
Satoko Kitahara
Geschiedenis



Satoko Kitahara opgericht

06-02-1963

Aalmoezenier Harding richt Scouting Satoko Kitahara op.



Oude M.U.L.O.-gebouw

06-02-1963 | 21-09-1963

Hier beginnen de eerste opkomsten.



Els Kaptein

06-02-1963 | 05-02-1965

Eén van de eerste leidsters en groepsvoorzitster.



Veurselaan

22-09-1963 | 31-01-1984

De opkomsten vinden plaats in een gebouw aan de 

Veurselaan.



Kerststukjes maken voor ouderen

22-12-1963

Vanaf 1972 tot op heden hebben wij deze traditie nog 

steeds.



Kamp in Schijf

01-07-1964 | 07-07-1964

Kabouters gaan voor het eerst op zomerkamp.



Mw Willebrands

06-02-1965 | 05-02-1967

Onze tweede voorzitster.



Start watergidsen en aankoop Lelievlet Kisotono

01-04-1965

De watergidsen gaan van start en we kopen Lelievlet 

345. We noemen haar Kisotono, naar een rivier in 

Japan.



Hr Duivenvoorde

06-02-1967 | 05-02-1974

Onze derde voorzitter.



Groepsdas

01-11-1973

De oranje stropdas wordt vervangen door de oranje 

groene das.

Tevens wijzigt de bruine jurk in de groene blouse.



Kap Cor Huijbens

06-02-1974 | 31-08-1996

Onze vierde voorzitster.



Lelievlet Maru Mokee

13-06-1978

We kopen vletnummer 937. De naam betekent “zelf 

verdiend”. Het schip wordt op deze datum gedoopt.



Lelievlet Maru Goban

01-04-1979

De Maru Goban, de vijfde boot, wordt gekocht. Het 

vletnummer is 965.



Lelievlet Yokohama

01-04-1980

We kopen vletnummer 1032, de Yokohama. Deze vlet 

wordt naar een stad in Japan genoemd.



Uniform

01-09-1982

De bruine ribkord rok maakt plaats voor een bruine 

ribkord broek. Voor de geschiedenis van het uniform, 

klik hier.

https://nationaalmuseum.scouting.nl/uniformen-en-insignes


Verhuizing naar Freddies Hoeve

01-02-1984

We krijgen een eigen gebouw, Freddie’s Hoeve aan 

de Van Ruysdaellaan 97 te Leidschendam.



75 jaar Scouting Nederland

01-06-1985

De kabouters gaan met de trein naar de dierentuin 

en vieren daar dat Scouting Nederland al 75 jaar 

bestaat.



Uniform

01-09-1985

De bruine ribkord broek wordt vervangen door een 

spijkerbroek.



Bevers gaan van start

04-01-1986

De jongste leden van 5 t/m 6 jaar krijgen een eigen 

speltak en gaan van start.



NaWaKa

07-01-1989

We gaan samen met veel groepen waterscouts op 

Nationaal Water Kamp in Roermond.



Start Junioren

05-01-1994

De speltak Junioren wordt opgericht en we kopen 

kano’s. We gaan daarmee varen in ‘t Lien.



Lelievlet Toyana

01-04-1996

De Toyana, vletnummer 1406, wordt gekocht. Toyana

is een rivier in Japan.



Kap Carla Vermeulen

01-09-1996 | 31-08-2006

Onze vijfde voorzitster.



Groepsweekend

06-05-1997

Met de hele groep kamperen op de Kaag.



35 jaar Satoko Kitahara

02-06-1998

Met z’n allen maken we een grote 35 ter viering van 

ons 35-jarig bestaan.



Kamp zeeverkenners

15-07-1999

Showbizz kamp op de Stierop in Alkmaar.



Groepsweekend

01-09-2000



Start Dolfijnen Leidschenveen

01-01-2001

De speltak Dolfijnen Leidschenveen wordt opgestart, 

vanaf dan gaan ook de meiden van 7 t/m 10 jaar het 

water op.



Start speltak Explorers

01-09-2001



Lelievlet Sayonara

01-04-2002

Tijdens een werkproces van de gevangenen van 

Scheveningen wordt de Sayonara voor ons gebouwd. 

De naam betekent “goedendag”. Het vletnummer is 

1486.



Groepsweekend

09-01-2003

Met z’n allen bij het kampvuur in Baarn.



Sponsorloop

10-05-2003

Door de regen uitgeweken naar de ballonhal in 

Leidschenveen, waar de Dolfijnen en de overige 

leden, vele ! rondjes hebben gelopen.



Start Dolfijnen Leidschendam

01-09-2004



Kabouters 43 jaar

31-07-2006

Deze speltak bestaat nu 43 jaar.



Mariëtte Ketelaars

01-09-2006 | 31-08-2011

Onze zesde voorzitster.



Kaagcup

25-05-2007

De derde prijs in de instructieklasse.



100 Jaar Scouting

01-07-2007

100 Jaar geleden werd in Engeland Scouting

opgericht door Lord Baden-Powell.

http://nl.scoutwiki.org/Geschiedenis_Scouting


Gebruik Freddie’s Hoeve

09-01-2008

De Gemeente kondigt aan dat ze de huur van 

Freddie’s Hoeve willen opzeggen. Wij gaan in overleg 

om te bekijken of wij het gebouw eventueel kunnen 

kopen.



Twee groepen Scouts

01-09-2009

Er zijn zoveel Scouts dat we een jaar met 2 

Scoutsspeltakken draaien.



Vrijwilligster van het jaar

01-05-2009

Mireille van der Heiden is al ruim 20 jaar leiding bij 

onze groep en wordt gekozen tot vrijwilligster van 

Leidschendam



Start Kanpai Stam

01-09-2009

De Kanpai Stam wordt opgericht.



Zeeverkennerseiland 60 jaar

09-01-2010

Dit betekent feest op het zeeverkennerseiland.

https://kagerplassen.scouting.nl/index.php/nl/


Monument

01-03-2010

Freddie’s Hoeve wordt een Gemeentelijk monument.



JubJam 100

04-08-2010

Scouting in Nederland bestaat 100 jaar. Er worden 

diverse landelijke activiteiten georganiseerd 

waaronder het jubileum kamp de JubJam 100, waar 

we met met de Scouts en Explorers naar toe gaan.



Dolfijnen worden Welpen

01-09-2010

Scouting Nederland wijzigt de speltaknamen, de 

Dolfijnen heten voortaan Welpen.



Uniform

01-09-2010

Er komt een nieuw model blouse en het uniform heet 

voortaan Scoutfit.



Lelievlet Tsunagu

05-01-2011

We doen mee aan het project Vletten aan de Maas. 

De Heliniumschool uit Hellevoetsluis bouwt een 

nieuwe vlet voor ons, de Tsunagu met nummer 1688. 

Deze krijgen we tijdens de Wereld Havendagen in 

Rotterdam overhandigd. De naam betekent 

“samenwerking”.

http://www.youtube.com/watch?v=LjRKezSFfKQ


Bianca Baltus

01-09-2011 | heden

Onze huidige voorzitster, de zevende sinds onze 

oprichting in 1963.



Verhuizing botenloods

01-10-2011

De botenloods aan de Rozenlaan wordt gesloten. We 

verhuizen naar de Gemeentewerf.



NLdoet

16-03-2012

Tijdens Nldoet komen prins Willem Alexander en 

prinses Maxima helpen met het schilderen van de hal 

in Freddie’s Hoeve.



50 Jaar Satoko Kitahara

06-02-2013

We vieren ons 50-jarig bestaan met onder andere een 

jubileumkamp en reünie voor alle oudleden en 

leiding



Start bouw nieuwe botenloods

11-02-2013

Als alles meezit gaat deze maand de eerste paal voor 

de nieuwe botenloods naast Freddie’s Hoeve de grond 

in.



Groepsweekend

03-08-2016

Een heerlijk kamp in Wassenaar met als thema 

“insite-out”.

Alle themafiguren stellen zich kort voor. Zij vertellen

kort welke emotie zij zijn en waarom het zo 

fantastisch is om bij die emotie te horen. Kinderen 

moeten voor de selectie laten zien hoe goed ze

kunnen schreeuwen, huilen lachten etc. Kinderen (en 

deel van de leiding) worden ingedeeld in groepjes

van alle emoties a.h.v. hoofdbandjes in de kleuren, 

blauw, rood, geel, groen of paars. 



Kaagcup

15-08-2016

Elk Hemelvaartweekend strijden bijna 300 zeilboten 

tegen elkaar om de Kaagcup. De meeste deelnemers 

komen uit de regio Zuid-Holland maar ook 

Scoutinggroepen uit de rest van het land weten de 

Kaag te vinden (trots op onze prijs). 

Tijdens de wedstrijden worden de boten ingedeeld in 

verschillende klassen zodat iedereen op zijn eigen 

niveau kan strijden. Deze klassen variëren van 

instructieklasse voor de jongsten tot de vrije klasse 

waar de meest ervaren loodsen en stafleden het 

http://satokokitahara.nl/onzegeschiedenis/kaagcup2016.mp4


Sat Kit Book of Records

27-01-2017

Meiden verpletteren records bij Scouts Satoko

Kitahara

Afgelopen weekend hebben alle leefijdsgroepen

records verbroken bij meisjesscouting Satoko

Kitahara. Er ...kunnen 18 meiden in een auto, een 

vlecht van haren van 4.30 meter, 7 minuut 48 

muurzitten (wauw Brechtje !), 68 x touwtje springen 

in Leidschenveen, 48 centimeter limbodansen, in 3 

seconden een vuurtje maken van 3 centimeter, in 1 

minuut een tent opzetten etc etc. Iedereen kon 



NLdoet

11-03-2017

Een heerlijke gezellige Super leuke ochtend tijdens 

NLdoet. Vanochtend eerst de ouderen van de 

Zonnebloem stichting opgehaald door de Lions uit 

Voorschoten. Daarna ging de high Tea van start. 

Kleine cake jes, hartige sandwiches , worsten 

broodjes, wafels, Petit four etc etc kwamen uit de 

keuken. Het was zeer geslaagd! Alle meiden van de 

welpen en de vrijwilligers BEDANKT

https://www.facebook.com/nldoetlv/videos/1471752242867743/


Scouting Satoko Kitahara jassen

18-03-2017

Deze jassen zijn voor de groep Satoko Kitahara

aangeschaft om tijdens evenementen/acties 

duidelijk herkenbaar te zijn voor omstanders.



Speltak trainingsavond

22-03-2017

Vanavond een TOP avond met alle speltakleiding, 

bestuursleden en ledenwerfcommissieleden gehad op 

Freddies Hoeve. Na een heerlijke maaltijd verzorgd 

door Simone gewerkt aan spelkwaliteit en groei!

https://www.flickr.com/photos/42463857@N02/albums/72157681629600756

