
 

 

Leden 

Joey, Jelle, Tom, Esmee, Ellis, Theo, Bart, 

Floor, Sascha, Suzanne, Cindy, Herman, 

Robin, Tom, Brian, Tijmen, Dorien. 



 

Stamweekend 

Nieuw logo 
Er is hard gewerkt aan en nieuw 

logo voor de DC-stam, wat vinden 

jullie? Wij vinden het in ieder geval 

zeer geslaagd! 
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In februari is de DC-stam op weekend geweest in 

het Belgische Genk! De organisatie had een mooi 

programma voor ons in petto, met onder andere 

een pubquiz, een bezoek aan brouwerij ter Dolen 

en een heuse paintballmiddag. 

Op zaterdagavond stond het belangrijkste 

onderdeel op het programma: de installatie van de 

nieuwe stamleden. Op de fiets gingen Joey, Jelle, 

Ellis en Sascha richting Genk om daar een boel 

opdrachten uit te voeren. De volgende ochtend 

zijn ze alle vier geïnstalleerd. 

Dat verdient een kort applaus: 👏 

En een half hoera: HOE 

 

Pubquiz 
Tijdens de pubquiz kwam er veel DC-stam en scouting 

historie voorbij. Wisten jullie bijvoorbeeld dat Davy 

Crockett in 1786 is geboren en dat hij 8 broers en 

zussen had? 

In de muziekronde kwamen alle oude stamhits voorbij 

met klassiekers als “Oh mani Pad me Hum” en natuurlijk 

“Jan Klaassen.”  

Het winnende team ging er uiteindelijk met de hoofdprijs 

van twee speciaalbiertjes vandoor. 



 

DC-stam recepten 
Bij de DC-stam wordt natuurlijk ook goed gegeten, hieronder staan een aantal van 

onze favoriete recepten om thuis ook eens te proberen! 

 

 

Ontbijt met koffie en het 
overschot van gisteren 

Dit recept is vrij eenvoudig, maar echt een 

aanrader. 

- Zorg ervoor dat iemand de avond 

van te voren lekker heeft gekookt, wij 

hadden wraps (top!) 

- Zet een pot koffie en schenk in een 

mok. 

- Warm het eten van gisteren even  

op (de salade hoeft niet warm)  

en zet op tafel. 

- Eet smakelijk! 

Latertje 
Dit gezonde recept is kei makkelijk te maken 

en heel erg lekker! 

- Pak een koekenpan en laat een klontje 

boter smelten. 

- Leg één voor één de bevroren frikadellen 

in de pan en bak ze op middelhoog vuur 

bruin. 

- Beleg een boterham met wat ketchup en 

leg de frikadellen erop. 

- Genieten maar!  

Variatietip: ook lekker met chocomel. 

  
Zelf zoutjes maken 
Om eens zelf zoutjes te maken 

heb je niet veel nodig! 

- Pak één wrap, wat zout 

en een bierdopje. 

- Druk mooie rondjes uit 

de wrap met het dopje. 

- Leg even in de oven 

(180°) en bestrooi met 

wat zout! 
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