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Voor u ligt de nieuwste editie van de Jachthoorn. Deze staat vol met leuke verhalen 

over de zomerkampen. Ook dit jaar hebben de kinderen weer zichtbaar veel plezier 

gehad.

Ik heb het ook met eigen ogen mogen 
ervaren tijdens de zomerkampbezoeken. 
Vanuit het  bestuur bezoeken we ieder jaar 
alle kampen. Het is leuk om te zien hoe-
veel energie er  ieder jaar weer door de 
leidingteams wordt gestoken in de zomer-
kampen. De eerste  voorbereidingen star-
ten vaak al een jaar van te voren met het 
zoeken van een locatie. 

In de loop van het jaar worden alle acti-
viteiten uitwerkt. Hier gaat veel tijd in zit-
ten, net als in het kamp zelf. Alle leiding bij 
ons op de groep doet deze taak vrijwillig 
en krijgt daar geen vergoeding voor. Een 
zomerkamp kost hen zelfs een week aan 
vakantiedagen. Gelukkig krijgen ze vanuit 
de enthousiaste en blije reacties van de 
kinderen daar veel waardering voor terug.

Ook landelijk hebben steeds meer kinde-
ren plezier in Scouting. Na een jarenlange 
afname van het aantal leden, is er vorig 
jaar voor het eerst een lichte toename ge-
weest. Recent is zelfs het 110.000ste lid 
geïnstalleerd. Deze groei is waarschijnlijk 
mede het resultaat van de ondersteuning 
die groepen hebben gekregen in de vorm 
van  begeleiding door coaches. Dit pro-
gramma, genaamd “groepsontwikkeling”, 
is een aantal  jaren geleden gestart. Voor 
ieder lid moest er 5 euro per jaar hiervoor 
worden  afgedragen aan onze landelijke 
organisatie. Fijn om te zien dat dit ook re-
sultaat heeft opgeleverd.

Op landelijk niveau wordt veel nage-
dacht over de ontwikke-
ling van Scouting. Hier zijn 
diverse projecten voor ge-
start. Een project waarover 
u waarschijnlijk recent in 
het nieuws wat hebt ver-
nomen, is de ontwikkeling 
van een Scoutinglandgoed 
in Zeewolde. Dit landgoed 

is op 13 juni j.l. geopend door Koningin 
Maxima. Scouting heeft een groot terrein 
aangekocht, waarop vele voorzieningen 
zijn aangebracht. Hierbij kunt u denken 
aan het aanleggen van riolering, waterlei-
dingen en wegen. Op dit terrein kunnen 
grote evenementen plaatsvinden, zoals 
bijvoorbeeld landelijke kampen met meer 
dan tienduizend scouts. Een fl inke inves-
tering, die zich komende jaren ongetwij-
feld zal terugbetalen. Voor alle landelijke 
evenementen hoeft namelijk geen locatie 
meer te worden gehuurd met daarop tij-
delijke sanitaire voorzieningen. De Prinses 
Margriettroep heeft het weekend van 13 
juni al op dit nieuwe Scoutinglandgoed 
mogen overnachten. Komende jaren zul-
len er ongetwijfeld vaker kampen in Zee-
wolde gaan plaatsvinden.

Als er ook voldoende mogelijkheden zijn 
om in gebouwen te slapen, zou het Scou-
tinglandgoed wellicht ook een geschikte 
locatie zijn voor een zomerkamp met onze 
gehele groep. Eens in de vijf jaar gaan wij 
namelijk met alle speltakken naar het zelfde 
terrein op kamp. Het zomerkamp van vol-
gend jaar zal ook een groepszomerkamp 
zijn. Hiervoor hebben we een jaar geleden 
al een locatie besproken. Waar we naar toe 
gaan, maken we binnenkort bekend.

Ik wens u veel leesplezier!

Met vriendelijke scoutinggroet,

Martijn Loo
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agenda Bevers  5 tot 7 jaar
zaterdagochtend  09.30 - 11.45 uur  Ochtendkolonie  (gemengd)
zaterdagmiddag  14.00 - 16.15 uur  Middagkolonie (gemengd)

welpen  7 tot 11 jaar
zaterdagochtend  09.30 - 12.00 uur  Sioniehorde  (gemengd)
zaterdagmiddag  14.00 - 16.30 uur  Mowglihorde (jongens)
zaterdagmiddag  14.00 - 16.30 uur  Shantihorde (meisjes)

scouts  11 tot 15 jaar
zaterdagochtend  09.30 - 12.00 uur  Gaaientroep  (gemengd)
zaterdagmiddag  14.00 - 16.30 uur  Ekerstroep (jongens)
zaterdagmiddag  14.00 - 16.30 uur  Pr. Margriettroep (meisjes)

roverscouts  vanaf 18 jaar
vrijdagavond  20.30 - 23.00 uur  HortaStam 1  (gemengd)
vrijdagavond  20.30 - 23.00 uur  HortaStam 2 (23+) (gemengd)

explorers  15 tot 18 jaar
zaterdagochtend  09.30 - 12.30 uur  Afdeling 757  (gemengd)
zaterdagmiddag  14.00 - 17.00 uur  Afdeling 595 (gemengd)

ons terrein “de punt”
 
Jachtlaan 4-6
7313 CP Apeldoorn

52°13’31.5”N 5°56’32.9”E

ledenadministratie
 
Bianca van den Hul-Wiltschut
Elsweg 28, 7311 GX Apeldoorn
055-5218300
ledenadministratie@sw3lbp.nl

groepsscoutshop
 
WebShop:
Ga naar GroepsScoutShop 
op www.sw3lbp.nl

Beheerder:
José Garcia Lucena
scoutshop@sw3lbp.nl

Meer informatie:
Ga naar www.sw3lbp.nl en 
de informatieboekjes in de 
stamhut.
Of mail scoutshop@sw3lbp.nl

augustus
29 augustus
Eerste opkomst
Overvliegen

september
5 september
Klusdag voor ouders

19 september
Geen opkomst
i.v.m. Scout-In

oktober
3 oktober
Klusdag voor ouders

10 oktober
Pepermuntactie
(Mobiele ScoutShop aanwezig)

16 oktober
Vrijdagavondopkomst
(Alle speltakken)

17+24 oktober
Geen opkomst
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Het is tijd voor een nieuwe
SWIII/LBP-traditie!

7 Verzekerd van goede A-merk kwaliteit
7 Bekend, koninklijk product 

7 Scoutingproof

Na brainstormsessies, vergaderingen, proeve-
rijen en wijs beraad heeft de groep besloten om 
over te gaan naar een nieuwe groepsactie, na-
melijk de pepermuntactie. We beseffen ons dat 
het even wennen gaat worden omdat we de 
stroopwafelactie al zo lang gewend zijn, maar 
we zijn er van overtuigd dat de pepermuntactie 
een even groot of nog groter  succes  wordt dan 
de stroopwafelactie.
 
Jaarlijks doen we één actie waarbij de inzet van 
jeugdleden en ouders gevraagd wordt en we re-
kenen ook dit jaar op jullie steun om deze nieu-
we traditie te gaan opstarten. Van de opbrengs-
ten van deze groepsactie zijn we zeer afhankelijk 

om als groep fi nancieel gezond te blijven en het 
scoutingspel te beleven zoals we dat nu doen.

De opzet van de pepermuntactie zal gelijk zijn 
met de stroopwafelactie. De vraag is of elk 
jeugdlid met voorverkooplijsten zoveel moge-
lijk wil verkopen bij familie en in de wijk waarna 
tijdens de actiedag op 10 oktober we de grote 
actiedag houden in heel Apeldoorn en omstre-
ken. Hierbij kunt u als ouders/verzorger ook on-
dersteunen in de vorm van het begeleiden van 
groepjes jeugdleden. 
Gedetailleerde informatie over de actie(dag) 
ontvangt u per post. Voor vragen kunt u terecht 
bij pepermunt@sw3lbp.nl of 06-25590277. 

Houd 10 oktober, de actiedag, 
vast vrij in uw agenda!
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beverbabbels
#ochtendkolonie

#middagkolonie

Dit jaar gingen we op zomerkamp naar het mooie Hengelo in Overijssel. 

Katinka had namelijk een boerderij geërfd van haar oudoom en tante en 

had ons hier uitgenodigd. Katinka wou namelijk heel graag boerin worden.

We kwamen er al snel achter dat Ka-
tinka totaal niet wist wat boerin zijn 
eigenlijk was. Terwijl iedereen in zijn 
overall en klompen aankwamen, 
stond Katinka ons op te wachten in 
haar mooiste kleren. Er moest nog 
veel gebeuren... Gelukkig was er op 
de boerderij 

ook 
een handboek achtergelaten, 

waarin precies stond beschreven 
hoe je boerin moest worden. In het 
handboek stond veel informatie en 
duidelijke opdrachten hoe je iets 
moest doen.

Na dat we afscheid hadden geno-
men van de ouders gingen alle be-
vers alvast een mooie ansichtkaart 
maken om op te sturen naar het 

thuisfront. Toen iedereen klaar was 
zijn we met zijn allen de speurtocht 
gaan lopen die ons uiteindelijk bij 
de brievenbus bracht.

Toen we van de brievenbus 

terug kwamen was 
het alweer bijna tijd om te gaan 
eten. De macaroni met ham en kaas 
ging er weer in als koek en alle be-
vers hadden hun buikje mooi vol 
gegeten. Na het eten zijn we ge-
zellig bij het kampvuur gaan zitten, 
waar we ook nog wat kampvuurs-
nacks kregen.  Terwijl de rest van de 

bevers naar bed gingen moch-
ten de overvliegers nog even 
blijven zitten, en omdat dit al-
lemaal jongens waren werden 
er nog lange,  goede, manne-
lijke gesprekken gevoerd.

De volgende ochtend stond 
er een uitje op het program-
ma. We gingen met zijn al-
len naar de kinderboerderij 
in de buurt. Dat kwam mooi 
uit want dan konden we daar 

gelijk opdrachten uit het hand-
boek volbrengen en zo Katinka 
helpen om een echte boerin te 
worden. We hebben de dieren 
verzorgd: we zijn er achter geko-

men wat de dieren allemaal eten, 
hebben een koe gemolken, de ko-
nijnen geaaid en we kwamen er 
achter dat één bever heel goed met 
geiten kon praten. Dat was ook wel 

handig want die beesten 
liepen daar gewoon vrij 
rond.

Na de picknick bij de 
kinderboerderij gingen 
we weer op de weg 

terug. Toen we terug kwamen 
waren de tafels bedekt met vuilnis-
zakken… HÈ??! Nu 
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al patat eten? Zag je sommige be-
vers denken. Nee, we gingen die 
avond Hollandse pot eten en daar 
horen natuurlijk zelf gedraaide ge-
haktballen bij! Nadat alle bevers 
hun eigen ballen hadden gedraaid 
werden ze naar de keuken gebracht 
en ging iedereen even lekker spelen 
om te wachten tot het eten klaar 
was.

De Hollandse pot bestond uit dop-
erwten en wortels met gekookte 
aardappelen en vers gedraaide ge-
haktballen. Ook dit kon de goed-
keuring van de bevers ontvangen en 
iedereen at lekker zijn bordje leeg.
Na het eten werden alle bevers even 
schoongeschrobt onder de 
douche waarna ze lekker 
vanaf hun matje een fi lm 
gingen kijken. Toen de fi lm 
was afgelopen was het erg 
snel stil in de slaapzaal.

Op maandag gingen we 
fl ink aan de slag met het 
handboek om boerin te 
worden. We begonnen 
met een hooibalen-par-
cours, waar we met elkaar 
de hooibalen naar de an-
dere kant van het land 
moesten tillen. Toen was 
het tijd voor een ouder-
wets potje boerengolf, 
waar je met een klomp 
aan een stok de bal van de 
ene vlag naar de andere 
vlag moest slaan. Na dat 
iedereen klaar konden we 
dit ook weer afstrepen in 
het handboek.

Na de lunch hebben we de laatste 
opdracht uit het handboek gedaan. 
Dit was de klompendans. Er werd 
fl ink gestampt in de boerderij en 
naast de klompendans werden er 
nog veel meer dansjes gedaan wat 
tot een gezellige boel leidde.

Toen was het tijd voor de patat, 
maar de leiding had een veel beter 
idee. Omdat het voor de leiding 
van de Middagkolonie het laatste 
zomerkamp was gingen we met zijn 
alle naar de McDonalds!
Hier genoten alle bevers van hun 
Happy Meal en gingen daarna nog 
even spelen in het klimtoestel. Toen 
we allemaal weer terug kwamen bij 

de boerderij was het tijd voor af-
scheid. Alle ouders stonden al weer 
smachtend te wachten om hun be-
ver in de armen te sluiten en alle 
verhalen aan te horen.
Maar daar kwam Katinka binnen, 
als een echte boerin met overall 
en klompen, om ons allemaal een 
boerendiploma uit te reiken. Ook 
kregen we als zomerkampaanden-
ken een dasring in de vorm van een 
klomp.

Voor Thea, Robbert, Katinka en José 
was dit hun laatste zomerkamp bij 
de Bevers. Thea stopt met leiding 
geven omdat ze dit niet meer kan 
combineren met haar privéleven, 
Katinka blijft wel bij de groep maar 

dan als groepsbegelei-
der. Ook Robbert en 
José blijven bij de groep: 
José gaat vanaf novem-
ber leiding geven bij de 
Ekerstroep (scouts) en 
Robbert is zich nog aan 
het oriënteren op een 
nieuwe functie binnen 
de groep.

We willen Thea, Rob-
bert, Katinka en José 
ontzettend bedanken 
voor hun enthousiasme, 
hulp en gezelligheid tij-
dens hun tijd bij de Be-
vers!

Groetjes en een fi jne va-
kantie,
Bevers en leiding van 
Ochtendkolonie en 
Middagkolonie
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Ik help u graag op weg. 

Dineke ten Hooven 
Persoonlijk Reisadviseur 

Anklaarseweg 25 
7316 MA Apeldoorn 
M: 06 – 28369568 
E: dineke@thetravelclub.nl 
W: www.thetravelclub.nl/dineketenhooven 
 
ANVR 3751 en SGR 3642 

 

Arnhemseweg 156
7335 DN Apeldoorn

055-5337720
www.verloskundige-doevendans.nl

praktijk@verloskundige-doevendans.nl

HULSTEIN
W O N E N

www.hulsteinwonen.nl

Koffie- Theehuys met Terras
Openingstijden: zondags vanaf 13.00 uur

Dinsdag t/m zaterdag open vanaf 09.30 t/m 17.30 uur

Verrassend anders!
www.koffie-entheehuysdekorenmolen.nl
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jungleavontuur
#sioniehorde

Jawel! Tijdens de eerste week van de zomervakantie was het eindelijk weer 

zo ver: het welbekende ZOKA. Dit keer is de Sioniehorde naar 

Rossum geweest. Dit plaatsje ligt vlakbij Oldezaal in 

Twente. We hebben daar de week doorgebracht op 

de Sioninkhoeve,  het terrein van scouting Rossum.

Bea, de boerin die op de Sionink-
hoeve woont heeft ons bij onze 
aankomst verteld dat als de boer-
derij leeg is, er vaak Witte Wieven 
naar toe komen. Daarom heeft Bea 
de Sioniehorde gevraagd of we op 
de boerderij zouden kunnen pas-
sen. Zo gezegd, zo gedaan. De Sio-
niehorde heeft een week lang op de 
boerderij gepast. 

Op de tweede dag van het ZOKA 
werden we voor de eerste keer ge-
confronteerd met de Witte Wieven 
in de vorm van een brief die ze voor 
ons hadden achtergelaten. Vanaf dat 
punt werden er over en weer brie-
ven uitgewisseld tussen de Welpen 
en de Witte Wieven. Dinsdagavond 
kwam er een brief van de Witte Wie-
ven dat ze de volgende avond om 
22:00 uur de Welpen graag zouden 
ontmoeten op het grasveld. Naar-
mate de klok dichter bij 22:00 kwam 
nam de spanning bij de Welpen ook 
toe. Toen het tijd was en we met 
z’n allen naar het grasveld liepen 

vonden som-
mige Welpen 
het toch wel 
heel spannend. 
Gelukkig is alles 
goed afgelo-
pen die avond, 
een groot aan-
tal welpen heeft 
zelfs nog mee gedaan met het 
avondspel na 22:00.
De volgende ochtend kwam er een 
laatste brief van de Witte Wieven 
met een bedankje voor de gezel-
lige week. In deze brief werd er ook 
verwezen naar een kist met een be-
dankje er in, dat op het terrein was 
verstopt. Na een paar minuten was 
de kist al boven water en binnen no 
time was elke Welp in het bezit van 
een houten dasklompje.

Tussen al deze geestige activiteiten 
door heeft iedereen uiteraard ook 
nog veel lol gehad. De bonte avond 
was een groot succes en er werd veel 
kampvuur gestookt. We zijn nog 

naar het zwem-
bad geweest 
(met een mega 
opstopping 
in de glijbaan 
waar geen en-
kele badmeester 
blij van werd). 
Het bezoek aan 
een echte melk-
veehouderij was 
ook super en he-
lemaal toen we 

AUGUSTUS 2015AUGUSTUS 2015

ook nog op paard en 
wagen rond werden gereden! Een 
bezoek aan OIdezaal was er ook bij 
(met chips.. en cola... en chips.. en 
cola...). Tijdens het vrij spelen wer-
den er veel radslagen gemaakt, is er 
veel in bomen geklommen, werd 
er met stokken gezwaaid, achter el-
kaar aan gerend en is veel gelezen.
Tevens zijn er ook nog wat Welpen 
verliefd op elkaar geworden, wat 
het nodige gegiebel opleverde. 

Al met al een fantastisch geslaagd 
ZOKA!

Rikki-Tikki-Tavi (Lisette), Raksha 
(Cindy),  Malchi (Claudia), Marala 
(Sandra),  Shere Khan (Jorrick)
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meidenklets
#pr. margriettroep

Er woonden eens lang geleden in een heel klein plaatsje, 12 kleine prinses-

sen. Deze prinsessen leefden samen met hun begeleiders vredig en gelukkig.

Ze zijn op deze plek terecht gekomen door met hun fi ets vanuit de grote 

stad Apeldoorn te vluchten voor de gemene heks en hebben in het kleine 

plaatsje Hoevelaken hun kamp opgebouwd.

Op een dag moesten ze levend 
kwartetten om op deze manier te 
kijken welk groepje prinsessen het 
beste was. Nadat ze mooie roze T-
shirts gemaakt hadden zijn ze naar 
de grote stad Amersfoort geweest 
om daar bij Kasteel SuperFun te strij-
den voor alternatieve energie.

De volgende dag moesten de prin-
sessen opzoek naar de sneeuwpop 
Olaf. Deze was namelijk zijn per-
soonlijke wolkje kwijt en dreigde te 
smelten. Gelukkig hebben ze hem 
voor het eten weer gevonden en 
konden ze genieten van een heer-
lijke hikebom.

De prinsessen begonnen elkaar een 
beetje zat te worden en vonden 
het tijd om andere mensen te ont-
moeten. Hiervoor gingen ze we-
derom naar de grote stad Amers-

foort. Snoep, kaartje, 
schoenen en cadeau-
tjes gingen ’s avonds 
weer terug naar het 
kamp. Hier aan geko-
men bleek de lelijke 
heks hun te hebben 
gelokaliseerd. In het 
donker hebben ze naar 
haar gezocht en ge-
vonden in de gedaante 
van een draak. Na een 
spreuk die ze gekregen 
hadden van Merlijn, 
was de heks voorgoed 
verdwenen.

De volgende dag was wasdag. In 
een beekje in de buurt hebben de 
prinsessen zich prima vermaakt met 
hun zelfgebouwd vlot en ze lieten 
zich weer drogen door de warme 
zon.

en gelukkig.

nuit de grote 

het kleine 

Omdat de heks 
was verslagen hebben de hek-

sen hun kamp afgebroken en heb-
ben tot laat in de avond rond het 
kampvuur feest gevierd.

De volgende dag zijn ze weer terug 
naar Apeldoorn gefi etst.

Ze leefden nog lang en gelukkig.
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Al ruim 40 jaar een begrip in Apeldoorn en omstreken,

is overgenomen door de monteur

Harry Westerink

Uiteraard met de service die u gewend bent:

APK-keuringsstation

in- en verkoop van auto’s

totaal onderhoud

aircoservice

bandenverkoop

taxatie verzekering

gratis leenauto bij groot onderhoud

leenfietsen

Bartelweg 51, 7311 DH Apeldoorn

T. 055 512 1677 of  06 100 82 598

Natuurlijk staat de koffie voor u klaar

Openingstijden:
maandag - vrijdag 8:30 - 12:00 en van 13:00 - 17:15 uur

nieuw: zaterdag 8:30 - 13:00 uur
(op zaterdag geen APK mogelijk)

WWW.DEWAMMUS.NLZoKa PMT, 15 juli, 8:14u: Koffi e!
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jongenspraat
#ekerstroep

Zomerkamp 2015 Ekerstroep op hetKampeerterrein vanSt. Walrick bij NijmegenOp zaterdag 11 juli werden de scouts van de Ekerstroep gebracht naar hun 

kampterrein in de buurt van Nijmegen. Een prachtige omgeving met ven-

nen, bossen, heide en wandelpaden die de omgeving vulden. De rest van de 

dag stond in het teken van het opbouwen van het terrein: tenten bouwen & 

keukentafels pionieren en een rondje over het terrein lopen.

Zondagochtend werd het kampe-
ment afgerond, met een keukenzeil 
(handig voor de komende regenbui-
en) en enkele versteviging en van de 
keukentafels. 
In de middag speelden we een spel 
van Thomas van Vreeswijk, Bram & 
Thom, die dit speciaal voor dit zo-
merkamp uitgedacht en uitgewerkt 
hadden. Een geslaagd spel met als 
doel het perfecte leven!

De maandag begon met een goed 
ontbijt en het smeren van een 
lunchpakket (LUPA).
De slaapspullen pakken en klaar 
staan per ploeg, het tijd voor de 
twee daagse hike!
De hike stuurde de ploegen in een 
ruime boog om het kampeerterrein 
heen,waarbij ze verschillende route-
technieken moesten gebruiken om 
de route uit kunnen lopen. 

Na een lange wandeling kwamen 
de ploegen aan op een nog niet eer-
der ontdekt stukje bos, waar men 
primitief onder een zeil ging slapen.
Gelukkig had de leiding eten voor 
hen gekookt en kon de afwas ook 
terug naar het (basis)kampeerter-
rein.

Hikedag twee stond in het teken van 
een ontbijt, een klein stukje lopen 
en een verder rustige dag.

Het ontbijt kwam met de auto mee, 
waarna alle slaapspullen mee terug 
konden naar het (basis)kampeerter-
rein.
Als een ploeg binnen kwam was er 
natuurlijk even rust. Daarna stond 
de afwas van de vorige avond al 
klaar van het primitief overnachten, 
deze was eerlijk in drieën verdeeld.
Toen ook de laatste ploeg binnen 
liep en deze ook aan het afwassen 
was geslagen was de middag al 
weer bijna om. Tijd voor het avond-
eten, pannenkoeken!

Op de donderdag werd en gezwom-
men in één van de zwembaden die 
Nijmegen rijk is. De jongens hebben  
heerlijk gepoedeld en gespeeld in 
het water.

Aangezien iedereen erg moe was 
van het fi etsen van 
en naar het zwem-
bad en het zwemmen 
zelf, was het tijd om 
s’avonds vroeg naar 
bed te gaan.
Echter de leiding trok 
ze na 1 ½ uur alweer 
het bed uit voor een 
nachtspel, vlaggen-
roof met breaklights 
als levens. In het don-
ker, met enkel een 
breaklight als lichtje, 

liepen we van het basiskampeerter-
rein naar het primitieve kampeerter-
rein, waar we maandagnacht had-
den overnacht…

Vrijdag hebben we tijdens het war-
me weer een zeephelling gemaakt, 
met afwasmiddel! Echt tof.
‘s Middags hebben we de tenten en 
keukentafels afgebroken. Er werd 
nog een klein feestje gebouwd on-
der het activiteitendak, alvorens de 
scouts in slaap vielen.

Namens alle Ekerstroepleiding be-
dankt voor dit gezellige en super-
toffe kamp!!!

Aart, Joris, Ylja, Jelmer & José
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Hét adres 

voor ambachtelijke kazen, delicatessen en wijn

Deventerstraat 4 

Apeldoorn

www.kaaslokaal.nl

HET KAASLOKAAL
SINDS 1984

P&O en W&S ondersteuning op maat

Personeel & Organisatie (P&O)
P&O ondersteuning op maat
Voor kleine en grotere organisaties
Op uren- en abonnementsbasis

Werving & Selectie (W&S)
W&S voor vaste en tijdelijke functie’s
Volledige W&S trajecten tot ondersteuning op onderdelen

Bel of mail voor nadere informatie
Odette Scholten 06-55685200 o.scholten@qpr-online.nl
Jeroen Jutten 06-43442891 j.jutten@qpr-online.nl

website: www.qpr-online.nl
algemene mail: info@qpr-online.nl

HET BESTE PLAN 
VOOR ELK BUDGET

Echt maatwerk in verzekeringen en fi nanciën vraagt om 

echt persoonlijk advies. Daarom kunt u bij HuninkDorgelo nu 

kiezen voor het Persoonlijk Plus Plan. Daarmee heeft u nog 

meer zekerheid dat alles goed geregeld is. Passend bij uw 

situatie en altijd up-to-date. Bel ons voor een gesprek over 

úw beste Plan: (055) 522 20 00. www.huninkdorgelo.nl

Carl Nengerman is gespecialiseerd op 
het gebied van Ducati motorfietsen. 
Carl heeft een uitgebreide technis-
che opleiding genoten waardoor 
naast uw Ducati, ook andere merken 
motorfietsen kundig kunnen worden 
behandeld. 

Na jaren als monteur gewerkt te heb-
ben bij diverse motorzaken heeft Carl 
besloten om zelf een onderneming te 
starten. En zo is De Ducati Deskun-
dige ontstaan. Hier zal uw Ducati 
deskundig en met de grootste zorg 
worden behandeld.
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jungleavontuur
#shantihorde

#mowglihorde

Lieve lezers,

Op zaterdag 11 juli was het dan eindelijk weer zover: het zomerkamp ging 

van start! Dit jaar is de Showglihorde afgereisd naar Aalten. Wat? Showgli-

horde?! Aangezien zowel de Mowglihorde als de Shantihorde op kamp zijn 

geweest naar Aalten en veel activiteiten samen hebben gedaan, vonden wij 

het wel zo makkelijk om ze één naam te geven.

De Mowgli’s zijn in de wereld van 
Drakenjagers gestapt waar zij dra-
kenjager Holgar, woonachtig in het 
dorpje Traviki, 
moesten hel-
pen om vier 
voorwerpen 
(drakentand, 
drakenelixer, 
een schatkist 
en een dra-
kenriempje) 
te vinden om 
zo bestand te 
zijn tegen de 
draken en ze 
vervolgens te 
kunnen tem-
men. We had-
den een aantal 
aanwijzingen 
gekregen van 
Holgar waar de attributen zich zou-
den kunnen bevinden en soms kwa-
men die aanwijzingen zelfs uit de 
brief van de goede fee die was ge-
richt aan de Shanti’s! 

De Shantihorde ontdekte namelijk 
dat er iets vreselijks was gebeurd in 
de Sprookjeswereld, waar hun hulp 
bij nodig was. De Goede Fee legde 
in een brief uit dat de boze heks een 
nare vloek had uitgesproken, waar-
door de sprookjes nu allemaal slecht 
afl iepen! Ze smeekte de Shanti’s om 
haar te helpen en dat deden ze na-

tuurlijk graag. Iedere dag stuurde de 
Goede Fee ons een sprookje dat in-
derdaad verkeerd afl iep, met daarin 

een 
aantal hints om de vloek te kunnen 
verbreken. Zo verzamelden 
we langzaam maar zeker 
een lijstje ingrediën-
ten voor een tover-
drank, en allerlei 
gekke woorden 
voor een tover-
spreuk.

Soms twijfelde de 
leiding er een beet-
je aan of de Goede 
Fee soms meerdere 
taken had gekregen. Het 

leek er namelijk sterk op dat de fee 
sommige welpen liefdeselixer toe-
gediend hadden gekregen, want de 

liefde tussen sommige 
Showgli’s was niet on-
opgemerkt gebleven! 

De Mowgli’s zijn gedu-
rende het kamp klaar-
gestoomd om stuk voor 
stuk goede drakenjagers 
te worden. Zo hebben ze 
deelgenomen aan een dra-
kentraining, zijn er lampi-
onnen gemaakt en hebben 
ze iedere avond krachtvoer 
gekregen om goede draken-
jagers te worden. Er was na-
tuurlijk ook genoeg tijd voor 
ontspannende activiteiten zo-
als: zwemmen, tafeltennissen, 

lezen, armbandjes maken en vrij 
spelen. De meeste welpen hadden 

in de stad hun zakgeld besteed 
aan zakken chips, snoep 

en cola om nog meer 
power te krijgen 

om de draken aan 
te kunnen. Uit-
eindelijk zijn er 
drie voorwerpen 
gevonden (de 
drakentand was 

door één Drakenja-
ger heel enthousiast 

weggeslingerd en he-
laas niet meer teruggevon-
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den). Gelukkig waren de schatkist, 
het elixer en het riempje voldoende 
voor Holgar en hadden wij aan zijn 
wens voldaan. 

Ook bij de Shantihorde verliep alles 
volgens plan: we ontdekten al snel 
dat de sprookjes verkeerd afl iepen 
doordat de heks alle belangrijke 
sprookjesvoorwerpen had verwis-
seld. Want wat moest de prins van 
Doornroosje met een glazen muil-
tje? En die laarzen bij Hans in de 
kooi, had Klein Duimpje veel beter 
kunnen gebruiken…langzamerhand 
ontrafelden we alle hints. Tussen-
door hadden ze gelukkig ook nog 

tijd voor allerlei leuke 

dingen: ook de Shantihorde heeft 
heerlijk gezwommen en geshopt, 
ze hebben een Sprookjesbal gehou-
den waarbij iedereen in zijn mooiste 
kleding heeft opgetreden, er zijn 
honderden spelletjes gespeeld, het 
nieuwe parachutedoek is succesvol 
ingewijd…teveel om op te noemen. 
Gelukkig hebben we de foto’s nog!

Woensdagavond was het eventjes 
heel spannend: we werden midden 
in de nacht gewekt om samen met 
de Goede Fee de heks te verslaan. En 
dat is gelukt! De heks heeft de vloek 
ongedaan gemaakt en heeft het laat-
ste drakenvoorwerp van de Mowg-
lihorde teruggetoverd. Want ook 

daar-
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voor was zij al die 
tijd verantwoordelijk geweest. Wat 
een gemeen mens! Gelukkig kan zij 
haar krachten nu nooit meer voor 
het kwaad gebruiken, dankzij de 
toverdrank die de Shantileiding had 
gebrouwen. Iedereen leeft nog lang 
en gelukkig!

We hebben het kamp spetterend 
afgesloten met een uitje naar de 
speelboerderij. Bij terugkomst op 
het kampterrein konden we al snel 
aanvallen op de patat en tot slot 
had Perry nog getrakteerd op een 
lekker ijsje. 

De leiding kijkt terug op een ge-
slaagd zomerkamp en we kijken uit 
naar een leuk nieuw seizoen!

Groetjes namens de Mowglihorde 
en de Shantihorde,
Baloe/Hannah en Marjolein



Mulder Beveiliging is specialist op het gebied van 
inbraakbeveiliging-, brandmelding-, toegangscontrole- 
en camerasystemen.

Wij houden ons bezig met het elektronisch beveiligen 
van zowel bedrijven en instellingen als particulieren.

Wij doen er alles aan om de risico’s van inbraak, brand, 
overval, vernieling en fraude voor onze klanten zoveel 
mogelijk te beperken.

Ook voor 24/7 service, onderhoud en aanpassingen 
aan beveiligings-, controle- en meldingssytemen kunt 
u bij ons terecht.

Onderdeel van Mulder Systems

Mulder Beveiliging
Tweelingenlaan 129
7324 AR Apeldoorn
e-mail info@mulderbeveiliging.nl
telefoon (055) 36 80 875
fax (055) 36 80 870

1e Wormenseweg 63
7331 DB Apeldoorn 
Tel: 055-5332158
info@jansen-installatietechniek.nl
www.jansen-installatietechniek.nl 

Uw installateur en loodgieter voor o.a. 
verwarming 
badkamers 
elektra
gas 
water
dakbedekkingen 
zonnepanelen
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Expeditie
Robinson

scoutspraatjes
#gaaientroep

Zaterdag kwamen we aan op het Naaldenveld in Bentveld aan en het was 

een heel groot terrein met allemaal kleinere velden. Ons veld hete het Den-

nenbos. Ik en mijn vader kwamen best vroeg want mijn vader vervoerde 

spullen. Toen iedereen er allemaal waren begonnen we met tenten opzetten 

en de keuken bouwen.

Toen gingen we een proef doen 
daarna gingen we stemmen op de 
groep die we het beste vonden! Ie-
dere groep had een kleur dus kon-
den we stemmen op een kleur. De 
twee groepen die de meeste stem-
men hadden moesten tegen elkaar 
Jenga spelen, echt een super span-
nend spelletje. Wie dit won verdien-
de nog een ringetje. Daarna gingen 
we lekker slapen want het was al 
weer laat geworden!

Op zondag gingen we verder met 
de keukentafel afbouwen, het zeil 
moest er ook nog op en nadat we 
dat klaar hadden en alles netjes 
stond mochten we even wat voor 
onszelf doen. We gingen voetbal-
len, volleyballen of gewoon gezellig 
kletsen. Daarna gingen we naar het 
strand we gingen lopen en dat was 
best een beetje ver maar toen we 
er waren gingen we leuke spelletjes 
spelen. Toen we dat gedaan hadden 
moesten we natuurlijk ook weer te-
rug lopen. Uiteindelijk waren we te-
rug gekomen bij het terrein en daar 
mochten we gaan koken, we aten 
wraps echt super lekker! 

Maandag gingen we een aantal 
proeve doen op het strand, dit keer 
namen we de fi ets naar het strand 
en dat was een stuk beter. We de-
den allemaal spelletjes om de beurt, 
dus eerst deden we krat lopen daar-
na skilopen zonder ski’s maar met 
touwen. Vliegend tapijt 
deden we ook ie-
dereen moest 
dan op een 
zeil gaan 
staan en 
1 iemand 
moest 
aan het 
zeil trekken 
en met sprin-
gen moesten we 
aan de overkant van 
de lijn komen. 
Dinsdag was de dag van de hike, 
eerst gingen we een heel stuk fi et-
sen door de duinen. Wel mooi maar 
ook heel erg zwaar. Toen kregen 
we een hike boekje met de hike 
technieken die we moesten doen 
die dag. We gingen eerst naar het 
strand een spelletje doen vanaf daar 
begon de hike. Een hele mooie hike 

door de duinen en het strand! 
Onderweg waren er posten 
ook een post met hambur-
gers. Toen we klaar waren 
met de hike kregen we op het 
strand friet met een snack dat 
was wel een verrassing want 
normaal doen we dat op vrij-
dagavond. 

Woensdag gingen we naar de stad 
Haarlem. Toen we daar aangeko-
men waren gingen we eerst een 
spel doen. De pl’s kregen gekleurde 
sokken aan en gingen door de stad 
rennen. Wij kregen een papier met 
een kleurtje bij dat kleurtje moesten 

we de juiste kleur sokken zoe-
ken. Toen we het spel 

gespeeld hadden 
mochten we vrij 

shoppen. 

Donderdag 
gingen we 
zwemmen in 

Haarlem. Het was 
best een groot bad 

met een enorme glij-
baan. Ik ging vaak van de 

duikplank. Het was daar heel gezel-
lig en de tijd ging heel erg snel. 
Vrijdag moesten we eerst de keuken 
afbreken. Daarna gingen we bow-
len. Iedereen kreeg als ploeg een ei-
gen baan. We deden een wedstrijdje 
wie het hoogste gooide. Spannend 
en super leuk om te doen. Daarna 
gingen we terug naar het kampter-
rein waar wij vrije tijd kregen en de 
leiding lekkere pannenkoeken ging 
bakken. Daarna gingen we voor het 
laatste nachtje de tent in. 
Op zaterdag moesten we alles op-
ruimen en was het einde van een 
super leuk zomerkamp.

Groetjes,
Joris Wijnbergen
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Feestje?
Binnenkort een feestje te vieren en geen materiaal om dit te 
realiseren? Dan ben je bij ons aan het goede adres! In deze 
feestfolder  vind je namelijk allerlei artikelen, die ervoor  
kunnen zorgen dat jouw feestje onvergetelijk wordt! 
Je kunt de artikelen los of natuurlijk als totale set huren. 

Wat is er te huur? 
3 Partytenten (1 van 6x4meter en 2 van 8x4meter)  € 35,00
3 Barbecues  € 7,50
5    Vuurkorven  € 2,50
20 Opklapbanken (30x180/220)  € 5,00
6   Opklaptafels (70x180/220)  € 5,00
1   Vlinder statafel  € 15,00
3  Statafels (70cm doorsnede)  € 5,00
2   Priklichten  € 7,50
2  Koffiepercolatoren  € 2,50

Partytent 
De partytent heeft een afmeting van 6x4 of van 8x4 meter . 
Deze is op te zetten met alleen het dak, zodat de tent als 
afdak gebruikt  kan worden. Daarnaast bestaat ook de 
mogelijkheid  om alle of een deel van de wanden op te 
hangen , zodat er verschillende  mogelijkheden zijn. 
De partytent heeft aan beide zijden plastic ramen. Bij de 
partytent zit een duidelijke beschrijving hoe deze opgezet  
dient te worden. 

contact opnemen
Voor meer informatie of het reserveren van ons feestpakket 
of enkele feestartikelen, stuur s.v.p. een mailtje naar: 
feestpakket@sw3lbp.nl  

Ons adres:
Scoutinggroep 
Stadhouder Willem III / Lady Baden-Powell
Jachtlaan 4-6 te Apeldoorn 
www.sw3lbp.nl

scoutinggroep

Stadhouder Willem III / Lady Baden-Powell

"die scoutinggroep bij de naald”

Feestje?
Feestpakket verhuur




