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In het weekend van zaterdag 19 september waren er geen opkomsten voor de jeugd-

leden. Een groot deel van de kaderleden was namelijk dat weekend naar de Scout-In. 

De Scout-In had dit jaar het toepasselijke thema “Level Up”.

Binnen Scouting wordt iedere twee jaar de 
Scout-In georganiseerd voor alle vrijwilli-
gers. Dit jaar vond het evenement voor het 
eerst plaats op het nieuwe landgoed van 
Scouting Nederland in Zeewolde. Vele lan-
delijke vrijwilligers hebben zich twee jaar 
lang ingezet om hier een mooi evenement 
van te maken. Voor deze Scout-In heeft Di-
nand ten Hooven de rol van plaatsvervan-
gend hoofd Programma vervuld. Leuk om 
te zien dat mensen van onze groep zich 
ook op landelijk niveau inzetten.

Op de avonden van de Scout-in zijn er di-
verse festiviteiten. Dit jaar mocht op zater-
dagavond onze eigen José Garcia Lucena 
als DJ optreden. 
De zaterdag en zondag staan in het te-
ken van kennisuitwisseling. Er is dan een 
informatiemarkt en er kunnen ook work-
shops gevolgd worden.  Leiding kon zich 
onder andere verdiepen in de spelvisie of 
de doorlopende leerlijn. Maar het was ook 
mogelijk om een echte teambuilingsacti-
viteit te doen, zoals een hut bouwen met 
een enorme hoeveelheid pallets. Voor ve-
len een jongensdroom en een ideale gele-
genheid om zich hier eens lekker mee uit 
te leven. Leuke activiteiten, die tegelijker-
tijd ook nog eens leerzaam zijn.

Aan ontwikkeling wordt binnen Scouting 
veel aandacht besteed. Het systeem voor 
deskundigheidsbevordering heet Scouting 
Academy.  Tijdens het ontwikkelingstraject 
wordt gekeken naar competenties (vaar-
digheden die iemand al kan, weet en wil 

doen). Iedereen heeft eigen 
kwaliteiten. Nieuwe leiding-
gevenden die doorstromen 
vanuit de explorers hebben 
al de nodige kennis van scou-
tingtechnieken en hebben al 
kennisgemaakt met het op-
zetten van een programma. 
Nieuwe leidinggevenden 

van buiten de groep brengen ook allerlei 
nuttige ervaring mee. Iemand die voor de 
klas staat, weet natuurlijk al heel veel over 
de omgang met kinderen. Hier is juist de 
kennis over het scoutingspel hetgeen dat 
nog opgedaan moet worden.

Binnen de groep hebben wij een praktijk-
begeleider die met nieuwe leidinggeven-
den een gesprek aan gaat. Samen kijken ze 
wat iemand al kan en op welke gebieden 
hij zich wil ontwikkelen. Voor deze ontwik-
keling zijn er twaalf standaard moduletrai-
ningen beschikbaar die voldoende variatie 
bevatten om een goede speltakleider te 
worden.

Binnen de SWIII/LBP verwachten wij van 
iedere leidinggevende dat hij minimaal 
deze modules volgt, of op een andere ma-
nier aantoont voldoende competenties te 
bezitten. Ook daarna wordt het gestimu-
leerd om je verder te ontwikkelen, door 
bijvoorbeeld het volgen van een kamptrai-
ning of een teamleiderstraining.

Trainingen vragen van leidinggevende een 
tijdsinvestering. Wat is het dan ook mooi 
dat er tijdens een gezellig weekend als de 
Scout-In trainingen gevolgd konden wor-
den en nieuwe ideeën op zijn gedaan om 
zo een “Level Up” te komen.

Martijn Loo



3 handig

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

november
vrij. 13 november
Midwinterkampvuur

november
14 november
Geen opkomst

december
12 december
Kerstbomenactie

december
19 december
Kerstbomenactie

december
26 december
Geen opkomst
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beverbabbels
#ochtendkolonie

Op zaterdag 12 september stond er een bijzondere activiteit op het pro-

gramma voor de Ochtendkolonie Bevers. We mochten namelijk met de hele 

speltak deelnemen aan de Prachtmarkt op de Loolaan in Apeldoorn!

De Prachtmarkt is een evenement waarbij allerlei ver-
schillende verenigingen op het gebied van kunst, duur-
zaamheid, hulpdiensten of entertainment aan deel kon-
den nemen. Zo ook onze scoutinggroep! Er konden dus 
ook kinderen een kijkje komen nemen bij onze scou-
tingactiviteiten.

Op het grasveldje naast de Grote Kerk ging de Och-
tendkolonie dan ook ‘gewoon’ opkomst houden. We 
begonnen met verschillende spellen waarbij de grote 
parachute van de groep gebruikten. Alle Bevers houden 
hierbij een punt van de parachute vast en moeten ver-
volgens proberen om er zoveel mogelijk lucht onder te 
laten komen. Om het moeilijker te maken lieten we ook 
wel eens twee Bevers onder de parachute doorlopen, 
om vervolgens elkaars plekje in te nemen. Dat hadden 
we natuurlijk razendsnel onder de knie! Lukte het dan 
ook met z’n vieren tegelijkertijd? Geen probleem! Toen 
alle enthousiaste Bevers echter tegelijk wilden gaan, 
bleek dat niet te lukken. Resultaat: een verfrommelde 
parachute en een grasveld vol giechelende Bevers.

Tijd voor de volgende activiteit! Als echte scouts gingen 
de Bevers namelijk aan de slag met knopen leggen, in 
de vorm van een sleutelhanger. Iedereen mocht twee 
felle kleuren touw uitzoeken en vervolgens aan de slag 
met knopen. Dat knopen bleek nog wel eens lastig te 
zijn.. Gelukkig is de leiding ook de moeilijkste niet en 
mochten de Bevers er zelf iets creatiefs van maken. Uit-
eindelijk was iedereen blij met het resultaat!

Natuurlijk kon deze klassieke scoutingactiviteit niet mis-
sen: broodjes bakken boven het kampvuur. Hier konden 
we even pauzeren en genieten van ons broodje met 
knakworst. Daarna gingen we toch maar eens kijken 
wat er nog meer te doen was op die Prachtmarkt.. De 
Bevers hadden binnen de kortste keren al een spring-
kussen gesignaleerd, die moest natuurlijk even getest 
worden! Zo gezegd, zo gedaan. Toen was het ineens 
alweer tijd om naar huis te gaan. Het was een gezellige 
en actieve ochtend!

Vriendelijke groet namens de Ochtendkolonieleiding,
Elina Hetebrij



scoutspraatjes
#gaaientroep

Hallo, ik ben Esther Dijkhof.

43 lentes jong en moeder van Be-
ver Bram. Samen met mijn man & 
kind woon ik in Apeldoorn. Mijn 
werk (verleden) ligt met name bin-
nen de orthopedagogiek kinderen 
en jongeren met en zonder een 
verstandelijke beperking. Ik heb 
mij d.m.v. workshops en cursussen  
laten scholen om autisme en psy-
chiatrie beter te kunnen begrijpen. 
Doordat onze zoon hier als bever 
binnen is gekomen leek het mij wel 
interessant en leuk om als invallei-
ding te komen helpen. Omdat ik al 
vele dingen doe die ik leuk vind, kan 
ik niet iedere week komen daarom 
is ervoor gekozen dat ik minimaal 
1x per maand kom helpen bij de 
Gaaientroep. Ik heb nu een aantal 
keren meegedraaid en ik moet zeg-
gen dat het mij goed bevalt! Mo-
menteel ben ik werkzaam als o.a. 
sociaal vaardigheden docente voor 
jongeren met een verstandelijke 
en/of andere beperking.

Ik kijk uit naar de dagen dat ik op 
de Punt ben!!!

Hallo allemaal,                                                 
Op zaterdag 5 september hadden 
we een gewone opkomst. Het was 
een gezellige opkomst. Het kader 
kreeg een uitleg over de hike tech-
nieken en legde het daarna uit aan 
de rest van de groep. We gingen 
eerst wat spellen spelen. We deden 
blokjesvoetbal, maar omdat het zo 
hard geregend had  en nog regende 
was het meer modder voetbal. Best 
leuk om een  keer te doen!! Daarna 
kregen wij uitleg over bolletje pijl-
tje ,kruispuntenroute en strippen-
kaart en dat was snel onder de knie. 
Er waren 11 nieuwe kinderen erbij 
gekomen. Erg gezellig met zo veel 
nieuwe kinderen!! De groep is een 
hele gezellige groep! Nadat we al-
les wisten was het alweer tijd om te 
sluiten!

Groetjes Ivan Kers

Het Loo

Toen we zaterdagochtend 12 sep-
tember op de punt kwamen, wer-
den er meteen elf nieuwe scouts 
geïnstalleerd. Toen dat klaar was 
gingen we met z’n allen naar het 
Loo. Daar aangekomen gingen we 
eerst verdelen in twee groepen. 
Groep één ging als eerst naar de 
stallen van het paleis. Daar maakte 
we groepjes van drie scouts. Ieder 
groepje kreeg steeds een kaartje 
met een vraag. Het antwoord kon je 
in de stallen vinden. Het waren al-
lemaal interessante feiten over Het 
Loo. Groep één ging eerst slagbal-
len op het grasveld. Dat deden we 
verdeeld in twee teams van negen 
personen. Je kon kiezen om te slaan 
met een plankje of met een knup-
pel. Zo had iedereen een eerlijke 
kans. Ondanks dat het veld heel nat 

en glad was zijn er toch heel veel 
homeruns gelopen! Toen we op 
de helft van de tijd waren gingen 
groep één en groep twee ruilen van 
activiteit. Terug op de punt hebben 
we de antwoorden die we hadden 
gevonden in de stallen met elkaar 
besproken. Het was een leuke och-
tend!

Jaléel de Palm

naar het loo
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Op 12 september hebben de PMT’ers hun ‘girlpower’ mogen laten zien. De 

bedoeling was dat er die dag geschommeld zou worden. Niks is leuker dan 

een zelfgebouwde schommel, dus we zijn aan de slag gegaan 

met pionierpalen en wat touw.

De knopen moesten goed strak 
zitten, anders zou het frame de 
schommel niet kunnen dragen. 
Het was dus hard werken. Iedereen 
kreeg snel door hoe de knopen ge-
legd moesten worden en daardoor 
schoten we snel op. Na een korte 
pauze hebben we alle losse onder-
delen samengebracht; de driepoten 
en de stoel zelf.

Het harde werk werd beloond en er 
kon heerlijk worden geschommeld. 
Er kon zelfs nog even gebruik wor-
den gemaakt van een springtouw 
voordat er alweer opgeruimd moest 
worden. 

Groetjes,

De PMT-leiding

mmeld zou worden. Niks is leuker dan 

zijn aan de slag gegaan 

meidenklets
#pr. margriettroep

OKTOBER 2015OKTOBER 2015



Arnhemseweg 156
7335 DN Apeldoorn

055-5337720
www.verloskundige-doevendans.nl

praktijk@verloskundige-doevendans.nl

HULSTEIN
W O N E N

www.hulsteinwonen.nl

e n e r g i e  c o m f o r t

TE COEN

energiebesparing 

haalbaar en betaalbaar 

voor iedereen!

Coen energie comfort 06 83225784 
energiearchitect@coendoen.nu www.coendoen.nu

Vraag vrijblijvend de energiescan aan en bespaar gegarandeerd 15% op uw jaarafrekening.

Batman, Spiderman, Superman, Designheld. Een mooi rijtje. 
Waarvan overigens alleen de laatste daadwerkelijk in actie 
komt. Die staat niet ín een boekje, maar máákt er een. Of 

Designheld ontwerpt namelijk.

“IT’S NOT  
WHO WE ARE,  
BUT WHAT WE DO 
THAT DEFINES US”

 - BATMAN -

DESIGNHELD.NL

KRISPIJN DE HAAS
06-13548442

MAIL@DESIGNHELD.NL
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Dit jaar begon iets anders dan anders, de eerste opkomst werd gemengd 

gedraaid samen met de Prinses Margriettroep!

jongenspraat
#ekerstroep

Na het overvliegen, waarbij we Yoe-
ri welkom mochten heten, gingen 
we met beide speltakken richting 
Orpidow om daar een aantal ken-
nismakingsspelletjes te spelen. Niet 
alleen omdat er overvliegers wa-
ren, maar ook omdat dit seizoen 
José, Tessa en Robin het team ko-
men versterken! Dit omdat Ylja 
vanwege haar studie iets minder 
vaak mee kan draaien dan nor-
maal, Jelmer vader is geworden 
en Joris een hele klus heeft om alle 
boeven te vangen. In ieder geval, 
krantenmeppertje bleek best las-
tig voor een aantal scouts, maar 
dat maakte het ook wel weer 
erg grappig. Na het krantenfes-
tijn hebben we nog erg fanatiek 
Hollandse leeuw gespeeld, en 
daarbij lieten de meiden zien dat ze 
toch écht niet onder deden voor de 
jongens. Vervolgens gingen we met 
z’n allen wat drinken en de drop-
sleutels van de overvliegers opsmik-
kelen terwijl iedereen om de beurt 
een vraag over zichzelf moest beant-
woorden. We sloten de opkomst af 
met buskruit en fotomodel, waar de 

prachtige poses van zowel de jon-
gens als de meiden ons liet denken 
over een toekomst als supermodel. 

De tweede opkomst was een bij-
zonder uitdagende opkomst. Er 
stonden allerlei sporten en spellen 
op het programma, maar dan met 

Een nieuw seizoen,

een frisse start!

oe-
en
ng
n-
et
a-
n
-
a
r 

ze
de prachtige poses van zowel de jon

een twist. Siamees voetbal bijvoor-
beeld, waarbij je in tweetallen tegen 
elkaar moest voetballen, alleen zat 
je met een been aan de ander vast-
geknoopt. Nou is het soms al lastig 
om jezelf goed gecoördineerd over 
het veld te bewegen, maar met ie-
mand anders aan je been helemaal! 
Nadat we omgekeerd verstoppertje 
en blinden-estafette door het bos 
hadden gedaan werden we helaas 
door een stortbui naar binnen ge-
jaagd, waar we wat hebben ge-
dronken en een aantal raadsels 
hebben opgelost. Na een erg 
gezellige opkomst moesten we 
helaas alweer sluiten...

Groetjes namens de Ekerstroep!
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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)

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

WWW.DEWAMMUS.NL



Op 10 oktober was onze jaarlijkse actiedag. Waar we 

voorheen stroopwafels verkochten, hebben we dit jaar 

voor het eerst doosjes Wilhelmina pepermunt verkocht. 

We hebben hiermee een traditie van ruim 40 jaar door-

broken, zo bevestigde één van onze ereleden. Hoog tijd 

voor een verfrissende nieuwe actie dus, zeker omdat we 

vorig jaar niet tevreden waren over de kwaliteit van de 

stroopwafels. Een hele stap, waar een heel traject aan 

vooraf is gegaan.

In januari is tijdens de groepsraad 
een brainstormsessie gehouden 
over verschillende manieren om 
geld in te zamelen. De vraag was: 
gaan we bijvoorbeeld loten verko-
pen of gaan we een “pro-
duct” verkopen. Uit de 
sessie bleek al snel dat 
de voorkeur uitging 
naar de verkoop van 
een product, en dan een 
eetbaar product. Vele ar-
tikelen hebben de revue 
gepasseerd, van verschil-
lende soorten snoep en koek tot toi-
letpapier met logo.

Bij de eetbare artikelen is gekeken of 
het geschikt was voor de verkoop. 
Kunnen we het goedkoop inko-
pen? Gaat het snel stuk? Is het niet 
te zwaar om mee te nemen? Maar 
belangrijk was natuurlijk ook of het 
wel lekker is.

Daarop volgde een smaaktest. Ver-
schillende lekkere koeken en snoep 
zijn ingekocht en door de jeugdle-
den geproefd en voorzien van een 
cijfer. Pepermunt kwam niet als lek-
kerste uit de smaaktest, maar de 
hoge verdiensten, het aantrekkelijke 
doosje en de constante kwaliteit van 
Wilhelmina pepermunt gaven de 
doorslag.

De beslissing voor een andere actie 
is een goede keus geweest. Ruim 

6500 doosjes zijn verkocht in de 
afgelopen weken! De voorverkoop 
overtrof alle verwachtingen en was 
hoger dan in voorgaande jaren. In 
de week voor de actiedag zijn 

er zelfs 1200 doosjes 
bijbesteld, die op de 

vrijdag voor de ac-
tiedag nog voor-
zien zijn van een  
SWIII/LBP-sticker.

Zo zijn we de ac-
tiedag gestart: blij met de goede 
voorverkoop en vol spanning over 
de verkoop op de actiedag zelf. Het 
weer was prima. In de regen verko-
pen is voor niemand leuk, maar te 
mooi weer zorgt er voor dat veel 
mensen niet thuis zijn. Na de geza-
menlijke opening en de uitreiking 
van de prijzen voor de beste verko-
per van elke speltak, vertrokken de 
jeugdleden te 
voet, op de fi ets 
of met de auto 
van de Punt. 
Gelukkig had-
den we ook 
dit jaar weer 
ouders be-
reid gevon-
den om 
groepjes 
kinderen te 
verspreiden 
over Apel-
doorn en 

te voorzien van doosjes pepermunt. 
Hierbij hadden we ook hulp van het 
kader, zodat alle groepjes een bege-
leider hadden.

Om 11.30 uur kwamen de eerste 
groepjes terug met hun tassen vol 
lege verpakkingen. Tijd om geld te 
tellen en lekker te lunchen in de zon 
voor het Ekersnest en door het bos 
te rennen. Voor de kinderen stond 
soep en ranja klaar. Om 13.00 uur 
gingen de groepjes weer op pad, 
voorzien van nieuwe dozen peper-
munt. De verkoopplaatsen waren 
uiteenlopend: huis-aan-huis, op 
winkelcentra, maar ook bij de bak-
kerszaak van één van de ouders en 
op een feestje dat toevallig op de 
route lag.

Om 16.00 uur waren alle groepjes 
weer terug, moe maar tevreden 
over de verkoop. De doosjes van de 
voorverkoop konden toen ook op-
gehaald worden. Tijd voor het kader 
om alles op te ruimen en natuurlijk 
om de balans op te maken. Daar 
waren we uiteraard zeer benieuwd 

naar. We zijn heel erg 
blij met het resultaat 
van onze eerste Peper-
muntactie. Met de op-
brengst hebben we de 
basis gelegd voor ons 
jubileum groepszomer-
kamp in België volgend 
jaar. We hebben er zin 
in, net zoals de bever die 
dacht dat hij op de actie-
dag al naar België ging…..

Het Pepermuntactie comité
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Van stroopwafel

tot pepermunt

11
OKTOBER 2015



12
DE JACHTHOORN

zwijnen in de ruimte

DE JACHTHOORN

zwijnengewroet
#stam ii

Hallo lezers,

In lente van het vorig seizoen, dus voor het laatste zomerkamp, heeft de 

Stam II een waar pionierobject gebouwd. Het is dat we te weinig stuwing-

kracht hadden, anders hadden we als eerste van de SWIII/LBP voet op een 

andere planeet kunnen zetten…

Hoe kan dat nou? Stam II die het 
ruim(t)e sop kiest boven ons ver-
trouwde terrein?

Het zit als volgt: We werden ge-
vraagd via een hele rare manier om 
een ruimteschip te bouwen, waar 
we met zo’n allen, twee piloten en 
zeven bemanningsleden in konden 
zitten. Dit alles werd gebouwd met 

piopalen, touw en wat meubilair 
dat her en der rond zwierf.

Daarnaast werd één van de beman-
ningsleden in zijn ruimtepak gehe-
sen, zodat we tijdens de reis ook 
een wandelingetje konden maken. 
Na een fl ink aantal minuten knopen 
en pionieren hadden we de con-
structie staan en konden we onze 
zitplaatsen erin bouwen. Bovenin 
zaten uiteraard de piloten, welke 
deze uitdaging waren aangegaan 
(organisatie van de opkomst).

Het moet gezegd worden: We zijn 
apetrots op deze pionieropkomst 
en de lol die we tijdens het bouwen 
hadden. Nou dat waren dan was al-
weer een spannende opkomst van 
de Stam 2.

Één van de eerste opkomst na de 
zomervakantie hebben we nieuwe 
opkomsten bedacht.

Je kunt ervan uitgaan dat we in de 
herfst weer van ons laten horen…

Tot zwijns,
Jelmer



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

VAN STARTER
TOT RENTENIER.
MAATWERK.

Of u nu net begint aan uw eerste tweedehandsje of 

uzelf na jaren van hard werken een klassieker gunt: uw 

 verzekeringen en fi nanciën moeten goed geregeld zijn. 

Precies op maat en altijd up-to-date. Die zekerheid heeft u 

met HuninkDorgelo. Want wij nemen uw belangen heel 

persoonlijk. 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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explosiegevaar
#afdeling 757 #afdeling 595

Zaterdag 11 juli, vroeg 
op de ochtend. Heel Apeldoorn lijkt 
nog in een diepe roes verzonken. Zo 
niet op de Punt, alwaar zoveel kin-
deren rondkrioelen dat het eerder 
op een Centerparksaangelegenheid 
lijkt, dan op een scoutingvereniging. 
Hoewel... Aan het feit dat er druk 
met jerrycans, bagage, palen en 
touwen wordt gesleept 
is misschien toch wel 
het een en ander af te 
leiden. Een voorbijgan-
ger zal denken, “waar 
gaan zij heen, zo op de vroege och-
tend?” Geen hond die het weet. Of 
nu ja, geen hond? Ik wel, hoor. Of 
in elk geval, die pubers die daar ach-
terop het terrein weggestopt lijken 
te zijn, zij gaan naar Koblenz. Ze 
hebben nog een lange reis voor de 
boeg, die nog langer lijkt te duren 
nadat is gebleken dat het één busje 
ontbreekt aan airconditioning. Nog 
nooit is Krispijn zo impopulair ge-
weest als dit zomerkamp... In de 
busjes, compleet in Sesamstraat-
thema uiteraard, vertrekken de Ex-
plo’s. Jetzt geht Los!

Na een lange reis komen de Explo-
rerafdelingen 595 en 757 op hun 
bestemming aan. Vreemd genoeg 
is er geen scoutingterrein te beken-
nen, noch een andere kampeermo-
gelijkheid. Slechts de welbekende 
Duitse huizen omringen de Explo’s. 
Wat een geluk dat zij zijn uitgerust 
met een goed stel benen! De rest 
van de reis gaan zij namelijk lopend 
afl eggen, door de mooie omgeving 
van Koblenz. Op de berg waar zij 
overheen zijn gegaan, is een prach-
tig uitzicht over de stad te zien. Mis-
schien was die wandeltocht toch zo 
gek nog niet.

Aangekomen op de echte bestem-
ming staat het volgende, misschien 
ook niet zo gewenste, werk te 
wachten: er zal een kamp moeten 
komen. De groep wordt in tweeën 
gesplitst en elke groep krijgt de op-
dracht een tent op te bou-
wen. Nadat 

het 
opbouwen (een soort 

van) gelukt is, mogen de tenten in-
gericht worden.
Aan het begin van de avond is het 
alweer tijd voor het eerste spel; Le-
vend Ganzebord. Dat is precies wat 
het lijkt te zijn: Ganzebord, maar 
dan levend. Je groepje is dus de 
pion en afhankelijk van op welk vak-
je je komt (en welk nummer je hebt 
gegooid) krijg je wel of 
geen opdracht. Die 
opdracht kan in-
houden dat je als 
groep een vraag 
moet beant-
woorden, maar 
je kunt ook een 
liefdesbrief aan 
Alwin schrijven 
(toch Bram?).

Die avond werd ook uitleg 
gegeven over het spel dat door het 
hele kamp een rode draad zou vor-
men. In het prachtige Sesamstraat 
is Ieniemienie door een misdrijf om 
het leven gebracht. Aan de Explo-
rers de opdracht de moordenaar te 
vinden. Gedurende het hele kamp 
werden er briefjes opgehangen met 
woorden. Die moesten zoveel mo-
gelijk gevonden worden natuurlijk. 
Aan het eind van het kamp zou dan 

verteld worden hoe men tot een 
antwoord zou kunnen komen. 

Ook de volgende dag is weer vol-
gepland met leu- ke spellen. De 

ochtend is vrij, 
maar ‘s mid-
dags is er een 
groot levend 
strategospel, 

uiteraard in thema. Dat wil 
zeggen dat iedereen een rol krijgt, 
en die rol moet uitvoeren tijdens 
het zoeken naar de vlag. Dat levert 
uiteraard hilarische situaties op. Na 
het ‘grote’ spel volgen er nog enige 
andere spellen om te beslissen welk 
team de hoogste Sesamstraatrang 
verdient, namelijk Elmo.

Er staat nog een spel gepland voor 
die avond, de ‘whoopi Goldberg 

machine’. Dat wordt zo uit-
gevoerd, dat de groepjes 

eerst met een soort ‘lin-
go’ voorwerpen moe-
ten verdienen. Met die 
voorwerpen moeten ze 
uiteindelijk een zo leuk 
(origineel) mogelijke 
kettingreactie bouwen, 

waarbij uiteindelijk een 
koekje bij Koekiemonster 

in de mond komt. Er zijn drie 
heel bijzondere machines uitgeko-

men!

Maandag staat in het teken van 
zwemmen. Na een paar kleine dorp-
jes te hebben gezien (en ook enige 
mooie maar gesloten zwembaden) 
komen de Explorers uit bij een 
zwembad dat wél geopend is. Daar 
hebben ze natuurlijk dolle pret. In 
de middag keren ze weer terug naar 
het kampterrein, zodat er ‘s avonds 

wel of
Die

n-

n 

machine
gevo
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Zoka 2015 Koblenz
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‘Wie ben ik?’ gespeeld kan worden. 
Buurman Baasje, Ieniemienie, Tom-
mie, iedereen komt wel voorbij!

‘s Avonds wordt gevraagd wie er 
de volgende ochtend lekker vroeg 
op wil staan. Verrassend genoeg 
zijn er vrijwilligers te vinden, al kan 
de reden ook meespelen: we gaan 
klettersteigen! Dat wil zeggen dat 
je een parcours in de bergen afl egt 
(gezekerd aan staaldraad dat aan de 
berg hangt). Een zeer toffe beleve-
nis! Dinsdagavond wordt er lekker 
gebarbecued; dat gaat er wel in na 
zo’n lange dag. 

Voor wie denkt dat hij/zij veel van 
hiketechnieken afweet: heb je al 

eens een hike van Kris-
pijn gelopen? De Explorers wel, op 
woensdag lopen zij dwars door Ko-
blenz, met een Graaf-Tel-route, een 
Metrokaartroute, een Supergrover-
route... Heel origineel dus! Zo ori-
gineel, dat geen van de groepjes op 
tijd terug is. Dan dus maar naar het 
Deutsches Eck, waarna ze met de 
busjes naar de pizzeria gaan om een 
hapje te eten. 

Donderdagochtend is er een spel 
van de Afdeling 757, waarbij koekjes 
over het hele terrein moeten wor-
den gezocht. Er loopt waarschijnlijk 
nog steeds een Koekiemonster rond 
daar, want vreemd genoeg is één 
pak koekjes op mysterieuze wijze 
verdwenen...

‘s Middags gaan de Explo’s weer 
naar Koblenz, deze keer voor een 

bucketlistspel. Enkele compleet ran-
dom dingen doen in een grote stad, 
zoals verstoppertje spelen in een 
supermarkt, een zonnebrandser-
vice beginnen of bellenblazen met 
vreemden pakt heel leuk uit, zo 
blijkt. Wat misschien net zo leuk 
uitpakt is het programma van die 
avond: lasergamen! Alwin neemt 
iedereen te grazen, net als Martijn. 
Natuurtalentjes!

Koblenz heeft ook een prachtige 
dierentuin, dus die moet uiteraard 
bezocht worden! Dat is dan ook het 
programma van vrijdagmiddag. Er 
zijn een hoop dieren te zien, som-
mige worden zelfs gevoerd. Als ie-
dereen klaar is met aapjes kijken en 

weer op het kamp is, wordt 
uitgelegd wat er nu 
eigenlijk moet ge-
beuren met die brief-
jes die door het hele 
kamp heen opgehan-
gen zijn. Uiteindelijk 
blijkt dat er met de 
letters en kleuren 
een moordenaar, 
een moordwapen 
en een moordloca-
tie te ontcijferen is. 
Het blijkt dat Graaf 
Tel de moordenaar 
is en dat hij Ienie-

mienie vermoord heeft in het hon-
denhok, met een banaan. Ieniemie-
nie kon namelijk beter dansen dan 
Graaf Tel. Dat is haar uiteindelijk 
duur komen te staan...

Zaterdag moet iedereen, na opge-
ruimd te hebben, de terugreis weer 
aanvaarden. En dan opnieuw: in 
een Apeldoorn waar iedereen op 
vakantie lijkt te zijn, is er één plek 
die krioelt van de kinderen, alsof het 
een Centerparksaangelegenheid is. 
Het is de Punt. De pubers die daar-
achter weggestopt zijn, hebben ook 
nu weer een lange reis te gaan. Een 
lange reis naar huis, waar ze lekker 
hun bed in kunnen kruipen. Bekaf 
van een vermoeiend, maar zéér ge-
slaagd zomerkamp. Bedankt aan 
iedereen die heeft meegeholpen er 
zo’n leuk en gezellig kamp van te 
maken!

weer op
u
e
b
j
k
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KERST
B O O M
A C T I E
2 0 1 5

Ook dit jaar zullen er weer kerst-
bomen bij de hoofdpoort aan de 
Jachtlaan verkocht worden en wel 
op zaterdag 12 en zaterdag 19 
december a.s.

Er zijn verschillende soorten kerst-
bomen met en zonder kluit te koop. 
De kerstbomen zijn van een uitste-
kende kwaliteit en in verschillende 
prijsklassen.

U kunt zelf uw boom uitzoeken tus-
sen 09:00 en 17:00 uur. Ook uw 
familie, buren en andere bekenden 
zijn uiteraard van harte welkom.

Deze actie wordt in zijn geheel geor-
ganiseerd door leiding, bestuur, ou-
ders/verzorgers en oud-leden. Het 
geld dat opgebracht wordt, gaat 
naar het spel voor de jeugdleden. 

Tot ziens op de verkoopdagen direct 
na de Sinterklaas!

En zegt het voort!



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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Hallo welpen, 

Inmiddels zijn we alweer aan een nieuw scoutingseizoen begonnen. In sep-

tember is onze horde uitgebreid met Kjeld, Tiemo, Job, Olivier en Yannick die 

vanuit de bevers naar ons zijn overgevlogen.

jungleavontuur
#mowglihorde

We hebben die dag allemaal leuke 
korte spelletjes gedaan om elkaar 
wat beter te leren kennen. Met 
name het spel buskruit viel goed in 
de smaak, maar was soms nog best 
lastig met al die nieuwe namen! 

Op 12 september  konden de wel-
pen tijdens de opkomst hun vuurs-
kills laten zien aan elkaar en aan de 
leiding. We hadden eerst met een 
paar korte leuke spelletjes gedaan 

die Bagheera had uitgelegd. Daarna 
zijn de welpen op zoek gegaan naar 
hout en had Tabaqui uitgelegd wat 
voor soort vuur we zouden gaan 
maken. In kleine groepjes zijn de 
welpen vervolgens aan de slag ge-
gaan met het maken van vuurtjes. 
Toen het na een tijdje lekker brand-
de, kregen de welpen brooddeeg 
zodat ze lekker een broodje konden 
maken boven het vuur. De brood-
jes varieerden van lichtbruin tot 

donkerbruin en krokant, maar we 
hebben ons zeker vermaakt! De tijd 
ging al snel voorbij en toen was het 
alweer tijd om te sluiten. 

Tot de volgende keer! 

Groetjes namens de Mowglihorde,
Baloe

jungleavontuur
#shantihorde
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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


