tekende ons inderdaad wel een beetje. Al met al is het dus ontzettend lang geleden
dat Hans deel uitmaakte van onze groep. Er zullen er dus niet veel zijn die hem meegemaakt of gekend
hebben; ondanks het feit dat hij, bijvoorbeeld tijdens de JOTA nog wel eens even langs wilde komen.
Maar toch zien jullie elke vrijdag en zaterdag, tenminste als je bij het binnenkomen van de grote schuur
even in de vitrines kijkt, een aandenken aan hem liggen.
Hans was ‘een padvinder in hart en nieren’ en dat is dan ook de reden dat hij, net zoals een
aantal andere van onze groepsleden, de Gilwell cursus heeft gevolgd. Dit is een ‘cursus voor
gevorderden’ waarin je samen met leden van andere groepen een week met elkaar doorbrengt, van
elkaar leert en samen alles wat je bij Scouting doet wat verdieping geeft. Klinkt zwaar, maar ik kan je
verzekeren dat het ook heel gezellig is. Elke Gilwellian wordt gevraagd een verslag van haar of zijn
belevenissen te maken, en dat is dan ook wat Hans met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft
gedaan. Het resultaat, een verslag met een prachtige door hem zelf gemaakte kaft kun je elke zaterdag
in die vitrine zien staan.
Wat jullie ook over Hans moeten weten, is dat hij iemand was die geen geregelde ontmoetingen
nodig had om een vriendschap in stand te houden. Zo halverwege die tachtiger jaren zijn we elkaar een
beetje uit het oog verloren, want we gingen allebei onze eigen weg. In 2009, dus zo’n stevige dertig jaar
later begon ik met het schrijven van De Voortrekker; het boek over de negentig jarige geschiedenis van
de VLG. En iemand die ik daar natuurlijk over wilde spreken, was Hans. Na al die tijd stond ik weer bij
hem voor de deur, belde aan en hij deed open. Z’n baard was wat langer geworden, en er zaten wat
meer rimpels op z’n gezicht, maar we keken elkaar aan en pakten het contact weer op alsof we elkaar
de dag daarvoor nog gezien hadden. Zo gemakkelijk ging dat.
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In maart van dit jaar zat ik er dus weer. En als je bij iemand op bezoek gaat, dan is een van de
eerste vragen die je stelt iets in de ordegrootte van ‘hoe is het met je’. Dit keer was dat natuurlijk een
beetje een ongemakkelijke vraag, maar ik stelde hem toch maar. En hij antwoorde op zijn typische, no
nonsense en recht door zee manier: nou, gewoon kut maar wat doe je er aan. We hebben daarna zeker
anderhalf uur met elkaar zitten kletsen. Om te beginnen over ernstige zaken zoals zijn naderende
einde, alles wat daarvoor zoal geregeld moet worden en over hoe trots hij was op z’n kinderen; hoe ze
omgingen met zijn ziekte en de vanzelfsprekendheid waarmee zij de verantwoordelijkheden die hier
nu eenmaal bij horen op zich namen. Maar natuurlijk was het niet allemaal zo serieus. We hebben
herinneringen op zitten halen, om zijn woorden maar even te gebruiken lekker zitten ouwehoeren en
natuurlijk gelachen.
Maar dan komt het moment dat je afscheid moet gaan nemen. Normaal gebeurt dat in Twente
op een manier zoals ‘nou aju, tot morgen’ of tot volgende week of tot wanneer dan ook. Maar nu zat ik
er met het besef dat de kans bijzonder groot was dat dit wel eens de allerlaatste keer zou kunnen gaan
worden. En daar zat ik weer, met die zelfde mond vol tanden, want wat zég je op zo’n moment.
Gelukkig redde hij me uit de brand en zei: Bart, jongen, het ga je goed. Daarna schudden we elkaar de
hand en ging ik. Buiten, bij de auto, keek ik nog een keer achterom, zag hem staan bij het keukenraam
en zwaaide nog één keer. Het was de laatste keer dat ik hem zou zien.
Hans overleed op 16 juni, en werd gecremeerd op de 19e. Een en ander speelde zich af in
Usselo, en het weer was zó prachtig dat het een openlucht plechtigheid werd; precies zoals hij had
gewild. We luisterden naar muziek, en naar enkele sprekers, maar in gedachten ben je op zo’n moment
eigenlijk meer bezig met wat je zelf nog tegen hem zou willen zeggen. Dus, als ik hem nog eenmaal in
zijn, nu voorgoed gedoofde pretoogjes zou kunnen kijken, dan zou ik het volgende zeggen.
Beste Hans. Er waren geregeld momenten dat je bijna niet te onderscheiden was van degenen
die je, als oûbaas geacht werd te begeleiden. Want je hield van een geintje op z’n tijd, en we hebben wat
afgeouwehoerd met z’n allen. Maar je kon ook bijzonder serieus zijn. Dat laatste gesprek was daar een
goed voorbeeld van, en een ander voorbeeld was de manier waarop je de stam hebt vormgegeven.
Volgens mij wilde je hierin de kameraadschap van de oude Zwervende Wolven stam terugbrengen, en
je hebt ons doordrongen van de tradities en de verantwoordelijkheden die nu eenmaal horen bij het
zijn van een pionier of een voortrekker. Waar je nu naar toe bent gegaan weet ik niet, want dat is één
van die mysteries die waarschijnlijk nooit zullen worden opgelost. Ik houd het dus maar bij je eigen
woorden tijdens dat laatste gesprek.
Hans, jongen, het ga je goed.
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nieuwjaarshike
Hij is eenvoudigweg niet meer wég te denken; onze nieuwjaarshike. En ook in 2019 gingen we weer
massaal op weg om te bekijken welke fraaie routes de organiserenden dit jaar weer uitgezet hadden.
Het weer werkte echter niet zo mee. In plaats van de bestelde fijne droge winterkoude werden we
namelijk getrakteerd op een combinatie van veel regen en waterkoude. Op zich niet erg plezierig maar
als je flink doorstapt valt het allemaal toch eigenlijk best wel mee. Er waren er echter een aantal die
deze luxe van flink doorstappen niet hadden, en dat waren degenen die dit jaar op de posten zaten om
ervoor te zorgen dat iedereen, behalve dat lopen, nog heel veel andere leuke dingen zouden kunnen
doen. Zo zaten Job en Lisanne bijvoorbeeld op een plekje bij het Ruthbeek waar, over diezelfde beek
een touwbrug gespannen was waar de deelnemers overeen moesten zien te komen. Maar toch ging er
hier volgens Job iets toch niet helemaal zoals gepland.
Onze post was, volgens het routeboekje tenminste, een koffiepost. Maar daar wisten wij zelf niets
van. Dus toen hebben we de post maar omgedoopt tot 'koffiepost die geen koffiepost, maar een
pindapost is' waar lopers door een lied over pinda’s te zingen één echte doppinda konden
verdienen. En dat leverde een hoop leuke liedjes op, en ik kwam eindelijk van die zak pinda's af
die al een half jaar in mijn auto lag.
Maar ja, hoe goed die pinda’s ook smaakten, er bleef bij de deelnemers toch het verlangen naar iets
warms om te drinken. Maar gelukkig beschikt de VLG over een aantal ‘reddende engelen’ waarvan er
twee op de volgende post te vinden waren. Carmen en Sietske verrasten de deelnemers namelijk met
koude en iets minder koude/lauwe chocolademelk; iets waar menigeen toch best blij mee was. En iets
dat jullie trouwens ook best eens mogen weten is dat, dankzij portofoons, de diverse posten met elkaar
in verbinding staan. Dus als er bij de ene post bijvoorbeeld tien van jullie vertrekken en er bij de
volgende post er maar twee aankomen, dan kan er direct een reddingsexpeditie worden uitgezonden.
Zoiets vergt echter wel het nodige aan ‘etherdiscipline’ om te voorkomen dat er vreemde berichten
worden uitgewisseld. Wel, onze postbevrouwingen en -bemanningen hielden zich hier keurig aan,
maar toch verbaasde Sietske zich zo af en toe over wel heel vreemde berichten die er desondanks toch
tussendoor wisten te glippen. Zo af en toe kwamen er namelijk berichten van het ski-evenement op het
Ruthbeek tussendoor; skiër 27 mag starten, skiër 28 staat klaar! En toen uiteindelijk iedereen weer
veilig teruggekomen was, was er niet zoveel behoefte meer om na te praten. Geen wonder, eigenlijk,
want iedereen was nat, koud en héél erg toe aan een heerlijke warme douche. Tot volgend jaar maar
weer . . . toch?
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natuurwerkdag
Tja, scouts en de natuur . . . die twee hébben wat met elkaar. Ook dit jaar waren onze meisjes- en onze
jongensscouts namelijk, zoals trots op Facebook stond vermeld, in het Smalenbroek ‘druk in de weer
voor de boomkikker’. En of de zon nu scheen, of het eventjes begon te betrekken en de wind hard
begon te waaien . . .

. . . het weerhield hen er niet van om die dag stevig aan het werk te gaan. Iedereen kon dan ook
tevreden terugkijken op een geslaagde dag. De boomkikker was overigens niet beschikbaar voor
commentaar.

IScout
Ook dit jaar deed de VLG weer vól enthousiasme mee
aan de jaarlijkse IScout manifestatie. En zoals elk jaar
stond Enschede weer op haar grondvesten te schudden.
Een aantal oude IScout klassiekers, zoals het bowlen in
een supermarkt waren weer van stal gehaald, de meest
vreemde bouwwerken doken her en der op. Iets dat ik
persoonlijk echter het állermooiste vond, was het
namaken van een van de meest iconische foto’s uit de
geschiedenis van de popmuziek. Het is dan ook niet zo
vreemd dat onze versie van ‘Bohemian Rapsodie’ op de
voorzijde van dit groepsblad prijkt. En het moment dat
iedereen op het zelfde moment blijkbaar spontaan last
kreeg van ‘hoge nood’ werd op een bijzonder creatieve
manier opgelost.
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vossenjacht
‘vroeger‘ . . . (kijk uit, opa Bart vertelt) noemden we
het een stadsoefening. Want ook wij vonden het
prachtig om ons in de meest vreemde kledij uit te
dossen en dan ergens in Enschede te gaan staan
wachten op kabouters, welpen, padvindsters of
verkenners die er op uitgestuurd werden om al die
vreemde figuren op te sporen. En misschien nog wel
het leukste waren al die blikken (en soms die
commentaren) die je van Enschedeërs toegeworpen
kreeg. Maar eerlijk is eerlijk, jullie kunnen er ook wat van. Want ook wandelaars rond ’t Stroink, en
bewoners van de achterliggende buurt zullen in april vreemd hebben opgekeken van ál die
astronauten, die kunstenaar en tovenaar, de dokter, de Viking, de basketballer, een verdwaalde
laborant, een ninja, een wielrenner en zelfs een zuurstok (!) die plotseling overal rondliepen. En dan
heb ik het nog helemaal niet over die beestenboel (die eenhoorn, die giraffe en die verlate paashaas)
die blijkbaar door iemand losgelaten was. En mocht ik iemand hebben vergeten, sorrie, want je wist
werkelijk niet meer waar je kijken moest. Kortom, de VLG hield een vossenjacht.

Tja, en dan sta je als VLG bever, welp of scout voor de taak om al
die vossen op te sporen. De bevers hoefden ze gelukkig alleen
maar de vossen te vinden en af te strepen en de welpen moesten
een bepaalde volgorde aanhouden. De scouts moesten dit laatste
ook, maar kregen bovendien minpunten als ze toevallig de
verkeerde vos te pakken hadden. Maar ja, zij zijn dan ook een
stúk ouder. Al met al was het een bijzonder geslaagde middag. De
meeste groepjes wisten in ieder geval de helft van de vossen te
achterhalen, en twee Bevergroepjes en één groepje met
meidenwelpen hebben ze zelfs allemáál gevonden.
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dodenherdenking
Behalve alle lol die we met z’n allen dit eerste halve jaar
hebben gehad, stonden er ook enkele minder leuke dingen op
het programma. Een daarvan is een activiteit waar we als
groep al vele decennia met gepaste trots aan deelnemen; het
fungeren als erewacht tijdens de jaarlijkse dodenherdenking.
En ook dit jaar stonden wij er weer om ervoor te zorgen dat ‘zij
die gevallen zijn’ niet vergeten zullen worden. En misschien
enk je nu: ‘het klinkt allemaal zo ouderwets, en die oorlog die
we elk jaar herdenken is alweer zólang geleden gebeurt’. Maar
denk in dat geval maar eens aan de link die we zelf als groep
daarmee hebben. Immers, onze Vaandrig Leppink Groep is
vernoemd naar Herman Leppink; een verkennersleider die in
1940 het begin van die tweede wereldoorlog niet heeft
overleefd. Want hoewel Herman volgend jaar honderd jaar oud
geworden zou zijn, was hij op die fatale dag dat hij overleed
een gewone twintigjarige jongen. Oftewel, een tijd- en wellicht
een leeftijdsgenoot van vele van jullie. En laten we eerlijk zijn,
het is toch bijna niet voor te stellen dat je morgen een brief in
de bus krijgt met het bevel je ergens te melden om een
binnenvallend leger tegen te houden. Niet als een of andere
oefening, maar een écht leger dat échte kogels op je afschiet. Als je er zo over nadenkt dan komt zo’n
oorlog uit het verre verleden toch eventjes héél dichtbij. En daarom is het elk jaar zo belangrijk dat we
hier op vier mei met z’n allen toch even bij stil staan.

avond vierdaagse
Ook dit jaar deden een aantal van ons weer mee aan de avondvierdaagse. Vorig jaar was het namelijk
zó gezellig dat er dit jaar besloten werd om weer gezamenlijk op pad te gaan. En zoals jullie kunnen
zien hadden de deelnemers er zin in. De vierdaagse, eh, vieravondse wandeltocht verliep weer prima
(niemand hoefde aan de kant van de weg achtergelaten te worden) en iedereen nam na afscheid haar
of zijn welverdiende medaille in ontvangst. Correspondent Menno vertelt.
De eerste dag vertrokken we met de groep vanaf de voetbalvelden bij voetbal club Victoria. Ook dit jaar
liepen wij weer mee met onze vlag en zoals altijd met onze goede Nederlandse muziek. Op dag twee
vertrokken we vanaf de speeltuin bij het Bruggert. Vanaf hier begon de route over kleine smalle
paadjes en hier stonden wij dan ook in de file. Vervolgens waren we zo enthousiast de andere groepen
aan het volgen, waardoor we even vergeten waren dat we nog ergens moesten afslaan en stonden we
ineens op de parkeerplaats in plaats van op de route. Maar gelukkig hadden we deze snel weer terug
gevonden.
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De derde dag vertrokken we bij de
voetbalvelden, waar we ook al op dag één
vertrokken waren. Dit keer liepen we echter
de andere kant op, en kwamen we wat meer
in de wijken. Ook hier hebben we iedereen
natuurlijk weer laten genieten van onze
mooie muziek. Deze dag liepen we gelukkig
weer goed. Maar daarna brak de vierde en
helaas alweer laatste dag aan. Helaas was het
deze dag niet zulk mooi weer en hebben we
het begin in de regen gelopen. Maar niet
getreurd, want wij scouts zijn altijd vrolijk en
brachten de sfeer er snel weer in met een
paar echte zonnige meezingers. Halverwege
werd het dan ook weer droog, en hebben we samen met een hele school gedanst op het feest nummer
links rechts. Vervolgens bereikten we, samen met wat extra leden die vanuit scholen met ons
meeliepen de finish, waar wij door ouders werden onthaald om zo de avondvierdaagse weer af te
sluiten.

oudermiddag
Zo af en toe is het goed om de ouders van
onze leden eens een kijkje te laten nemen
in alles wat onze leden zoal uitspoken op
zon zaterdag. 15 juni was het zover en
achteraf kunnen we maar één ding
concluderen; we kijken terug op een
geslaagde oudermiddag waarbij de
opkomst
onze
verwachting
heeft
overtroffen. Na de gezamenlijke opening
met het door de kinderen hijsen van de
vlaggen, kregen de ouders een korte
introductie over onze scoutingvereniging
VLG. De bestuursleden en leden uit de
oudercommissie hebben zichzelf even
kort voorgesteld. Daarna werd de scouting kennis van de aanwezige ouders getest. In het bos werden
foto’s gezocht waar koppels van moesten worden gevormd. Daarna hadden de ouders de kans om mee
te draaien met de spektakel van zijn of haar eigen kind. En dat ging ze niet zo gemakkelijk af als ze
wellicht wel dachten; de ouders bij de meiden welpen werden bijvoorbeeld door hen verpletterend
verslagen met levend stratego. Het was een leuke en zonnige middag waarop de ouders de VLG en al
haar vrijwilligers weer even wat beter hebben leren kennen.
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Na het opheffen van de padvinderij in 1941 raakte de VLG, toen alleen nog maar bekend als ‘groep II’,
haar mooie clubhuis kwijt en werd de groep opgeheven. Dat wil zeggen, officieel opgeheven want haar
leden bleven elkaar natuurlijk wel zien. De voortrekkers, jongens tussen de zeventien en twintig jaar
oud, vormden bijvoorbeeld een ‘fietsclubje’. Maar hoe onschuldig dit ook mag klinken, sommigen van
hen hielden zich bezig met véél gevaarlijkere activiteiten door onder andere de door de geallieerden
voor het verzet gedropte wapens veilig te stellen. Ook speelde zich in die tijd iets af wat rustig uniek
genoemd mag worden. Tegenwoordig is scouting één van de vele hobby’s die meisjes en jongens uit
kunnen oefenen. In de beginjaren van de padvinderij was het lidmaatschap hiervan echter meer een
soort levenswijze. Vooral tussen de voortrekkers waren de vriendschapsbanden dan ook bijzonder
hecht. Eén van hen had echter de verleiding niet kunnen weerstaan van het lidmaatschap van de
nationaal socialistische beweging; de NSB. Deze partij stond aan de kant van de Duitse bezetter, en het
probleem was dat deze jongeman volledig op de hoogte was van hetgeen die andere voortrekkers
allemaal uitspookten. Maar ondanks dat hij vrijwillig en uit overtuiging lid was geworden van de NSB,
heeft hij zijn medevoortrekkers nooit verraden. Zó sterk waren die vriendschapsbanden!
Na de oorlog was het trouwens nog een hele klus om het gevorderde clubhuis weer terug te krijgen. De
leden van groep II wisten zich echter door alle bureaucratie heen te vechten, en stonden uiteindelijk te
kijken naar wat er van hun clubhuis was overgebleven. Foto’s zijn er helaas niet meer, maar het moet
een behoorlijk treurige aanblik zijn geweest. Het gebouw was uitgewoond, het dak was kapot en het
geheel was eigenlijk verworden tot een ruïne. Maar dat weerhield hen er niet van om de handen uit de
mouwen te steken en stevig aan de slag te gaan. En het lukte om het clubhuis weer in de oude staat op
te bouwen. In een van de logboeken die bewaard zijn gebleven, staat onder andere trots vermeld dat er
zelfs een nieuwe kachel in het gebouw kon worden geplaatst. Dit logboek draagt echter eveneens de
duidelijke sporen van de brand die het clubhuis enkele jaren later volledig zou verwoesten. Het staat
nogal laconiek in dit logboek beschreven: ‘afgelopen zaterdag zouden we weer een opkomst gehad
hebben, als ons clubhuis niet in de nacht daarvoor was afgebrand’. En weten jullie wat volgens de
brandweer de vermoedelijke oorzaak van deze brand was geweest? Het was diezelfde kachel waar ze
zo trots op waren geweest. Groep II was dus voor de tweede keer in haar bestaan dakloos geworden.
Maar hoewel de verschillende speltakken her en der een tijdelijk nieuw onderkomen wisten te vinden,
bleef de wens voor een eigen clubhuis bestaan; een wens die in de vijftiger jaren weer werkelijkheid
werd. Als je namelijk in 1950 een toevallige voorbijganger zou zijn geweest, dan had je een bosperceel
bij de kruising van de Buurserstraat en de (voormalige) Zuid Esmarkerondweg kunnen zien gónzen
van de bedrijvigheid.
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Wat is er nu spannender dan een schatkaart vinden en op zoek gaan naar een échte schat. Wel als je dát
wilt weten, vraag dat dan maar eens aan onze bevers! De schat bestond dan wel niet uit gouden
dubloenen en ‘pieces of eight’ maar wel uit knakworstjes. En die kun je tenminste lekker met z’n allen
opeten bij een gezellig kampvuurtje.
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Het nieuwe jaar, 2019, is nu alweer een paar weken onderweg. En behalve de bubbels en de oliebollen
jullie binnen binnen jullie familie misschien nog wel een of andere traditie of gewoonte om een nieuw
jaar te beginnen. Ook de Vaandrig Leppink Groep heeft zo'n traditie; de nieuwjaarshike. Al een aantal
jaren verzamelen de jeugdleden, hun (bege)leiding, oud-leden en ouders en familieleden zich op een
plek, ergens in ons mooie Twente om samen een flinke afstand te gaan lopen en onderweg opdrachten
te vervullen. En hoewel het weer niet elk jaar even goed meewerkt, is de onderlinge sfeer er altijd
uitstekend. Maar koude en nattigheid deren ons niet, en zo'n beetje alles is op te lossen met soep, koffie
en warme chocolademelk. Misschien een idee om volgend jaar eens met ons mee te lopen?
De vorige keer heb ik het al even gehad over dat clubhuis aan de Buurserstraat. Ook dit was een
zelfgebouwd geheel dat, in de herinneringen van vele(oud)leden nog altijd voortleeft als zo’n beetje het
ideale clubhuis. En nu moet wel gezegd worden dat de ligging zodanig was dat het ten tijde van de
opening vele andere scoutinggroepen een beetje groen heeft uit doen slaan van jaloezie. Maar wat wil
je ook. Het lag midden in een groot bosperceel, we konden er naar hartenlust spelen, bouwen en verder
alles doen wat een scoutinggroep zoal kenmerkt. Maar die mooie ligging had natuurlijk ook z’n
keerzijde. Iemand die de allereerste foto’s van dit gebouw bekijkt kan zien dat het een mooi en open
karakter heeft. Maar dat bood natuurlijk ook mogelijkheden voor de leden van het inbrekersgilde. En
het feit dat het gebouw zo mooi in dat bosperceel gelegen was, betekende ook dat er niemand was die
een oogje in het zeil kon houden. Of in ieder geval, dat inbrekers het idee hadden dat ze op de vingers
werden gekeken, want dat alleen wil nog wel eens helpen om hen hun heil ergens anders te laten
zoeken. De VLG is altijd dol op bezoek, maar niet op diegenen die na afloop van hun bezoek de
inventaris als een grote puinhoop achterlaten. Er zat dus niets anders op dat het clubhuis te gaan
beveiligen. Het open karakter maakte langzamerhand plaats voor het idee van een houten bunker. De
ramen werden afgedekt met zware houten luiken die met stalen strippen en bouten dwars door de
muren heen werden afgesloten. De enige zwakke plek werd uiteindelijk gevormd door de twee
openslaande deuren. En geloof me, één vergeten grendel was al voldoende om tijdens een
daaropvolgende zaterdag tot de conclusie te komen dat we weer eens bezoek hadden gehad. Die twee
deuren waren dan ook uiteindelijk voorzien van stalen frames en afgedekt met staalplaten van een
millimeter of drie dik. Ze waren letterlijk niet te tíllen.
Tja, je moet er nu eenmaal wat voor over hebben om kinderen een leuke tijd te bezorgen. Want neem
dat maar van me aan, we hebben daar in dat clubhuis vijf en twintig prachtige jaren gehad.
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Zeg nu zelf. Wie z’n ogen gaan er nu niet schitteren bij het
zien van een mooi kampvuur. De ene is vooral
gefascineerd door het spel van de vlammen, terwijl het bij
de ander juist herinneringen oproept. Maar laat één ding
direct duidelijk zijn; ‘zomaar’ een fikkie stoken, dát doen
we natuurlijk niet want wij als scouts weten drommels
goed dat je het stoken van een kampvuur voorzichtig moet
aanpakken. En ook bij onze blauwe vogels weten ze dat
vuur iets is waar je voorzichtig mee om moet gaan. En
trouwens, niet alleen
met het vuur zelf. De
basis
voor
elk
kampvuur is hout, en
dat hout moet netjes in de juiste stukken en diktes gezaagd en
gehakt worden. En ook dat hakken, ook dat is iets waarvan je goed
moet weten wat je doet, want zo’n scherpe bijl kan behoorlijk
gevaarlijk zijn als je er niet goed mee omgaat. Voordat ze dan ook
maar in de buurt van een lucifer mochten komen, leerden onze
blauwe vogels
dan ook eerst
alles over de
veiligheid van
hakken en vuur,
en het moet gezegd worden dat Thomas dit op een
bijzonder serieuze manier aanpakte. En pas daarna
mochten ze zelf hakken en helpen met het maken
van het vuur. Een kop soep smaakte daarna heerlijk
en op het vuur werden marshmallows gemaakt.
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Tja, die opening van ons vorige clubhuis, dat moet een mooi geheel zijn geweest. Van heinde en verre
kwamen de Enschedese scoutinggroepen een kijkje nemen, de Enschedese Padvinders Mars Band
kwam om een en ander luister bij te zetten en de opening werd op een typische scouting manier
verricht. De bouw was namelijk begeleid door dhr. Barend te Wierik, en hem viel dan ook de eer te
beurt om de weg voor iedereen vrij te maken. Die weg was namelijk afgesloten met een touw (nou ja,
een touwtje) en het was zijn taak om onder dit touw een vuurtje te stoken om het zo door te branden.
Gelukkig zijn er uit die tijd het nodige aan logboeken bewaard gebleven, dus daaruit weten we dat hij
hierbij door vele scouts op de vingers werd gekeken om te zien of het hem zou lukken. Wel, het lukte
hem en iedereen kon het prachtige clubhuis komen bekijken.
Nu kan het zijn dat jullie zo langzamerhand deze woorden lezen met de gedachte ‘dat klinkt toch
eigenlijk allemaal té mooi om waar te zijn’. En ik moet eerlijk zeggen dat jullie in dat geval wel een klein
beetje gelijk hebben. Vooropgesteld, het was een mooi clubhuis en we hébben er prachtige jaren gehad.
Maar dit houten gebouw had toch ook wel z’n keerzijden. Het was gebouwd uit houten panelen, en
hoewel we in die tijd nog te maken hadden met échte winters, maakte men zich niet zo druk over zaken
als ‘spouwmuurisolatie’ (die zaten er overigens ook niet in), muurisolatie (het enige dat zich tussen ons
en de winter buiten bevond was een laag hout) en dergelijke. De vloer bestond uit een laag op de
bosgrond gelegde trottoirtegels, dus u zult begrijpen dat het er in de winder koud, en bij hevige
regenval ietwat vochtig was. Maar dáár hadden we het volgende op gevonden. Naast een klein
‘leidinghok’ en een gang bestond het gebouw uit twee ruimten; één voor de welpen (de tegenwoordige
jongenswelpen want meisjes zouden nog enkele decennia op zich laten wachten) en één voor de
verkenners; de tegenwoordige jongens scouts. En in elk vertrek stond een grote oliekachel; een grote
stalen buis die aan de onderzijde verbonden was met een olietank en die, als er een voldoende grote
plas olie onderin stond, met een brandende krant werd aangestoken.
Helaas kwam er na zo’n vijf en twintig jaar een einde aan dit toch wel idyllische geheel. De gemeente
Enschede breidde haar woonwijken uit, en de eigenaar van het bosperceel was maar al te graag bereid
het aan hen te verkopen. Er zat dus niets anders op dan ons heil ergens anders te zoeken. Gelukkig
werkten toen twee van onze bestuursleden bij de gemeente, en die hebben er voor gezorgd dat we niet
zo maar op straat kwamen te staan maar dat ons een mooi alternatief werd aangeboden. Het had al met
al nog wel wat voeten in de aarde, maar jullie zullen ongetwijfeld wel kunnen raden waar we toen
terecht zijn gekomen.
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De meidenwelpen zijn in mei een weekend op bezoek geweest bij boer Koen! En op zich is hij geen
vreemde voor hen, want Koen zit bij de WKD+ en was zo aardig om ons te verwelkomen op zijn
boerderij. Voor velen was dit het allereerste kamp, en dan ook nog eens in tenten! Een aantal was al
wel eerder op kamp geweest, maar nog niet in tenten en een paar anderen hadden beide al gedaan en
kon de rest dus mooi helpen!

Op het kamp hebben ze niet alleen met de koeien en de kalfjes geknuffeld. Ook hebben ze veel geleerd
van boer Koen en mochten ze helpen met voer aanvegen en nieuw hooi verzorgen. In de avond waren
er lekkere pannenkoeken en tijdens het ontbijt hadden we net gemolken, rauwe melk. Dat was lekker!
Midden in de nacht was er een onverwacht hoogtepunt, namelijk de geboorte van een kalfje. Dit bracht
veel lawaai met zich mee, waardoor de kinderen moe, maar voldaan met een insigne naar huis gingen.
Vele ouders vertelden ons dat hun dochter in de middag lag te slapen op de bank.
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verfbellen blazen
15 juni was het weer eens
bijzonder mooi weer. En wat
doe je dan? Je gaat in ieder
geval niet in een clubhuis
zitten maar je gaat fijn met z’n
allen naar buiten. Onze
meiden welpen zijn deze dag
bijzonder
creatief
bezig
geweest! Met wat flessen,
sinaasappelnetjes, verf, zeep
en water kun je namelijk
prachtige verfbellen blazen.
En mocht je willen weten hoe
dat precies in z’n werk gaat,
ze doen het graag nog een
keertje voor.
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Hoe lang is het geleden dat jullie op een zonnige zater- of zondag gewoon eens een wandelingetje hebt
gemaakt op erve ’t Stroink? Nu weet ik wel dat ik met dat ‘zonnige’ eigenlijk m’n eigen antwoord al heb
gegeven. Maar er zal in de afgelopen tijd toch best wel eens een momentje zijn geweest dat je hebt
gedacht: ‘kom, laten we eens een ommetje gaan maken’. En dan sta je daar op dat eeuwenoude erf;
bijvoorbeeld naast de boerderij met je rug naar het water en je kijkt, vanzelfsprekend natuurlijk, naar
die twee mooie schuren. Maar dan komt er een moment dat je ogen zich afwenden, en dat je schuin
naar rechts kijkt. Heb je je wel eens afgevraagd waarom er op een boerenerf, een erf dat vroeger
gonsde van de agrarische bedrijvigheid en eigenlijk min of meer zelfvoorzienend was zo weinig
gebouwen staan? Want als je schuin naar rechts blijft kijken, dan zie je daar eigenlijk alleen maar een
groot grasveld. Wel, dat is niet altijd zo geweest. De meesten van jullie zullen zich ongetwijfeld ‘de
pinkenstal’ herinneren; het gebouwtje dat zó vervallen was dat het met hekken moest worden
afgeschermd en dat uiteindelijk maar is afgebroken omdat er geen restaureren meer aan was. Maar
weet je dat er naast die pinkenstal, vlak naast het pad dat je uiteindelijk naar de Buurserstraat voert,
nóg een gebouw heeft gestaan? Dit was het koetshuis waarin in vroeger dagen de voertuigen werden
ondergebracht. Wij hebben het als groep nog een poosje mogen gebruiken om oud papier in op te
slaan. Maar helaas is ook dit gebouw inmiddels verdwenen. Niet omdat het niet meer te restaureren
viel (toegegeven, een likje verf en een opnieuw vastgezette steen hier en daar had geen kwaad gekund)
maar omdat het, zoals het verhaal gaat, is afgebroken door een wat overijverige aannemer. Dóód en
dóód zonde, want het was juist de combinatie van de diverse gebouwen die erve ’t Stroink een écht
boerenerf maakte.
Tot slot wil ik jullie nog even mee terugnemen naar die donkere zeventiger jaren. Tenminste, donker
voor de VLG, want daar sta je dan. Je clubhuis ligt ergens opgeslagen en je staat als scoutinggroep
letterlijk op straat. Maar, zoals al eerder opgemerkt, onze bestuursleden hadden ondertussen niet
stilgezeten. Het eerste waar zij voor gezorgd hadden was tijdelijk onderdak. De boerderij op erve ’t
Stroink was toen nog in gebruik bij de gemeentelijke plantsoenendienst en gelukkig mochten we de
zolder van het gebouw gebruiken om onze materialen op te slaan, en de deel van het gebouw kon op de
vrijdag avonden en zaterdagen gebruikt worden om onze opkomsten te draaien. Maar dat had
trouwens nog wel wat voeten in de aarde, want in het weekend stond deze deel vól met alle voertuigen
die plantsoenendienst door de weeks nodig had om hun werk te kunnen doen. Voorafgaand aan de
opkomsten moesten die dus allemaal naar buiten worden gereden en ’s avonds uiteraard weer netjes
binnen worden gezet. Maar dát hadden we er graag voor over.
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Er is binnen onze groep iemand, die zo af en toe eens gaat zitten om op zoek te gaan naar nieuwtjes
over onze groep, maar dan wel nieuwtjes uit het verleden. En deze keer is Cor (want daar heb ik het
natuurlijk over) er in geslaagd iets te vinden over één van onze vorige clubhuizen. In de eerste ‘de
Stroinkslander’ column kunnen jullie lezen hoe enkele jaren na het einde van de tweede wereldoorlog
ons mooie clubhuis door brand verloren is gegaan. Dit clubhuis heette ‘de Wigwam’ en Cor is er in
geslaagd een kranenstukje (inclusief foto!) te vinden waarin staat hoe dit clubhuis, nadat het van de
Javastraat was verplaatst naar de Celebesstraat, op 5 oktober 1931 werd heropend.

De ,,Wigwam” geopend.
Zaterdagavond is officieel in gebruik genomen het clubhuis ,,de Wigwam” aan de Celebesstraat te
Enschede, achter de Hoogere Handelsschool. De Padvinders van de C.J.M.V. hebben nu een nieuw eigen
clubhuis. Tal van genoodigden werden welkom geheeten door den heer Nijland, voorz. Der afd. Het
eenvoudige, keurig en doelmatig ingerichte gebouw is geheel door de jongelui in elkaar gezet en al is
het nog niet schuldvrij, zoover hoopt men toch in korten tijd te komen. Nadat thee aangeboden was,
werd er gelegenheid gegeven om het woord tot de padvinders te richten. Men prees de inrichting van
het gebouwtje, dat er inderdaad heel goed uitziet, en brachten hun beste wenschen over. Heel
vanzelfsprekend was daarbij hetgeen een der ouders zeide, over wat zijn jongen bij de padvinders
gevonden had. Hopman v.d. Hoeve - aan wien de leider van den avond alle hulde bracht – gaf tenslotte
nog wat men zou kunnen noemen een technische uiteenzetting van het Padvinderswerk.
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regionale scouting wedstrijden
In mei van dit jaar werden de regionale scouting wedstrijden van regio Essenlaand gehouden. Tijdens
deze wedstrijden meten meisjes en jongensscouts van vele scoutinggroepen hun krachten, maar is er
natuurlijk ook de gelegenheid om elkaar te leren kennen. De VLG deed mee met twee patrouilles, ééntje
van de verkenners en ééntje van de padvindsters. En voorafgaand aan dit alles is er natuurlijk flink
geoefend met zaken zoals tenten opzetten en pionieren om zo goed mogelijk voor de dag te kunnen
komen. Het was een mooi weekeind, en de padvindsters lieten zich van hun beste kant zien, en dankzij
al hun voorbereidingen slaagden ze (misschien tóch een beetje gniffelend) erin om hoger te eindigden
dan de verkenners. En wees ervan verzekerd dat ze er alles aan zullen doen om deze prestatie de
volgende keer te evenaren.
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de topografische kaart
De vorige keer hebben we met z’n allen gekeken naar het kompas. En natuurlijk heeft dat
prachtige instrument vanaf dat moment géén geheimen meer voor jullie gehad. Een logische
volgende stap is om nu eens de kaart ter hand te nemen. Je weet wel, die grote lap papier
waarmee je onderweg altijd zo aan het worstelen bent. Maar, vergeet dat worstelen even, leg
het ding nu eens voor je op de grond en kijk er eens goed naar. Als je bijvoorbeeld eerst eens
je eigen straat opzoekt, dan zal je zien dat werkelijk elke bocht en elk pad rondom het huis
waar je woont hierop terug te vinden is. De kaart die je nu voor je neus hebt wordt ook wel
een topografische kaart genoemd. En mocht je het nog niet weten, topografie is een woord
dat afkomstig is uit het Grieks en letterlijk ‘plaatsbeschrijving’ betekend. En da’s nu precies
wat een kaart voor je doet. Het beschrijft de plaats waar je bent en waar je naar toe wilt gaan.
allereerst: Iets wat je allereerst even moet weten, is dat de kaart die nu
voor je ligt niet op zichzelf staat. Aan alle vier de kanten én alle vier de
hoekpunten sluiten namelijk ándere topografische kaarten aan. Als
voorbeeld: op het in 1963 getekende, en in 1965 uitgegeven exemplaar
van de kaart van Enschede dat nu voor me ligt kan ik duidelijk zien dat
op mijn kaart genaamd 34F de volgende kaarten aansluiten. N.B. de
reden waarom er in het vakje rechtsonder niets staat, is dat dit al een
stukje van Duitsland is. Samen met ál die andere kaarten vormen ze één
grote en nauwkeurige plattegrond van Nederland. Vroeger zeiden ze het
al: met een (topografische) kaart in de hand kom je door ’t ganse land.
symbolen leren: Om een kaart te kunnen gebruiken zal je allereerst moeten leren er mee om
te gaan. Da’s op zich niet zo moeilijk. Maar net zoals je, voordat je dit verhaal kunt lezen,
eerst het alfabet moet hebben geleerd, zal je eerst de betekenis moeten leren kennen van de
symbolen die op zo’n kaart gebruikt worden. Het staat er, in de vorm van een legenda
allemaal op, dus we zullen ons hier beperken tot een aantal voorbeelden.

Altijd handig, als je je afvraagt waarom op de ene weg zo hard, en op de andere weg juist
minder hard wordt gereden, en of je je wel in het juiste bos bevindt.
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je weg vinden: Het voordeel van een topografische kaart is, dat deze bijzonder gedetailleerd
is. Maar dat is eigenlijk ook direct een nadeel, want stel je je eens voor dat je de volgende
aanwijzing krijgt.
Zo ongeveer halverwege tussen Boekelo en Enschede zie je een oranje gekleurde weg
die op een T-kruising uitkomt. Hier moet je links af.
Wel, misschien slaag je er uiteindelijk in om die ene plek te vinden, maar de kans is best wel
aanwezig dat je nét een andere T-splitsing uitkiest. En vervolgens wordt er nóóit meer iets
van je vernomen. Om zoiets tragisch te voorkomen, is de kaart voorzien van een raster van
horizontale en verticale lijnen, ook wel coördinaat lijnen genoemd. Elk van die lijnen heeft
een uniek nummer, dus daarmee is het mogelijk om precies dat vakje aan te duiden waar de
T-kruising waar ne naartoe moet zich bevindt.
Echter, daarmee ben je er nog niet. De door ons
gebruikte kaarten beelden de werkelijkheid namelijk af
op een schaal van één op 1:25.000. Hiermee wordt
bedoeld dat elke centimeter op de kaart in
werkelijkheid een afstand van 1 x 25.000 = 25.000 cm
= 250 meter is. Zo’n door vier van die coördinaat lijnen
gevormd vakje is dus in werkelijkheid één kilometer
bij één kilometer meter groot. Om dat kruispunt van
daarnet te vinden is het dan ook véél handiger als je
een stel coördinaten aangeleverd krijgt.
Deze coördinaten bestaan uit een set van twee maal vijf cijfers, waarvan de eerste drie de
cijfers zijn die de lijnen aanduiden die het door ons gezochte vak omkaderen. Hierbij is het
gebruikelijk om zo’n vak aan te duiden met de onderste en de linkse lijn; in ons geval dus de
lijn 470 en de lijn 254. De coördinaten van de T-splitsing zien er dus in ieder geval als volgt
uit: 254-00/470-00. Mocht je dit op school al tegengekomen zijn, ze zijn te vergelijken met de
wiskundige x-as en y-as.
En om nu binnen dat vak van in werkelijkheid één
vierkante kilometer onze T-splitsing te vinden, maken we
gebruik van een kaartlezer. Een kaartlezer is een
doorzichtig plastic kaartje waarop een aantal verdelingen
staan afgebeeld. Naast de gewone centimeterverdeling is
de gradenboog (a) een handig hulpmiddel dat je kunt
gebruiken om, zonder kompas, te bepalen waar je uitkomt
als je vanuit je huidige positie een bepaalde afstand in een
bepaalde (kompas)richting moet lopen. Maar die vergeten we even want het gaat ons nu om
die horizontale en verticale schaalverdeling (b).
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De ‘schaal: 1:25.000’ versie is even groot als het door de coördinaat lijnen gevormde vak op
je kaart. Als we nu het hoekpunt van deze schaalverdeling precies op de T-splitsing leggen,
dan zien we dat we, om deze T splitsing te vinden:



vanaf de lijn 254, 29 schaaldelen naar rechts moeten, en



vanaf de lijn 470, 40 schaaldelen naar boven moeten.

De coördinaten van onze T-splitsing
zijn dus uiteindelijk: 25429 - 47040.
En je had natuurlijk al lang gezien
dat het op deze manier net zo
gemakkelijk
is
om
zelf
de
coördinaten van de T-splitsing of elk
willekeurig ander punt op de kaart
te bepalen. Gewoon een kwestie van
dat hoekpunt op de betreffende
locatie leggen en dan de schaal zo
nauwkeurig mogelijk aflezen.
voordat je op weg gaat: Natuurlijk zijn er nog een paar dingen waar je bij een kaart
rekening moet houden. Als je aan de hand van je kaart uit wilt zoeken in welke richting je nu
moet gaan lopen, is het wél handig om hem in de juiste stand te houden. Natuurlijk heb je ook
je kompas bij je. Dus als je weet (en dat doe je nu) dat de bovenkant van de kaart naar het
noorden wijst, dan is het eenvoudig om met behulp va je kompas je kaart in de juiste stand te
houden.
Verder verandert het Nederlandse landschap en wegennet regelmatig, en zo’n verandering is
natuurlijk niet op je huidige kaart terug te zien. Zoals daarnet al aangegeven is op mijn kaart
het Enschede van 1963 getekend, en in de daaropvolgende vijf en vijftig jaar is er toch wel
het nodige veranderd. En het zou dus kunnen zijn dat wat je voor je ziet, niet helemaal
overeenkomt met dat wat er op je kaart getekend staat. Dat zou betekenen dat je óf elke week
een nieuwe zou moeten gaan kopen (dure aangelegenheid, dus doe maar niet) of dat je in het
veld die hindernissen zelf moet gaan overwinnen. Maar hoe dan ook blijven er voldoende
punten in het landschap over de nog wél op je kaart terug te vinden zijn en je zullen helpen
om toch je weg te kunnen vinden. En bovendien, jullie zijn bevers, blauwe vogels, welpen,
scouts, explorers, roverscouts, WKD’ers en Trissers van de VLG, dus jullie kúnnen dat
gewoon.
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Als er een ding is, waar we de volgende winter geen last van zullen hebben dan is het wel de koude.
Tijdens een werkelijk zónovergoten weekend in februari zijn onze jongensscouts namelijk op de
Lonnekerberg druk bezig geweest met het verdienen van het houthakkers insigne. Dus, mocht je je al
hebben afgevraagd waar die enorme voorraad hout vandaan komt die tussen onze beide clubhuizen
ligt opgeslagen; nu weet je het.

Trouwens, mocht iemand in de komende tijd tijd
hebben, kan ’ie dan even gaan kijken of er op de
Lonnekerberg nog een boom is overgebleven?

regionale scouting wedstrijden
In mei van dit jaar werden de regionale scouting wedstrijden van regio Essenlaand gehouden. Tijdens
deze wedstrijden meten meisjes en jongensscouts van vele scoutinggroepen hun krachten, maar is er
natuurlijk ook de gelegenheid om elkaar te leren kennen. De VLG deed mee met twee patrouilles, ééntje
van de verkenners en ééntje van de padvindsters. En voorafgaand aan dit alles is er natuurlijk flink
geoefend met zaken zoals tenten opzetten en pionieren om zo goed mogelijk voor de dag te kunnen
komen. Het was een mooi weekeind, en de verkenners waren bloedfanatiek, maar ondanks al hun
voorbereidingen moesten ze (misschien tóch een beetje knarsentandend) toezien hoe de padvindsters
hoger eindigden dan zij. Maar wees ervan verzekerd dat ze er alles aan zullen doen om dat de volgende
keer te voorkomen.
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