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Deze editie van de Jachthoorn staat vol met foto’s en verhalen van ons groepszomerkamp 

in België. We kijken met veel plezier terug op een zeer geslaagd kamp. Vanuit de ouders heb 

ik veel enthousiaste geluiden gehoord over alle activiteiten die hebben plaatsgevonden 

en over de nieuwsbrief die er dagelijks werd verstuurd. In deze editie van de Jachthoorn 

meer foto’s en verhalen om het zomerkamp nog eens te herbeleven.

Het zomerkamp werd deels gefi nancierd uit de 
opbrengst van de Pepermuntactie van 2015. 
Vorig jaar oktober hebben al onze jeugdleden 
doosjes Wilhelminapepermunt verkocht, met 
als resultaat een mooi bedrag voor leuke 
zomerkampactiviteiten.

Als groep proberen wij het aantal acties te 
minimaliseren. Wij houden één actie per 
jaar waarbij we inspanning vragen van 
onze jeugdleden. Hierbij rekenen we er 
ook op dat ouders willen helpen door op 
de actiedag een groepje met kinderen te 
begeleiden. Alle overige zaterdagen kunnen 
de leiding en de kinderen besteden aan andere 
scoutingactiviteiten.

Uiteraard houden wij een actie om geld 
op te halen. Op die manier kunnen we de 
contributie laag houden, waardoor Scouting 
voor iedereen betaalbaar blijft. 
Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat 
de kinderen op die manier ook een bijdrage 
leveren aan de fi nanciering van de vereniging. 
Het is goed om als kind te leren dat geld nodig 
is om dingen te kunnen kopen en dat je voor 
dat geld ook wat moet doen. Hierbij kiezen 
wij niet voor “een heitje voor een karweitje”, 
omdat we hiermee geen zicht hebben op 
de werkzaamheden die de kinderen moeten 
uitvoeren. Met de verkoop van pepermunt 
hebben we dit in eigen hand en de opbrengst 

is ook nog eens groter.

Een belangrijk deel van de actieopbrengst 
besteden we aan een specifi ek doel. 
Dan weet iedereen waarvoor hij dat 
jaar zijn best doet om pepermunt te 
verkopen. Dit jaar gaat het geld naar 
een groepsaanhanger. Het vervoeren 

van materiaal is regelmatig een uitdaging 
waar speltakken voor staan. Vaak wordt hierbij 
gebruik gemaakt van privéaanhangers. Met 
een grote eigen aanhanger maken we het 
makkelijker om als speltak een keer ergens 
naar toe te gaan en groot spelmateriaal mee 
te nemen. 

Wellicht heeft u de indruk dat we meer acties 
doen dan de pepermuntactie. Dat klopt! We 
hebben één andere actie om extra inkomsten 
te generen, namelijk de kerstbomenactie. 
Hierbij vragen we echter geen hulp van onze 
jeugdleden. 
Explorers doen soms wat extra’s om geld 
te verdienen. Zo verlenen zij jaarlijks 
ondersteuning bij de Midwintermarathon. 
Het geld dat zij hiermee verdienen gebruiken 
zij om tijdens het zomerkamp ook extra 
activiteiten te kunnen doen. Daarnaast worden 
wij regelmatig benaderd voor ondersteuning 
van evenementen. Hierbij proberen we een 
goede balans te vinden tussen inspanning 
en opbrengst. Deze ondersteunende 
werkzaamheden moeten niet te veel ten koste 
gaan van de normale scoutingactiviteiten.

We rekenen op ieders hulp om van de 
pepermuntactie ook dit jaar weer een groot 
succes te maken!

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:
Gea Walraven
scoutshop@sw3lbp.nl

Meer informatie:
Ga naar www.sw3lbp.nl of 
kijk in het informatieboekje, te 
vinden in de Stamhut.
Of mail scoutshop@sw3lbp.nl

oktober
1 oktober
Pepermuntactie

15-16 oktober
JotiHunt

22 oktober
Geen opkomst

november
12 november
MidWinterKampvuur

december
10 december
Kerstbomenactie

17 december
Kerstbomenactie

24 december
Geen opkomst
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Na het overweldigende succes van vorig jaar zullen we ook dit 

jaar weer de Pepermuntactie houden. 

Jaarlijks doen we één actie waarbij de inzet van jeugdleden en ouders/ver-
zorgers gevraagd wordt. Wij rekenen ook dit jaar op uw en jullie steun om 
deze traditie voor te zetten .  Om als groep fi nancieel gezond te blijven en 
het scoutingspel te beleven zoals we dat nu doen, zijn we zeer afhankelijk 
van de opbrengsten van deze groepsactie.

De vraag is of elk jeugdlid met voorverkooplijsten zoveel mogelijk peper-
munt wil verkopen bij familie en in de wijk waarna tijdens de actiedag op 
zaterdag 1 oktober a.s. we de grote verkoopdaghouden in heel Apeldoorn 
en omstreken.

Hierbij hebben we u als ouder/verzorger hard nodig! We vragen u om tij-
dens de actiedag een groepje jeugdleden te begeleiden bij de verkoop, 
zodat we ook dit jaar weer met uw hulp een mooi bedrag verdienen. 

Gedetailleerde informatie over de actie(dag) ontvangt u per post. 
Voor vragen kunt u terecht bij pma@sw3lbp.nl of bij 
Melinda van de Hesseweg (coördinator Pepermuntactie) 06-50499099.
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SWIII/LBP-traditie!

We beginnen een nieuwe 

Houd 1 oktober, 
de actiedag,

vast vrij 
in uw agenda!



#stam i
zwijnengewroet

Stam 1 is niet op zomerkamp geweest, maar we hebben voor de zomer-

vakantie nog wel een paar leuke opkomsten gehad. Bovendien hebben wij 

de knoop eindelijk doorgehakt: we gaan naar Rotterdam op kerstkamp, 

joehoe!

De Scheg
Op 17 juni hebben we allemaal 
onze bikini’s en zwembroeken uit 
de kast getrokken en zijn we met 
een grote groep naar het zwembad 
de Scheg in De-
venter gegaan. 
Nadat de spieren 
los waren, de eer-
ste blauwe plek-
ken al ontstonden 
en de glijbanen 
veelvuldig waren 
gebruikt, was het 
voor de meeste 
stammies tijd voor patat. De luxe-
paardjes zijn vervolgens naar het 
saunagedeelte gegaan en hebben 
daar lekker lopen bubbelen en zwe-
ten. Om half tien zijn we het uit 
het zwembad gesprongen en weer 
huiswaarts gekeerd. We hebben de 
avond afgesloten met een berg friet 
en mayonaise. Het was weer een 
leuke avond!  

Bourgondische stamavond 
Bij de allerlaatste stam-opkomst van 
het jaar stond de bourgondische 
avond op het programma. Voor de 

opkomst had iedereen al mysteri-
euze appjes gekregen met ingredi-
enten die ze mee moesten nemen 
voor die avond. Op de avond zelf 
moest er eerst even bewezen wor-

den dat iedereen wel 
een echte bourgondiër 
was. Zo werden er on-
der andere kruiden 
geroken, onbekende 
dingen geproefd en 
diëten onder de loep 
genomen. Alleen de 
échte Bourgondiërs 
verdienden een deel 

van hun recept. Uiteindelijk hebben 
we mozzarellaballetjes, zoete na-
cho’s  met zelfgemaakte appelmoes 
en een chocoladepizza gemaakt en 
dat was smikkelen! Aan het einde 
van de avond was iedereen een 
aantal kilootjes zwaarder, maar een 
beetje bourgondiër maakt zich daar 
niet al te druk om...

We kijken uit naar het volgende sei-
zoen!

Groetjes namens Stam 1,
Anke en Hannahp p g
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beverbabbels
#middagkolonie

Hallo allemaal,

Een paar weken geleden zijn ook de bevers op avontuur gegaan naar het 

verre België. Op het zomerkamp kregen we bezoek van Petra Piraat (de 

nicht van Piet Piraat).

Het schip van Piet Piraat is ergens 
gezonken en daarom moest Petra 
hem gaan helpen. Maar ze wist niet 
waar op zee Piet precies was. Geluk-
kig konden onze bevers haar hel-
pen. Door allemaal piratenspellen 
te doen, konden we allemaal stuk-
jes van een kaart vinden. Deze kaart 
vertelde precies de locatie van Piet 
piraat.

Om Petra extra goed te helpen zijn 
we dus de wereld van Piet piraat in 
gedoken. Zo hebben we bijvoor-
beeld het grote havenspel gespeeld, 
schatten opgegraven en gespeeld in 
een piratenschip en een echte pira-
tendisco gevierd. Daar tussendoor 
hebben we alle stukjes van de kaart 
van Piet piraat gevonden. Hierdoor 
konden we Petra helpen en is Piet 
piraat gered! 

Na dit avontuur konden alle bevers 
moe, vies maar gelukkig naar huis! 
Het was een super mooie week met 
z’n allen.

Groetjes, de beverleiding
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Hallo allemaal,
Wat hebben we weer een leuk zomerkamp gehad! Al 
was het dit jaar wel wat anders dan anders, het was 
namelijk een groepszomerkamp! Dit hebben jullie vast 
al wel gelezen in de gazetten, maar laten we het toch 
even kort bespreken. ;-)

ROX:
Het was weer een kamp vol mysterie, want, kregen we 
zaterdag te horen, het team ROX had wat problemen 
en misschien konden ze onze hulp wel gebruiken.
Zondag bleek dit inderdaad waar, want Rox was ver-
giftigd! 
We kregen te horen dat de Kapitein (familie van de Ko-
lonel) een codex had weten te krijgen van waterman, 
degene die Rox vergiftigd had, met daarin de formule 
voor een tegengif.

Nu moesten we alleen nog zoeken naar aanwijzingen 
om deze codex te openen. Dit bleek lastiger dan ge-
dacht, maar na goed zoeken hadden we er op woens-
dag toch vier gevonden!

Nu denk je misschien dat het dan makkelijk is om zo’n 
codex te kraken, maar dat valt vies tegen, alle aanwij-
zingen waren heel cryptisch en we konden er niet echt 
wijs uit worden. Toen kwamen we erachter dat team 
Rick en team Olivia (de Sionie’s en de Shanti’s) ook aan-
wijzingen hadden gekregen! 
Door deze te combineren waren een aantal welpen er 
heel snel achter wat de code zou moeten zijn, snel op-
gestuurd naar de Kapitein dus!

We kregen woensdagavond nog een fi lmpje van de Ka-
pitein, het wilde maar niet lukken met het openen van 
de codex. Gelukkig vonden we toen nog een laatste 
aanwijzing, alles +1 en zon = 10. Toen waren de welpen 
er weer snel achter wat de code wel moest zijn. En zo 
stuurde de leiding de Kapitein weer een bericht.

Zonder dat de welpen het wisten kwam de Kapitein 
naar Herentals om hen te ontmoeten en de codex te 
openen. Dus moesten de welpen toch nog weer uit bed 
komen, door het donkere bos lopen vond een aantal 
toch nog best spannend. En toen de Kapitein met zijn 
zaklamp fl itste schrokken we ons allemaal een hoedje!

jungleavontuur
#mowglihorde

Maar, uiteindelijk ging de codex open en racete de Ka-
pitein weer terug naar Antwerpen om het tegengif te 
maken! 
Eind goed, al goed zullen we maar zeggen.

Andere toffe spelen:
Natuurlijk hebben we ook nog andere leuke dingen 
gedaan! Hier volgt nog een kort lijstje:
- We hebben het Razendspannende Studio 100 
 Wedstrijd-spel (RSW-spel) gespeeld. 
 (Georganiseerd door onze voorzitter, Martijn)
- We hebben een vossenjacht gedaan. (met de explo-

rers!)
- We hebben gezellig bij een kampvuur gezeten.
- We hebben de toren van Herentals beklommen 
 (sommigen zelfs tot in de top!)
- We zijn naar de stad(dorp) Herentals geweest, onze 

buiken waren hierna heerlijk gevuld met snoep!
- We hebben levend cluedo gespeeld
- En last but not least, we zijn gaan zwemmen.

Een stevige linkerhand,
Shere Kahn en de rest van de leiding.



jungleavontuur
#sioniehorde

Eindelijk was het dan zover. Op zaterdag 9 juli gingen we dan eindelijk op 
groepszomerkamp naar België.
Bij aankomst moesten we de slaapkamers klaarmaken. Na een heerlijke 
maaltijd werd het kamp offi cieel geopend.

Er kwamen diverse Studio 100 fi gu-
ren voorbij zoals Rick, Mega Min-
dy, Bumba en K3. Het zomerkamp 
stond voor de welpen in het teken 
van ROX. Gedurende de week kre-
gen de welpen aanwijzingen om de 
code van de codex te kraken. Dit 
was nodig omdat in de codex de 
formule van het tegengif zat. Het 
tegengif was nodig omdat ROX ver-
giftigd was. 

Toren van Herentals
Op maandagochtend hebben we 
de toren van Herentals bezocht. 
Nadat we een aantal opdrachten 
hadden gedaan gingen we naar de 
bovenste verdieping. De toren van 
Herentals heeft 112 treden en is 24 
meter hoog. Het uitzicht was ge-
weldig. We konden o.a. Antwerpen 
zien liggen.

Filmavond
Natuurlijk hebben we tijdens de 
fi lmavond Rox vs Mega Mindy ge-
keken. Dit hebben we samen met 

de welpen van de Mowglihorde en 
Shantihorde gedaan. Een glaasje fris 
en een zakje chips mochten hierbij 
natuurlijk niet ontbreken.

Avondspel
Op woensdagavond vond het lang-
verwachte avondspel plaats. Nadat 
de welpen een half uurtje hadden 
geslapen werden ze weer wakker 
gemaakt door de leiding. De juiste 
code voor de codex was waarschijn-
lijk gevonden en dit werd doorge-
geven aan de kapitein. Aangezien 
hij in de buurt was  gingen we naar 
hem toe. Dit was best spannend 
omdat hij in het donkere bos stond.

Gelukkig bleek de code juist en ging 
de kapitein snel naar ROX toe. Don-
derdagochtend kregen we een laat-
ste fi lmpje en bleek dat ROX weer 
helemaal beter was.

Na het opruimen gingen we weer 
naar huis toe. Met de buik vol friet.

keken. Dit hebben we samen met
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jongenspraat
#ekerstroep

Hallo allemaal! 

Het is ein-de-lijk zo ver, we gaan 
met z’n allen naar het levendige Bel-
gië! Na een klein eindje rijden in de 
allerleukste feestbus van de Benelux 
komen we aan in het pittoreske en 
bloedhete Herentals! Na een mid-
dagje fl ink sjouwen en klussen staan 
alle tenten, liggen alle matjes op 
hun plek en zijn alle spullen netjes 
uitgestald in het vendel. De eerste 
avond gingen we met de hele groep 
samen eten, zijn we met de hele 
groep op de foto gegaan en was 
mocht grandioze kamp opening, 
waarbij onze Bumba de sterren van 
de hemel speelde, niet ontbreken.

De ochtend erop begonnen we 
natuurlijk met fourageren, waarna 
Robin een enigszins geïmproviseer-
de vlaggenmast had gemaakt zodat 
we met de eigen speltak konden 
openen. Het merendeel van deze 
dag stond in het kader van de kam-
popbouw, aangezien er nog keu-
kentafels gepionierd moesten wor-
den en een activiteitendak opgezet 
moest worden. In de avond hebben 
we met alle scoutsspeltakken nog 
een geslaagd ‘RSW’ spel gedaan 
met, natuurlijk, België als thema.

Ondertussen is het alweer maan-
dag. Vandaag is het qua weer een 
stuk minder warm dan tijdens het 
weekend, wat stiekem wel goed is, 
want we gaan kanoën!!! Natuurlijk 
willen we niet zo rood terugkomen 
als de explorers gister deden! Na 
een ellenlange peddeltocht, onder 
het mom “ZoKa Ekerstroep 2016, 
van wal tot wal het riet ingestuurd 
worden’ hebben we het voor elkaar 
gekregen om, zonder om te slaan, 
een route van 10 kilometer tot wel 
25 kilometer uit te breiden. Na deze 
lange en zeker geslaagde dag ging 
de blik alweer snel naar morgen, 

want we gingen nog even bezig 
met de hike voorbereidingen. Ge-
lukkig konden we nog wel even rus-
tig om het kampvuur zitten voor het 
alweer bedtijd was!

Vandaag stonden we vroeg op, 
werkten we ons ontbijt naar bin-
nen, pakten de tas in en gingen op 
pad. De hike bestond uit een tiental 
verschillende routes die vanuit een 
centrale post vertrokken en, door 
middel van een aantal routetech-
nieken en een tussenpost, daar ook 
weer terugkwamen. Het is voor jul-
lie natuurlijk geen verrassing dat de 
ploegjes van de Ekerstroep dit zon-
der fouten deded (of dit anders heel 
slim op wisten te lossen!). 

Na een vrij lange nacht was het al-
weer woensdag. Vandaag wilden 
we naar het Zilvermeer, alleen ge-
zien het weer zijn we samen met de 
GT en PMT gaan zwemmen in het 
zwembad van Herentals. Iedereen 
kon vandaag lekker al het stof en 
zweet ontdoen, van de geweldige 
glijbaan of in het buitenbad (in de 
regen) laten zien dat het helemaal 
niet koud was. We sloten de dag af 
met een gezamenlijk kampvuur bij 
de PMT. Niet alleen lekkere hapjes 
(bitterballen!!), maar ook lekkere 
hitjes mochten niet ontbreken van-
avond! 

Donderdag stond in het teken van 
een bezoek aan Antwerpen, samen 
met de PMT. Na een ritje met de 
trein hebben we het mooie station 
van Antwerpen bewonderd en zijn 
we wezen shoppen. Vervolgens was 
het lunchtijd, waarna onze scouts 
met een zakje rijst aan een handels-
spel begonnen. Dit leverde van alles 
op, van echte Belgische bonbons tot 
paraplu’s, van keycords tot leuke ca-
deautjes voor de leiding. Uiteindelijk 
zijn we nog via een tunnel onder de 

Schelde door gelopen, hebben nog 
een poosje gechilld en gingen ver-
volgens weer terug naar het kamp-
terrein om een cook-out te houden 
op kampvuur. We sloten ditmaal de 
dag af met een nachtspel op een 
van de zandvlaktes waarbij ieder-
een geblinddoekt zijn of haar eigen 
ploegje terug moest vinden, zonder 
te mogen praten!

Vrijdag werd alles in een rap tempo 
afgebroken, is er een leuke afslui-
tende disco geweest en hebben de 
scouts onder een zeiltje geslapen, 
zodat we op zaterdag alles op tijd 
opgeruimd hadden en met de bus 
weer op weg naar de Punt konden.

Wij wensen jullie allemaal een pret-
tige zomervakantie, en tot snel!
Robinbin
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Beste lezers,

Het zomerkamp van de Shantihorde 
was weer één groot hoogtepunt, 
dus het is bijna onmogelijk om die 
hele week samen te vatten op deze 
pagina. We zullen toch een poging 
wagen en nemen jullie graag mee 
op onze spannende reis naar België, 
die in het teken stond van de serie 
ROX. 

Het verhaal

ROX is een serie over een stoere 
auto (genaamd ROX) die, samen 
met een team van nog stoerdere 
tieners, misdaad bestrijdt in België. 
Het team bestaat uit de slimme Rick, 
de sterke Xavier en de stoere Olivia. 
Ze worden geleid door de strenge 
Kolonel, die ieder gesprek afsluit 
met zijn motto: “Falen is geen op-
tie!”

We waren nog maar net aangeko-
men in België, toen we een myste-
rieuze videoboodschap van de Ka-
pitein ontvingen. Hij nam de taken 
van de Kolonel over, omdat die op 
expeditie was, en kon onze hulp 
goed gebruiken. Zondag hoorden 
we waarom: ROX was vergiftigd! 
Tijdens hun laatste avontuur had de 
slechterik ROX stiekem iets weten 
toe te dienen en sinds een paar da-
gen werd ROX er steeds zieker van. 
We komen erachter dat de formule 
voor het tegengif in een codex zit 

verborgen, die geopend kan wor-
den met een code. Helaas is team 
ROX erg verdeeld over de manier 
waarop ze de code kunnen vinden.

We besloten meteen met alle wel-
pen om Team ROX te helpen om 
de code te vinden. De Shantihorde 
stond Olivia bij en vond iedere dag 
een brief van haar in een blauwe ko-
ker, met een aanwijzing voor de juis-
te code. Samen met de andere wel-
penhordes puzzelden we erop los. 
Pas in de nacht van woensdag op 
donderdag kraken we de code: in 
het donker hebben we samen met 
de Kapitein de codex geopend. Het 
was gelukt!!! Donderdag kregen we 
de heuglijke mededeling dat ROX 
weer helemaal beter was.

En verder...

Natuurlijk hebben we meer gedaan 
dan alleen puzzelen en piekeren: 
tussendoor was er alle tijd om te 
spelen, zwemmen, wandelen, shop-
pen, dansen en knutselen. De lei-
ding had een heleboel spellen en 
programma’s bedacht en de Shan-
ti’s wisten zichzelf ook heel goed te 
vermaken. Zo werden er ter plekke 
zangwedstrijden georganiseerd, 
zonder enige hulp van de leiding! 
Ook de gezamenlijke activiteiten 
met de andere welpen (zoals de nu 
al legendarische disco) waren heel 
bijzonder en enorm gezellig.

De foto’s geven een kleine impressie 
van het kamp. Uiteraard komen alle 
foto’s weer op de website te staan 
bij Speltakken --> Shantihorde --> 
Foto’s.

We hebben genoten!

Groeten van de Shantileiding

jungleavontuur
#shantihorde
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#shantihorde

#sioniehorde#bevers

#mowglihorde

groepsfoto’s
#groepszomerkamp
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#gaaientroep

#prinses margriettroep #ondersteuning

#stadhouder willem iii / Lady baden-powell

#ekerstroep

#explorers

Deze groepsfoto’s 
zijn te downloaden 
via onze website!
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groepszomerkamp
#sfeer
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explosiegevaar
#afdeling 757

Ook de explorers zijn allemaal weer veilig en wel teruggekomen van het 

zomerkamp in België. Ik denk dat we wel veilig kunnen stellen dat iedereen 

het ontstellend naar zijn (of haar) zin heeft gehad.

We hebben veel ondernomen, zoals 
ook allemaal in de Zomerkampgazet 
valt te lezen. Maar daar staat natuur-
lijk ook weer niet alles in. Dingen die 
onderling gezegd zijn, of natuurlijk 
aardige wetenswaardigheden. Daar-
om hebben we besloten om het een 
en ander aan wist-je-datjes en grap-
pige/memorabele citaten op papier 
te zetten. Klaar voor wonderwater? 
Neem een duik en ga mee!

wist je dat...
• Kim wel 12 wc-papiertjes lang is?
• Nog steeds niemand van andijvie houdt?
• …maar wel van fi kse porties friet?
• Slechts weinig stoeltjes in originele staat terug naar huis gaan?
• Timons bloemetjesbloussen bij iedereen geliefd zijn?
• De kaartjes van de Italiaan luxer waren dan zijn restaurant zelf?
• Je PMD en PMT niet met elkaar moet verwarren?
• Kelvin een heel mooi stoeltje vond?
• Luc zich eindelijk ook heeft verlaagd tot ons niveau?
• Wesley de woorden ‘een groot zeil’ wel erg letterlijk heeft genomen?
• De sportiviteit van de Belgen erg groot is?
• Er heel wat t-shirts in de Kleine Nete liggen?
• Iedereen zich elke maaltijd weer verbaasde over de hoeveelheid afwas 

die ontstond?
• De kroeg bij de Toeristentoren geen taart had?
• ...maar wél een Pokéstop was?
• Het recordaantal muggenbulten op één been 68 is?
• ...en het record kleinste aantal 0 is?
• Witte bollen in België beduidend minder lekker zijn dan in Nederland?
• Er superveel nietszeggende vlogs gemaakt zijn?
• Je niet met 15+ man een vlag kunt stelen?
• We half hebben ingebroken bij ‘De Boskantien’?
• Timo, ondanks zijn geloofwaardige Vlaams, tóch door de mand viel?
• Dinsdagavond spreekuur was?
• Paul (bege) na dinsdag in memoriam was?
• De stationsvloer van Antwerpen nogal glad is?
• 4 en quattro niet hetzelfde is?
• Buskaarten wel degelijk een beperkte geldigheidsduur hebben?
• Er in het zwembad een straaljager rondvloog?
• Je Paul mag natgooien als je van blauwe ogen houdt?
• We inmiddels één grote scoutingfamilie zijn?
• We blij zijn dat de beeldschermen van de Welpen uitstonden in de bus?
• De aarde in België de verkeerde kant op draait?
• Suiker best een goed vervangend broodbeleg is?

#afdeling 595
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• “Timo, ik zocht je net, want ik had geen broek aan!”
• “èèèèècht???”
• “Allee, loop lekker mee!”
• “2 bier or not 2 bier”
• “Dat is niet sportief een vlag stelen”
• “Mijn leven plakt”
• “Een aardappelkast is écht vet handig!”
• (Bever): “Bart is verliefd op een boom”
• (Bever): “Je hebt wel benen”
• “Meeeeel!!!”
• “Ik wil later geheiligd worden zodat ik mijn brieven kan ondertekenen 

met Sint Harmen”
• “Dit was echt de matigste experience ooit” (Bart bij de St. Annatunnel)
• “Wordt roggebrood echt van roggen gemaakt?”
• “Dit klopt niet helemaal” *stoel stort in*
• “JAN! Dat is je roepnaam haha”
• “Kim, je bent klein” “Bloemen groeien minder hard dan onkruid”
• “Doe eens vrouwelijk, Luc.” “Ja Luc, gewoon jezelf zijn!”
• “Dan ZIJ!”
• “Pasta Choca, beregoed”
• “Liever te dik in de kist, dan weer een feestje gemist”
• “Bijna is vier”
• “Wil je met me trouwen?”
• “Zou je lachen, zou je schelden, zou je zeggen dat ik een broodzak ben” 

(Timo tegen Thom met een broodzak op zijn hoofd)
• “Oma wou pannenkoeken bakken maar het meel was te duur”
• “P L A N K – PLANK – TON!”

n” 
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• “P L A N K – PLANK – TON!”

(anonieme) citaten en wijsheden
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Daar gaan we dan, een reis van ruim 2 uur met zijn al-
len in de bus. Wat hebben we er allemaal zin in en wat 
is het eigenlijk allemaal super spannend. Aangekomen 
in Herentals stond daar al een hele delegatie aan vrijwil-
ligers klaar waaronder de leiding. Kamp opbouw moest 
er gebeuren. Iedere ploeg zijn eigen tent opzetten en 
daarna konden we gewoon aanschuiven om te gaan 
eten. Nadat we allemaal onze buiken goed gevuld had-
den konden we kijken naar een spetterende opening 
waarin al onze themafi guren uitgebeeld werden. 
Zondag werden de keukens afgebouwd en het activitei-
ten dak en de vendel werden ingericht. Na een ochtend 
hard werken was alles klaar en kon er geluncht worden. 
In de middag hebben we Mega Mindy capes gemaakt 
van handdoeken en verf en hebben we levend cluedo 
gespeeld.

Maandag was het een vroege dag, om 8 uur zaten we 
in de trein. Vanaf het prachtige station zijn we gelopen 
naar de Grote Markt en de Lieve Vrouwe Kathedraal. 
Vanaf dit punt begon ons spel, the Bucketlist. Iedereen 
kreeg een lijst met opdrachten mee met daarbij horen-
de punten. Voor elke opdracht die werd uitgevoerd en 
waar bewijs van te zien was kregen de groepjes punten 
toegedeeld. 

Dinsdag was het tijd om de hike te lopen. Dit keer een 
iets andere hike dan normaal aangezien de hike werd 
gelopen met alle scouts en explorer speltakken. De hike 
begon met een makkelijke en korte route richting de 
centrale post. Vanaf deze post waren er tien routes uit-
gezet.  De ene route was wat makkelijker dan de an-
der en er zat veel variatie in. Zo zaten er zelfs enkele 
nieuwe technieken in. Op elke route was ook een post 
gelegen, hier werden spelletjes gespeeld of opdrachten 
uitgevoerd.  

De woensdag begonnen wij heel relaxt met een lek-
kere duik in het plaatselijke zwembad van Herentals. 
Hier waren zowel binnen als buiten baden, een glijbaan 

en een grote speel-
tuin met grote trampolines. 
Nadat iedereen weer lekker schoon was 
geweekt zijn we begonnen aan een erg gave activiteit, 
koken met Dutchovens. Dit zijn speciale pannen die op 
een eigen gemaakt vuur kunnen staan.

Donderdag werd er geklommen, iedereen mocht de 
hoogte in. De ene route was moeilijker en hoger als de 
andere. Er waren 5 routes die gelopen konden worden. 
Alle respect er was niet 1 iemand die niet durfde. Super 
gave en stoere activiteit. 

Omdat er op vrijdag ook opgeruimd moest worden de-
den we in de ochtend allemaal kleine spellen. Rond de 
klok van 2 begonnen we met afbreken en om 17.30 
was alles ingepakt. Echt super hoe iedereen hierbij 
heeft meegeholpen. 

Zaterdag was het dan toch echt zo ver, na een nacht on-
der een zeiltje te hebben gelegen (slapen lukte eigenlijk 
niet echt) vertrok om 10.00 uur de bus naar Apeldoorn 
waar die om ongeveer 12.15 aankwam. Moe maar vol-
daan ging iedereen na het opruimen naar huis. 

Graag wil ik alle kinderen bedanken voor de gezellig-
heid en voor het enthousiasme. Ook de leiding en on-
dersteuningsteam die hierin veel eigen tijd en energie 
gestoken heeft wil ik bedanken. Zonder jullie konden 
we dit niet doen! 
Namens de gaaientroep leiding, Maaike Haijes 

scoutspraatjes
#gaaientroep
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zwijnengewroet
#stam ii

Hallo zwijntjes!

Natuurlijk mag een stukje van Stam 2 niet ontbreken 
aan deze zinderende zomerkampspecial. Stam 2 heeft 
dit seizoen het stamkamp naar de Appalachen gehad. 
We wilden hier een kleine maand doorbrengen om ver-
volgens bij onze allerliefste Karel langs te gaan in Flo-
rida. Dit liep alleen een klein beetje in het water door 
een stel boze indianen. De hele groep werd, verspreid 
over een enorm gebied, gevangen genomen in tipi’s 
(typisch weer he?).  Het scheelt wel dat we afgelopen 
seizoen goed opgelet hadden met de escaperoom op-
komst, en het was dan ook niet meer dan een koud 
kunstje om te ontsnappen. 

Dagenlang heeft iedereen door de wildernis gedwaald, 
en sommigen hadden de hoop al bijna opgegeven, 
maar toen trad ineens de overlevingsdrang in werking. 
Grotendeels door de gigantische voorraad zelfkennis 
die we hebben opgedaan bij de bezinningstocht, kon 
iedereen zich er gelukkig wel toe zetten om door te blij-
ven gaan. 

Voorraad daar lag het niet aan, die had iedereen genoeg 
aan de buik na door alle hapjes opkomsten die we langs 
hebben zien komen, en als het koud werd maakten we 
natuurlijk vuur. Dit hielp niet alleen met opwarmen, 
maar ook met het localiseren van de anderen, want je 
kon enigszins achterhalen waar de overige stamleden 
waren aan de hand van de rookpluimen die zo nu en 
dan te zien waren. Hadden we nou maar een cursus 
rooksignalen gevolgd... Het enige nadeel hiervan was 
echter wel dat de indianen dit ook konden zien, niet de 
bedoeling dus, wel handig op z’n tijd. 

Ik vervolg dit verhaal ruim een week later pas. Er was 
niks meer. Iedereen was door zijn of haar voorraad heen, 
maar we konden gelukkig, door de houthakcursus afge-
lopen seizoen,  wel een soort van (s)tamtam maken. In 
combinatie met de percussieworkshop, verzorgd door 
Ma Marafanyi (bekend van radio en tv!) werd het ech-
ter vrij makkelijk om elkaar terug te vinden. We hadden 
namelijk een aantal partijen geleerd, die allemaal op el-
kaar inspeelden en elkaar beantwoorden.  De indianen 
snapten hier natuurlijk niks van, want die waren nog in 
de weer  om onze ‘rooksignalen’ te ontcijferen. 

Gelukkig kon iedereen op deze manier vrij rap samen-
komen, zijn we helaas Karel misgelopen, maar zaten 
we nog wel op tijd in het vliegtuig naar Nederland om 
de laatste stamopkomst van het seizoen bij te wonen, 
en voor sommigen om de dag erop mee te gaan op 
groepszomerkamp!

Wroetjes namens de stam,

Robin
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Bevers on tour

Op 9 juli was het zover: het langverwachte groeps-
zomerkamp! Ook de allerjongsten van de SWIII/LBP 
mochten mee naar België, maar liefst zestien Bevers 
stuiterden op zaterdagmiddag de bus in. Op naar een 
weekend vol avontuur en plezier! 

Op zoek naar Piet Piraat

Vrij snel na aankomst bleek dat de Bevers niet achter-
over konden leunen dit zomerkamp. Piet Piraat zat na-
melijk in de problemen; hij was zijn roer kwijtgeraakt 
op zee! Ten einde raad kwam zijn nichtje, Petra Piraat, 
de Bevers om hulp vragen. Of de Bevers konden hel-
pen om stukjes schatkaart bij elkaar te zoeken, zodat we 
erachter konden komen waar Piet Piraat nou uithing. 
Maar natuurlijk!

Een volle planning

Stukje bij beetje sprokkelden de Bevers gedurende het 
kamp steeds meer van de schatkaart bij elkaar. Maar 
deze zoektocht was niet het enige dat op het program-
ma stond. Zo moest er regelmatig gespeeld worden op 
de zandvlakte, gegeten worden met de andere jeugd-
leden en een goede nachtrust op de luxe slaapzalen 
ontbrak ook niet. Daarnaast bezochten we een mooie 
speeltuin in de buurt van Herentals, waar de Bevers de 
tijd van hun leven hadden. Een druk weekend dus, voor 
deze jonge avonturiers. 

Toen was het alweer afgelopen..

Op dinsdagmiddag werden zoals vanouds alle tafels 
volgegooid met friet, de laatste maaltijd bij ieder zo-
merkamp. Moe maar voldaan installeerden de Bevers 
zich weer in de bus, om enthousiast onthaald te wor-
den door alle ouders die in Apeldoorn vol smart ston-
den te wachten. Bevers, ouders en leiding, het was een 
fantastisch kamp, dankzij jullie! Wij kijken uit naar een 
nieuw scoutingseizoen na de zomer.

Vriendelijke groet,
Namens de Ochtendkolonieleiding,
Elina Hetebrij

beverbabbels
#ochtendkolonie

de
oor 





25
SEPTEMBER 2016

meidenklets
#pr. margriettroep

Net zoals elke speltak is de PMT dit jaar naar Herentals op zomerkamp ge-

gaan. Onder het overkoepelende thema Studio 100 hebben wij K3 gekozen. 

Een week lang hebben wij in de wereld van K3 gezeten: we hebben gedanst 

en gezongen.

Luxe touringcar
Op zaterdagmiddag vertrok onze 
hele groep naar Herentals. Het was 
een ware verhuizing. Natuurlijk 
moesten de K3-fans als sterren ver-
voerd worden, zij gingen dan ook in 
een grote touringcar richting België.

Tent opzetten
Eenmaal aangekomen moesten er 
wel wat tenten opgezet worden 
(ook K3 heeft 

het af en toe zwaar). ‘s Avonds 
was de opening waar alle Studio 
100-fi guren op bezoek kwamen bij 
Samson en Gert. 
Na een nachtje goed slapen was het 
tijd om de keukens te bouwen. Aan 
het eind van deze warme dag heb-
ben we met alle scouts de Razend-
spannende Studio 100 Wedstrijden 
gedaan.

Bumba-acts en make-up
Op maandagochtend hebben we 
samen met de Ekerstroep een spel 
gedaan waarbij de twee teams 

een Bumba-circusact moesten uit-
voeren. Opeens kwamen er overal 
clownsneuzen en andere verkleed-
kleren vandaan en het werden heu-
se circusacts. 
‘s Middags was het tijd om de visa-
gie in te gaan. We hebben lekker de 
tijd genomen om nagels te lakken, 
haren in te vlechten en oogscha-
duw op te doen. Zelfs de Ekerstroep 
kon het niet laten een kijkje te ne-

men. Sommigen heb-
ben zich zelfs aan de 
felgekleurde nagellak 
gewaagd.

Antwerpen
Donderdagochtend 
waren we al vroeg uit 
bed om de trein naar 
Antwerpen te ha-
len. Tussen de buien 
door heeft iedereen 
lekker kunnen shop-
pen. Als verrassing 

gingen we met de hele PMT 
lunchen bij de McDonald’s. Daarna 
is het gelukt om een bakje zoetzure 
saus te ruilen 
voor een te-
lefoonhoesje 
tijdens het 
ruilspel. Dat 
hadden we 
nooit ver-
wacht.

Na de lunch 
en het ruil-
spel hebben 
we onder 

leiding van gids José van de Ekers-
troep de Sint Anna-tunnel mogen 
bewonderen. Er waren heel veel 
roltrappen en een hele lange gang. 
Aan de andere kant van het water 
hebben we heerlijk van de zon kun-
nen genieten en een balletje kun-
nen trappen. Ook konden we heel 
mooi uitkijken over de skyline van 
Antwerpen.

Vrijdagavond hebben we het kamp 
afgesloten met een disco voor alle 
scouts. Zaterdagochtend gingen we 
alweer naar huis. Het was een leuke 
week waarin veel herinneringen aan 
K3-liedjes zijn opgehaald.

Groetjes van de PMT-leiding
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