
Leden
Joost, Herman, Tom, Theo, Dorien, Tijmen, Tom, 
Suzanne, Ellis, Esmee, Brian, Cindy, Floor, Bart, 

Robin, Huub, Luc
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Hoe moeilijk is het om een ballon vast te houden 
met twee personen, zonder je handen te 
gebruiken? Dat is nog redelijk eenvoudig, maar 
wanneer je vervolgens met z’n tweeën, of drieën, 
een parcours moet afleggen, dan wordt het 
een stuk ingewikkelder. Leuke variatietip: vul de 
ballonnen met poedersneeuw, mocht er een 
knappen, dan is het meteen kerst!

Wij zijn Ellis en Esmee! Toen wij bij de DC Stam kwamen verwachtte wij vooral 
veel gezelligheid en sociale activiteiten. Tijdens deze activiteiten vinden wij 

het vooral leuk dat wij veel nieuwe mensen 
ontmoeten! Het leukste wat wij onthouden 
hebben van de R&S is dat tijdens het kamp in 
Koblenz. Robin en Suus gingen trouwen. Tijdens 
deze bruiloft kreeg Suus een lapdance van een 
niet al te slanke Belg. Dit zullen we niet snel 
vergeten!
Verhaal van 30 woorden: Ooit, op een scouts-
weekendje moest alle bagage in jutezakken 
worden meegenomen. Wij waren toen zo slim 
om onze slaapzakken en matjes in één 
jutezak te gooien. Samen til je minder!

• De DC Stam vernoemd is naar Davy Crockett?
• Joost het oudste lid is?
• Dat Herman de koning van de Stam was?
• De meeste DC Stamleden ook leiding zijn?
• Het lokaal helemaal verbouwd is? (Voor 

foto’s zie het nieuwsbericht)
• Wij elk jaar op winterhike gaan?
• Dat het tijdens deze hike vaker regent dan 

sneeuwt

Kerstprogramma

Komkommersjoelen

Ballonnenslee

Wist je dat...

Portret        Ellis en Esmee
Het traditionele komkommersjoelen is al jarenlang een grote hit op de 
noordpool. De sjoelstenen worden vervangen door komkommerschijfjes en je 
kan punten scoren door het schijfje in de mond van een teamgenoot te schuiven. 
Zo ben je actief bezig én krijg je je dagelijkse portie groenten binnen!   

Traditiegetrouw luidt de DC-Stam samen de kerst 
in met een speciale kerst-stamavond. Genietend 
van heerlijke kerstkransjes, kerstmuziek en een 
borrel zijn drie teams de strijd aan gegaan om het 
cadeautje, dat de kerstman speciaal voor de Stam 
had meegenomen, te winnen. De kerstman had 
weer voor traditionele kerstspellen gezorgd, zoals 
het komkommersjoelen, de ballonnenslee en het 
vakkenspel. Team ‘All I want For Christmas’ en 
team ‘Last Christmas’ gingen lange tijd gelijk op, 
terwijl team ‘Jingle-Bells-rock’ vooral meedeed 
voor spek en bonen. De uiteindelijke winst was 
voor team ‘Last Christmas’.
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De Winnaars

Ballonnenslee

Ellis en Esmee als leiding

Komkommersjoelen
Hokkenspel

De Verbouwing


