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Sinds 1924

Timmer- en Onderhoudswerk
Mannessen & Zn
Korteweg 35
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Tel: 055-5217935
Tel: 055-5785299
E-mail: info@mannessenzn.nl
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Voor u ligt de eerste editie van de Jachthoorn van 2015. Door technische omstandigheden is deze Jachthoorn later verschenen dan normaal.
De redactie van de Jachthoorn bestaat uit diverse vrijwilligers, sommigen vervullen

De Jachthoorn is een
uitgave van
Scoutinggroep
Stadhouder Willem III/
Lady Baden-Powell
te Apeldoorn.

Editie
Nummer 1
juli 2015
42e jaargang

kopijdatum
zaterdag 25 juli

Redactie
Han Hofma
Evelien in de Rijp
Justin Roodenburg
Mariëlle Roodenburg
-Van Hengel

Vormgeving
Sander Ros
Paula de Jonge

Advertenties
René van de Hesseweg
sponsoring@sw3lbp.nl

oplage
500 exemplaren

deze rol zelfs naast het leiding geven bij een speltak. Zij zorgen dat van alle speltakken kopij binnen komt, redigeren de stukken waar nodig, verzorgen de opmaak en zij
zorgen voor de verspreiding onder alle leden. De redactie gaat proberen om in 2015
toch vier edities van de Jachthoorn uit te brengen. Zo zal er in de zomervakantie
gewerkt worden aan een speciale zomerkampspecial.
Sinds kort wordt er, vanuit de groep, iedere maand een digitale nieuwsbrief verstuurd naar alle ouders/verzorgers. Deze
nieuwsbrief is bedoeld om actualiteiten
snel te kunnen delen. Nieuwtjes over wisselingen van leidersteams bijvoorbeeld
worden voortaan daarom in de nieuwsbrief vermeld en staan niet meer in dit
voorwoord.
Het is absoluut niet het plan om de nieuwsbrief de Jachthoorn te laten vervangen.
Waar de nieuwsbrief vooral actualiteiten
zal melden, geeft de Jachthoorn een beeld
van de activiteiten die hebben plaatsgevonden. We proberen hierbij altijd te zorgen dat alle speltakken input aanleveren
en dat we de foto’s zo gevarieerd mogelijk
samenstellen.
Wel zal ik op deze plaats af en toe bijzondere zaken rondom kaderleden aanstippen.
Zo zal Inge Oostenrijk gaan stoppen als
groepsbegeleider. Vanaf 2002 heeft Inge
de rol van vertrouwenspersoon vervuld en
sinds 2009 is zij binnen het groepsbestuur
groepsbegeleider. In beide rollen bood zij
de leiding een luisterend oor. Inge slaagde
erin om de geluiden die ze in de speltakken opving, ook over te brengen in het
groepsbestuur. Hierin gaan
we haar zeker missen. Gelukkig zal ze met diverse activiteiten nog steeds komen
helpen en waarschijnlijk regelmatig aankomen voor
een kop koffie.

social media
T twitter.com/sw3lbp
f facebook.com/sw3lbp
C instagram.com/sw3lbp
lbp
Y youtube.com/scoutingsw3
3lbp.nl
5JULIsw2015

Tot slot nog een verzoek aan iedereen om
met ons mee te denken. Als scoutinggroep
zijn wij altijd op zoek naar extra inkomsten. Mede daarom staat verderop in deze
Jachthoorn een advertentie voor een acquisiteur. Wellicht is een sprekend voorbeeld
voor het binnenhalen van extra inkomsten
een recente activiteit de we hebben organiseert. Op woensdag 27 mei stelden wij
ons terrein en een aantal van onze vrijwilligers beschikbaar voor de Veiligheidsregio
Noord-Oost Gelderland (VNOG) voor hun
evenement VNOG Talks! Tijdens dit evenement vertelden mensen uit de hulpverlening indrukwekkende verhalen aan elkaar.
Wij waren gevraagd om de catering en
aankleding van het terrein te verzorgen
voor de circa 100 gasten. Vanuit de VNOG
en hun gasten hebben wij enthousiaste
reacties ontvangen. Daarnaast hebben wij
als groep hier een leuk bedrag aan over
gehouden. Wilt u ook uw evenement bij
ons op de Punt hebben? Neem dan contact op met verhuur@sw3lbp.nl.
Ik wens iedereen weer veel leesplezier met
deze Jachthoorn en een fijn zomerkamp!
Met vriendelijke scoutinggroet,

Martijn Loo

3

3 handig
agenda
juli
11 - 18 juli
Zomerkampen

augustus
29 augustus
Eerste opkomst

september
5 september
Klusdag voor ouders

Bevers

5 tot 7 jaar

zaterdagochtend 09.30 - 11.45 uur
zaterdagmiddag 14.00 - 16.15 uur

welpen

scouts

Sioniehorde
Mowglihorde
Shantihorde

(gemengd)
(jongens)
(meisjes)

11 tot 15 jaar

zaterdagochtend 09.30 - 12.00 uur
zaterdagmiddag 14.00 - 16.30 uur
zaterdagmiddag 14.00 - 16.30 uur

explorers

Gaaientroep
Ekerstroep
Pr. Margriettroep

(gemengd)
(jongens)
(meisjes)

15 tot 18 jaar

zaterdagochtend 09.30 - 12.30 uur
zaterdagmiddag 14.00 - 17.00 uur

roverscouts

Afdeling 757
Afdeling 595

(gemengd)
(gemengd)

vanaf 18 jaar

20.30 - 23.00 uur
20.30 - 23.00 uur

Horta Stam 1
(gemengd)
Horta Stam 2 (23+) (gemengd)

groepsscoutshop

ledenadministratie

WebShop:
Ga naar GroepsScoutShop
op www.sw3lbp.nl

Bianca van den Hul-Wiltschut
Elsweg 28, 7311 GX Apeldoorn
055-5218300
ledenadministratie@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
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(gemengd)
(gemengd)

7 tot 11 jaar

zaterdagochtend 09.30 - 12.00 uur
zaterdagmiddag 14.00 - 16.30 uur
zaterdagmiddag 14.00 - 16.30 uur

vrijdagavond
vrijdagavond

Ochtendkolonie
Middagkolonie

social media
T twitter.com/sw3lbp
f facebook.com/sw3lbp
C instagram.com/sw3lbp
lbp
Y youtube.com/scoutingsw3
5 sw3lbp.nl

ons terrein “de punt”
Jachtlaan 4-6
7313 CP Apeldoorn
52°13’31.5”N 5°56’32.9”E
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#ochtendkolonie

Zaterdag 24 januari – Winter Wonderland
Toen de Bevers op zaterdagochtend 24 januari uit bed sprongen en uit het
raam keken, stond ze een grote verrassing te wachten: de wereld was wit!
Het had die nacht flink gesneeuwd, daar gingen de Bevers eens even goed
van genieten.
Want wat is er nu leuker dan
sneeuwpoppen maken, sneeuwballen gooien en sleeën? Vooral als je
de leiding ook nog eens voor je karretje mag spannen. Zo gezegd, zo
gedaan. De leiding had wat oude
sleetjes opgetrommeld van zolder,

die de Bevers al gauw in bezit genomen hadden.
Er werd hard samengewerkt aan de
mooiste creaties. Uiteindelijk stond
er een heuse sneeuwpop te pronken op het veld achter Hotsjietonia!
Die moest natuurlijk ook even mooi
aangekleed worden. Op het eindresultaat waren we

allemaal uiteraard apetrots. Helaas
begon de sneeuw vrij snel alweer
te smelten en had de sneeuwpop
geen lang leven.. Gelukkig hebben
we de foto’s nog! De dames kregen
op het eind zelfs nog een creatieve
ingeving, en gingen aan de slag met
een mooie kleurplaat. Het was weer
een ontzettend geslaagde opkomst.
Vriendelijke groet,
Namens de Ochtendkolonieleiding,
Elina Hetebrij

5
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jungleavontuur
#mowglihorde

Hallo welpen,
De eerste opkomst van het nieuwe jaar hebben we samen met de hele groep
geopend. Daarna gingen er een paar kinderen overvliegen naar een andere
groep. Dit keer zijn er geen nieuwe kinderen bij ons gekomen.
Na het openen gingen we naar de
raadsrots om het eerste spel te spelen. Dit was “Haaien, vissen en zeewier.” We moesten met zijn allen op
een lijn gaan staan en we waren allemaal vissen. In het midden stond
een haai. Deze mocht zeggen welke
vissen er naar de overkant mochten
zwemmen. De haai moest dan de
vissen tikken en deze werden dan
zeewier. Dan moest je op de plek
gaan staan waar

Nadat dit spel klaar was gingen we
het schreeuwspel doen. Je mocht
dan zo ver mogelijk rennen totdat je
geen adem meer had. Diegene die
het verst was gekomen had gewonnen. Na het drinken hebben we nog
een tikspel gedaan. Er was een tikker deze moest geblinddoekt in een
vak gaan staan. De andere welpen
gingen verspreid in het vak staan.
De tikker moest iedereen

spel gedaan. Iedereen werd opgedeeld in groepjes van twee. Per
groepje kreeg je 25 Borcu (euro).
Hiermee kon je bij Bagheera koper
kopen. Dit kon je dan bij Balou weer
verkopen voor 50 Borcu. Uiteindelijk kon je dus zo steeds meer grondstoffen kopen. Zoals zilver, goud en
zelfs diamanten. Als je genoeg geld
had kon je bij Bagheera wapens kope
pen.
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je was getikt en mocht
je de haai vanaf die plek helpen met
tikken.
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Borcuspel
V
Vandaag hebben
w verschillende
we
spellen gedaan.
Natuurlijk
begonnen we eerst
met
openen.
Daarna begonnen we met het
haaien,
vissen
en zeewier spel,
omdat we dit zo
leuk vonden de
vvorige opkomst.

D
Deze
kon je gebruiken
om andere groepjes te
t
tikken
en dan kon je
hun grondstoffen afpakken. Maar je kon
o
ook
groter wapens
kopen en dan kon je ook
groepjes tikken die een kleiner wapen hebben en dan kreeg je ook
hun grondstoffen. Aan het einde
van het spel heeft Tabaqui het geld
en de wapens van de groepjes tellen en zo wisten we welk groepje
het spel gewonnen had. Na dit spel
hebben we ook nog een balspel gedaan. We moesten allemaal in een
kring staan met de voeten tegen
elkaar en de benen wijd. Je moest
de bal door de poortjes van de andere welpen slaan. Als de bal door
het poortje is gegaan mocht je nog
maar een hand gebruiken. Wanneer
de bal nog een keer door je poortje
ging moest je je omdraaien. Als de
bal dan nog een keer door je poortje ging was je helaas af.

Daarna hebben
w
we het Borcu-

Helaas was het toen alweer tijd om
te sluiten. Tot volgende week!

aftikken en dan had
je het spel gewonnen. Daarna gingen we alweer sluiten. Het was weer
gezellig vandaag.
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#afdeling 757

De Explorers van de ochtendgroep hebben de afgelopen
tijd verschillende activiteiten gedaan.

GREPPELTOCHT
Bij een avondopkomst hebben we op uitnodiging van
scoutinggroep Marca Appoldro meegedaan aan een
greppeltocht. We werden gedropt bij de kerk in het gehucht Bussloo. Van daaruit moesten we proberen om
ongezien bij het clubhuis van die scoutinggroep in het
Woudhuis te komen. Als we in het licht gezet werden
door een zaklamp van de rondrijdende leiding mocht
deze bepalen of we teruggezet werden naar de kerk of
een opdracht moesten doen. Op de parkeerplaats van
Bussloo reed ook leiding, dus zo makkelijk was het niet.
Om 23.00 uur kregen we bij terugkomst soep of koffie
om warm te worden. Het was een heel leuke greppeltocht!

gre

het in hun gezicht! Eén loper dacht dat hij water over
zich heen gooide, maar dit was sportdrank!!!
We boden thee, water en sportdrank aan, maar ook een
stukje banaan. Toen de 10 mijl was geweest moesten
we alle bekers die de lopers van zich afgegooid hadden opruimen. Nadat de 8 km was geweest konden
we weer opnieuw beginnen. Ons hoogtepunt was toen
onze eigen Stefan langs liep! Hij deed mee met de Acht
van Apeldoorn. Het was een lange, koude dag, maar we
werden beloond met een patatje van Kokkie met een
lekkere snack erbij. Het geld dat we hiermee hebben
verdiend, gaat in de pot voor het zomerkamp 2015!
MORNING MOVIE AT EA757 SW3/LBP
Ook hebben we een Morning Movie gehouden. Voordat we daaraan begonnen gingen we zelf popcorn
maken. In het begin was het meer zwarte dan witte
popcorn. Na meerdere pogingen lukte het uiteindelijk
om eetbare popcorn te maken. Om in de stemming
te komen hebben we een filmquiz gedaan, waarbij
een prijsje te winnen viel. Een echte 3Dbril met nacho
cheese en dipsaus. Toen de prijs gewonnen was en ieders kennis over films weer opgevijzeld was begon de
film, DRACULA UNTOLD. Met het 5.1 soundsysteem
was het alsof we middenin de film zaten. Al met al een
geslaagde ochtend.

MIDWINTERMARATHON
Ook hebben we samen met de middaggroep op 1 februari geholpen bij de Midwinter marathon. We moesten spandoeken op de hekken vastmaken, stoeltjes voor
de lopers in de Heliconschool klaarzetten. Daarna gingen we een drankpost bemannen op de route van de
10 mijl en de 8 km. Voordat we dit konden aanbieden
hebben we zelf sportdrank en thee moeten maken in
metselbakken, zodat we daarna de bekers konden vullen. We kwamen er al snel achter dat we de bekers te
vol hadden gedaan, want als ze een slok namen klotste
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unicorn

meiden#pr. margriettroep Tinkelbell
Jake

LLeuke sesamstraatvriendjes,
Deze keer mocht ik het levende bewijs zijn van stratego. Maar wel in...
D
sesamstraat-style.
se
H staat een unicorn omdat ik lieHier
vve met een f schreef en sesamstraat
m
met een l. Wij hebben met bloed,
zzweet & tranen moeten strijden.
J
Jake
de piraat is mijn droomman. Is
h niet knap?
hij

de boer als de kip van uien houden,
of te wel, we speelden boer en kip.
De leiding had oude uien liggen &
deze hebben Joos & ik rauw gegeten & het was heerlijk. We roken
zooo lekker...
Mijn pennen own, wacht - GLITTERPENNEN - beginnen leeg te
raken. Naja, dan als laatste: Ik heb
voor Jake gekozen, want Aart was te
oud voor me. Ik zou van ze allebij
houden... Ping_ bericht Jake: Ik heb
toch voor Tinkelbell gekozen... Ik
blijf forever alone. Fissa.
Het was weer gezellig.
Sita

In elk geval moesten Bert & Ernie tegen elkaar strijden en Aart
is de BOM... met z’n pak, bril &
erg aantrekkelijke kale hoofd. Wie
moest ik kiezen... Jake of Aart?
Na een uur zoeken en een verkeersbord vinden... hadden wij de
koffiezettendebanaangeelkleurige
koeien gewonnen!
Terwijl we thee dronken moesten
we nadenken over het ZoKa-thema. Barbie, Disney, Frozen, K3...
ja, dat waren de leuksten. Ook zijn
we te weten gekomen dat zowel
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beverbabbels
#middagkolonie

Hallo bevers van de middagkolonie!

Zo zijn we al weer een eind het nieuwe jaar in. We begonnen het nieuwe
jaar natuurlijk met het overvliegen, maar gelukkig hoefden wij van niemand
afscheid te nemen deze keer.
In de periode voor het overvliegen
hadden we ook nog van alles beleefd, want het waren bijzondere
dagen! Sinterklaas, Kerst, Oud en
Nieuw, allemaal heel spannend en
daarna waren we wel even aan vakantie toe. Gelukkig was iedereen
weer met 10 vingers present op de
eerste opkomst in het nieuwe jaar.
We hebben al weer van allerlei leuke
dingen beleefd. Ondanks de kou en
het slechte weer gaan we
toch al-

tijd wel even naar buiten om onze
energie kwijt te raken.
Zo hadden we een winteropkomst
met allemaal spelletjes die mett de
winter te maken hebben een
EHBO opkomst waar we leerden hoe we moesten verbinden en wanneer je 112 mag
bellen en wanneer niet en wat
zit er eigenlijk allemaal in zo’n
EHBO koffer?
e
En we hadden een
bioscoopmiddag. De bevers moesten eer
eerst in het bos
zoe naar plaatjess
op zoek
a thema bios-met als
coop. Als we die niett
hadde
n
hadden
gevonden
krege we geen toeekregen
gangs
gangskaartjes.
Geluk
Gelukkig
waren alle
kaart
kaartjes
gevonden en
kond
konden
we de bioscoop in.
Spa
Spannend.
Welke film
zou er draaien?
Het werd Planes 2
en het was erg leuk
en spannend. In de
pa
pauze
( ja, net echt)
kr
kregen
we chips,
po
popcorn
en drink
ken.
Wat een feest.
N de film gingen
Na
w buiten nog een
we
s
spel
doen, om alle

energie nog even kwijt te raken,
want het is wel lang stilzitten zo’n
film kijken. Voor sommigen was dit
nog een hele opgave.

En over energie kwijt
raken gesproken. We gingen ook
lekker met z’n allen naar de gymzaal!
Klimmen, klauteren, rennen, het
kon er allemaal.
Wat fijn dat we ook een leiding hebben die gymjuf is, zodat we alles uit
de kast konden halen.
En natuurlijk staan er nog veel meer
leuke dingen op het programma.
Afwachten maar weer.
Tot de volgende opkomst maar
weer!
Leiding middagkolonie
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HULSTEIN
W O N E N


   
   
     

www.hulsteinwonen.nl

Arnhemseweg 156
7335 DN Apeldoorn
055-5337720
www.verloskundige-doevendans.nl
praktijk@verloskundige-doevendans.nl

5HLVSODQQHQ"
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

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
    

scoutspraatjes

#gaaientroep

Dag leuke lezers,

De Gaaientroep is tegenwoordig gegroeid naar 5 enthousiaste leiding en
+/- 30 nog veel enthousiastere jeugdleden. Hoe tof is het om met zo’n leuke
enthousiaste groep elke zaterdag leuke dingen te doen. Elke week proberen
we er weer een bijzondere opkomst van te maken, en aan de enthousiasme
van de kinderen te zien lukt dat wel. Maar wat doen wij dan allemaal?
Op 24 januari deden we een EHBO-ganzenbord. Er
was een groot bord gemaakt zoals bij ganzenbord en
op sommige vakjes stonden vraag of opdracht. Een
vraag kon zijn wat doe je met een splinter, maar een
opdracht kon zijn help iemand die in de leiderskamer flauw gevallen is.
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Die dag lag er ook
sneeuw dus we
konden het natuurlijk
niet laten om
even te gooien met
sneeuwballen of
sneeuwpoppen te maken
om vervolgens verkleumd binnen te komen en warme
thee te drinken en verder te gaan met het spel. Wie het
eerste bij het einde was en de vragen juist beantwoord
had die was de winnaar. Superchaotisch maar wel heel
leerzaam en leuk om te doen.

E

Op zaterdag 14 februari was het Valentijnsdag, de dag
om iets voor je grote liefde te doen. En wat doet de
Gaaientroep? Jawel, die gaat een hike lopen.
Maar deze hike was geheel in valentijnsstijl. Tussendoor hingen er opdrachten die we konden maken en
punten mee konden verdienen. We
moesten veel verschillende technieken doen en
dat was wel heel leerzaam.
Groetjes van de Gaaientroep

GEZOCHT: ACQUISITEUR
Als scoutinggroep kunnen wij altijd extra inkomsten

De week daarna hadden we een vrijdagavond opkomst
met de Prinses Margriettroep en de Ekerstroep. Spannend want het was donker en Marit kwam als detective binnen en vertelde dat we een moord moesten
oplossen. Door vragen te stellen aan de personen die
eventueel de moord gepleegd konden hebben zouden
we er achter kunnen komen wie het had gedaan. Het
was een aantal groepjes gelukt om de juiste dader te
vinden. Helaas zetten de rest van de groepjes hele onschuldige mensen achter de tralies.
Op 7 februari werden er twee kinderen geïnstalleerd
en ook Robin van de leiding hoorde er na deze morgen helemaal bij. Daarna gingen we een speurtocht
lopen met knopen. Overal hingen papiertjes door het
bos met opdrachten. Er stonden coördinaten op en zo
konden we door het bos naar de volgende post lopen.
Bij sommige posten zat leiding en daar deden we iets
speciaals. Zoals knopen maken met je ogen dicht. Of
een driepoot maken. Het was wel koud dus we hadden
snel koude handen. Gelukkig was de thee klaar en konden we onszelf lekker opwarmen.

gebruiken. Dit kan zowel als financiele bijdrage als
in natura.
Deze inkomsten komen echter niet vanzelf, daar
moeten we naar zoeken. Dit kan bij lokale bedrijven, bij grote landelijke fondsen en vast nog via andere kanelen.

Voor deze nieuwe functie zoeken wij mensen met
oog voor nieuwe kansen. Zie jij mogelijkheden om
nieuwe relaties aan te boren? Of ben jij goed in
staat om contacten met bestaande relaties te onderhouden? Dan ben jij de persoon die wij zoeken!

Als jij je commerciële talenten wilt inzetten om ons
te helpen, dan kun je bellen met 06-25590277 of
een e-mail sturen aan dimitri@sw3lbp.nl.

JULI 2015
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#stam i

Hallo zwijntjes!
Voordat we beginnen moet ik jullie alvast waarschuwen dat dit niet een
standaard verhaaltje is, maar iets met net een ander tintje. Dit is namelijk
de enige manier waarop de waanzinnige belevenissen van het geweldige
Horta Stam 1 kerstkamp tot zijn recht komen.
Wist je dat..?
Het kerstkamp dit jaar in Joure was?
Er wel 12 mensen meegingen?
Dat Mark en zijn cavia uiteindelijk toch niet meegingen omdat ze huiswerk moesten maken?
Dinand dit jaar wél zijn matje mee had genomen, maar met stam 2 meeging?
Marlies voor het eerst in haar leven door een sneeuwstorm heeft gereden?
De deurklink van de blokhut er al afviel voordat we binnen waren?
Steven met zalm en spinazie in de douche speelt?
Family Business het meest woede-opwekkende spel ter wereld is?
Sloten die dicht zijn, waarvan de bevestiging vastgeschroefd zit aan de muur, geen goed slot zijn?
Een klein kacheltje op een enorme bovenverdieping niet werkt als het keihard vriest?
Er daarom wel drie mensen geen oog hebben dichtgedaan?
Jorrick op scouting heeft gezeten bij de groep waar we nu aan het logeren waren?
Levend ganzenbord enorm frustrerend kan zijn?
Rick voor het eerst ooit een spel heeft gewonnen op scouting?
Hij daarna een doelwit was bij alle andere spellen?
Daphne geweldig goed eieren met spek kan bakken?
Marlies niet zonder parkeersensoren kan?
Het centrum van Sneek niet bijzonder groot is, maar je er wel witte chocolademelk kan kopen?
Robin er geweldig uitziet op actiefoto’s van het bowlen?
Steven toch de hoogste score wist te halen?
Joris de Hulkmobiel mee had?
Deze jongeman ook snurkt als hij in zijn thermoslaapzak slaapt?
Weerwolven niet alleen maar mensen, maar ook shirts opeten?
Kabelbanen en ijs op het water niet alleen jonge kinderen blij maken?
Rick naast wifi hotspots te kunnen maken, ook heel goed kan afwassen?
Daphne niet een keer een ongeluk had dit kamp?
Hannah dat normaal gesproken wel zou doen, maar nu echt niet hoor?
Maaike’s auto niet harder kan dan 110 km/h?
De hulkmobiel bijna twee keer zo hard kan?
Dinand’s wekker ook mee was gebracht op kamp, en iedereen terroriseerde?
Tu du du tu dum?
Dat Stam 1 het spelletje killerbal wel erg serieus neemt?
Lukas een rugbybal met zijn kruis heeft gevangen?
Vervolgens het spel gestopt werd omdat er te weinig mensen in het veld nog konden lopen?
Arnold een legende is geworden op Kerstkamp?
Robin bij Stam 1 nog geen een keer heeft verloren met Risk?
Dit ook komt omdat vrouwen (lees: Marlies) geen oorlog kunnen voeren?
Rick met Family Business altijd Al Capowned wilde roepen, maar het hier nooit van kwam?
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rsthike hortastam I
Hij na een keer 2e te zijn geëindigd Family Business toch wel een leuk spelletje vond?
Er ’s nachts een aantal potjes pesten zijn gedaan, via de telefoon?
Dinand nu bekend staat om het cyberpesten?
We een hondenuitlaatplaats hebben gevonden voor Jorrick?
Deze ook mee terug is gekomen naar Apeldoorn?
Er in totaal wel vijf mental breakdowns zijn geweest?
Iedereen bij Stam 1 Yuri kent, terwijl de helft hem nog nooit heeft gezien?
De hond van de eigenaar van het gebouw ook Yuri heet?
Dit uitermate grappig was?
Maaike wilde laten zien dat haar achteruitrijkunsten niet zijn zoals vroeger?
Bij Hannah in de straat nu een boom minder staat?
Er stapels pannenkoeken zijn gebakken en opgegeten na terugkomst in Apeldoorn?
Volgend jaar dit jaar moeilijk zal kunnen overtreffen?
Wroetjes namens Stam 1,
Robin

#afdeling 595

explosiegevaar
Beste jachthoornlezer,
Om de kosten van ons zomerkamp te drukken, zijn wij naar de midwinter
marathon gegaan. Wij zijn natuurlijk niet gaan hardlopen, daar zijn wij
veel te lui voor. Daarom zijn wij maar bekertjes met hete thee, lauw water
en vieze doorzichtige sportdrank uitgedeeld aan compleet uitgeputte hardlopers.
Voordat wij hiermee konden beginnen, hadden wij eerst een andere
taak, namelijk die van stoeltjes klappen op het Helicon (een hogeschool
gelegen aan de Loolaan) en spandoeken ophangen langs de route. Ik
heb stoeltjes geklapt, dus ik kan u
ver hoe het is
niet verder inlichten over
oeken opgegaan met de spandoeken
an hohangen. Wel heb ik van
ren zeggen dat er veel geen
rend is op zoek naar een
stuk touw. Wij als stoel-tjesklappers moesten
verroeste stoeltjes uitklappen en deze netjes
neer-

zetten in de lokalen van het
Helicon. Deze stonden op enorm
zware karren en de lokalen waren
achter een opstap(je) van een centi-

meter of 10 hoog. Dit was natuurlijk
onmogelijk, dus moesten eerst een
heleboel stoeltjes los naar binnen
worden gesjouwd. Een uurtje later
stonden alle stoeltjes netjes naast
elkaar en kregen we een kop kofToen
fie.

moesten
we de bekertjes gaan uitdelen.
Deze zaten met 2500 in een
doos en ze moesten in treetjes
waar van die kleine, schattige
tuinplantjes in horen. Nadat we
een heleboel treetjes hadden gevuld, moesten we thee maken
(wij stonden namelijk bij de thee,
in andere delen van onze prachtige kraam werden de bekertjes met
water en sportdrank gevuld). De
thee moesten we maken door heel
veel theezakjes in een plastic zak te
doen waar voorheen nog bekertjes

in zaten. Dit was echt een gedoe,
meer omdat alle theezakjes nog in
een apart zakje zaten en wij 100 van
deze zakjes moesten openen dan
dat ze niet in die zak gingen. Op
het moment dat de eerste hardlopers kwamen barstte de chaos los.
h
Enorm veel hardlopers
en schreeum
wende mensen
dat ze thee (of
water of sportdrank) hebben
war de enige dingen die
waren
je nog meekreeg. Ook
m
moest
er ondertussen
gelet worden op bekende gezichten. Nadat de eerste stroom
van de 16 km geweest was hadden we
een “korte” pauze van
o
ongeveer
2 uur. In deze
tijd konden we lekker
lunc
lunchen,
hebben we met
alle wat thee gedronken
z’n allen
genote van wat hele foute
en genoten
muziek Ook moesten we alvast wat
muziek.
bekertjes opruimen, want anders
was het aan het einde nog heel veel
werk en konden de mensen van de
8 van Apeldoorn niet lekker lopen.
Aan het einde van de dag moesten
we de stoeltjes natuurlijk ook weer
opruimen en hebben we nog met
z’n allen patat gegeten op het terrein. Al met al een geslaagde en super gezellige dag.
Groeten namens de hele EA595 (en
de 757 die ook meehielp),
Bart
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jongenspraat
#ekerstroep

Trappersbaan
Op zaterdag 14 maart, de dag van Valentijn, lieten de scouts van Ekerstroep zich van hun mannelijke kant zien. Elke ploeg bouwde zijn eigen
onderdeel van de trappersbaan, een hindernisbaan met allerlei gepionierde
en afgespannen obstakels.
De eerste hindernis was een gepionierde balk met banden eraan vast gemaakt. De bedoeling was om zonder
het hout en de grond van de ene kant naar de andere
kant te komen. Natuurlijk mocht er door je eigen ploeg
geholpen worden.
Een andere hindernis was de zwevende balk, gespannen laag boven de grond tussen twee bomen.
Na deze hindernis moest er getijgerd worden onder camouflagenetten, zowel voorwaarts als achterwaarts.

Vele scouts hebben bij dit laatste object veel moeite
moeten doen om er heelhuids overheen te komen.
Na het opruimen en twee korte spellen was het alweer
tijd om te sluiten.
De scouts hebben hard gewerkt en zich goed vermaakt.
Kortom: een geslaagde opkomst!

Tenslotte was de touwlader die horizontaal hing het
d niet
niet
laatste hindernisobject. Wederom mocht de grond
o
geraakt worden. Ook mocht niemand je helpen om
ndernis te voltooien.
deze hindernis
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Carl Nengerman is gespecialiseerd op
het gebied van Ducati motorfietsen.
Carl heeft een uitgebreide technische opleiding genoten waardoor
naast uw Ducati, ook andere merken
motorfietsen kundig kunnen worden
behandeld.
Na jaren als monteur gewerkt te hebben bij diverse motorzaken heeft Carl
besloten om zelf een onderneming te
starten. En zo is De Ducati Deskundige ontstaan. Hier zal uw Ducati
deskundig en met de grootste zorg
worden behandeld.

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

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

Bel of mail voor nadere informatie
Odette Scholten 06-55685200
Jeroen Jutten
06-43442891

o.scholten@qpr-online.nl
j.jutten@qpr-online.nl

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

KAASLOKAAL
T
E
H
SINDS 1984
Hét adres
voor ambachtelijke kazen, delicatessen en wijn
Deventerstraat 4
Apeldoorn
www.kaaslokaal.nl

VAN POLIS TOT
PORTEFEUILLE.
MAATWERK.
Ruimte om te groeien is altijd prettig. Ook als het om verzekeringen en ﬁnanciën gaat. Dus of u nu behoefte heeft
aan een eerste polisadvies of een grondige analyse van uw
complete portefeuille: kies voor het maatwerk van HuninkDorgelo. Want wij nemen uw belangen heel persoonlijk.
www.huninkdorgelo.nl

jungleavontuu
#sioniehorde

r

Hoi allemaal,
We hebben bij de Sioniehorde weer veel beleefd en gedaan de afgelopen
opkomsten. Daar het te veel is om op te noemen willen we jullie graag wat
vertellen over twee bijzondere opkomsten.
Ten eerste natuurlijk het traditionele ouder- en kindkamp. Dit jaarlijks terugkerende kamp vond plaats
op vrijdag 28 november en zaterdag 29 november. Er was een heus
Pieten bootcamp gevestigd op de
Punt. Sinterklaas had ons namelijk
geschreven dat er dringend behoefte aan nieuwe opgeleide Pieten was
en ons gevraagd of de Sioniewelpen deze training konden krijgen.
Natuurlijk gaven wij gehoor aan
zijn verzoek. Nadat alle welpen en
hun ouders/verzorgers waren gearriveerd werd er een voorstelronde
gehouden. De welpen mochten iets
over hun ouder/verzorger vertellen.
Dit leidde tot verrassende onthullingen. Daarna was het tijd voor de
kadootjesspeurtocht in het donkere
bos. De pakjespiet was namelijk ondeugend geweest en had de pakjes
weggehaald uit het pakhuis en op
de Punt in het bos verstopt. Aan de
welpen en hun ouders/verzorgers
de taak om alle pakjes te zoeken
in het bos en ze weer mee te nemen
naar

hun grote verrassing heerlijke pepernoten. De grote mensen gingen
gezamenlijk rond een heerlijk warm
kampvuur zitten en onder het genot
van een drankje en hapje werd de
avond erg gezellig.

de High Tea. Deze vond plaats op
zaterdag 13 december. We zijn met
alle kinderen aan het koken geslagen. We hadden 9 hapjes bedacht:
gehaktballetjes, gevulde wraps,
poffertjes toren, fruitspies, gevulde
cake en nog meer lekkers. De welpen werden verdeeld in groepjes en

s
e
j
p
a
h
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r
e
k

lek

de blokhut.
Dit lukte heel
goed ondanks dat er vier plaagpieten in het bos rondliepen die de
groepjes wilden beletten de pakjes te vinden. Na dit avontuur was
het de hoogste tijd voor de welpen
om naar bed te gaan. Toen ze hun
slaapzakken indoken vonden ze tot

De volgende ochtend was het na
het opstaan tijd voor de ochtendgymnastiek. Echter in
plaats van gymnastiek
werd er een Pietendans
geleerd. Daarna gingen
we met de welpen in
het Ekersnest een grote
Pietenkwis houden. Had
je het antwoord fout, tja
dan kreeg je een zwarte
veeg over je gezicht. Enkele ouders/verzorgers
waren inmiddels bezig
eiding
samen met een paar leiding
buiten een heuse pietenstormbaan
in elkaar te zetten. Andere waren
weer erg druk met het bakken van
een heleboel pannenkoeken. En dat
waren er echt een heleboel. Na de
Pietenkwis was het tijd om te gaan
trainen voor het pietendiploma. Als
Piet moet je natuurlijk heel goed
kunnen klimmen, pakjes in schoorstenen gooien, springen en over
nokken van daken balanceren. Na
deze drukke ochtend was het tijd
voor een overheerlijke lunch: pannenkoeken. Na de lunch was er nog
een laatste corvee en was het ouderen kindkamp alweer voorbij. Het
was volgens ons een zeer geslaagd
kamp en we hebben er enorm van
genoten.
De tweede bijzondere opkomst
waar we iets over willen vertellen is

gingen vervolgens enthousiast aan
de slag. Wat hebben ze toch hun
best gedaan!
Alles werd op mooie schalen gelegd
en de tafels stonden vol met heerlijk
hapjes. O, wat duurt wachten toch
lang met al dat lekkers op tafel. Eindelijk was het 11:30 en kwamen de
ouders om ons te helpen met het
opeten van alle hapjes. We hebben
vele complimenten ontvangen, zo
lekker was het. Alles was dan ook al
snel op! Zeker een opkomst die voor
herhaling vatbaar is.
Al met al weer hele leuke en leerzame opkomsten gehad. Iedereen
weer hartelijke dank voor alle hulp.
Tot de volgende keer!
Groetjes van de leiding van de Sioniehorde.
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zwijnengew#rstoet
am ii

Hallo lezers,
Op vrijdagavond 17 januari heeft de stam wel een heel erg leuk spel gespeeld: voetpoolen!
Vootpoolen is een vorm van poolbiljart, ook wel bekend als poolen.
Ter illustratie een foto van het poolen, zoals de meeste mensen het
kennen.
Echter de Stam 2 zou de Stam 2 niet
zijn als we er onze eigen draai aan
zouden geven.
Poolen met de voeten aan de grond.
Met keuen (meervoud van keu) in de
vorm 2 meter en 4 meter piopalen.
Biljartballen in de vorm van voetballen als hele kleuren. En volleyballen
als gestreepte biljartballen.
Er werd gespeeld op twee velden
voor ’t Ekersnest, waarbij elk team
bestond uit vier spelers.
Elke keer als een team met zijn keu
de witte biljartbal wilde stoten,
moest één teamlid met een touw de
voorzijde dichtbij de witte biljartbal
gaan staan. Het andere teamlid probeert de keu te stoten aan de achterzijde, aan de buitenzijde van het
veld.

Veel stamleden hebben op normale
avonden beter poolbiljart gespeeld
dan op deze avond voetbiljart. Echter dat mocht de pret niet drukken.
Nou dat waren dan was alweer een
spannende opkomst van de Stam 2.
De komende weken gaan we richting de lente. En in de tijd tussen

nu en dan beleeft de Stam 2 wellicht veel spannende opkomsten.
Wie weet, komt er daarvan wel een
stukje in de volgende Jachthoorn…
Tot zwijns,
Jelmer
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Mulder Beveiliging is specialist op het gebied van
inbraakbeveiliging-, brandmelding-, toegangscontroleen 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.
Mulder Beveiliging
Tweelingenlaan 129
7324 AR Apeldoorn
e-mail info@mulderbeveiliging.nl
telefoon (055) 36 80 875
fax (055) 36 80 870
Onderdeel van Mulder Systems

    

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

   
1e Wormenseweg 63
7331 DB Apeldoorn
Tel: 055-5332158
info@jansen-installatietechniek.nl
www.jansen-installatietechniek.nl
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Dag lieve lezers,
We zijn al een poosje het nieuwe jaar in gegaan, dus dat betekent dat het
ook weer tijd is voor een nieuwe Jachthoorn! In deze editie blikken we terug
op de laatste weken van 2014 en de eerste opkomsten van 2015. Zoals altijd zal de leiding van de Shantihorde vertellen wat onze dames zoal doen
op de zaterdagmiddag.
6 December – Kerstbomenactie
Veel speltakken zijn op de dag van
deze actie aan het knutselen geslagen voor het kraampje dat bij de
poort stond. Zo ook de Shantihorde.
Met wat hulp van de leiding werden
van takken en touw kerstramen geknoopt en vervolgens versierd met
slingers en kerstballen.
13 December – Gezamenlijke opkomst met de Mowgli’s
Deze opkomst was een ware strijd
tussen de jongens en de meiden.
Eerst werden onze spellingsvaardigheden op de proef gesteld waarbij
een groepje het juiste woord moest
vormen met letters die ze om hun
nek kregen. Na het drinken speelden
we hints waarbij steeds één iemand
een woord moest uitbeelden, tekenen of uitleggen zonder het woord
te noemen. Uiteindelijk wonnen de
meiden (dat kan ook niet anders ;)).

3 januari – knutselen uit de map van
Marco
De eerste opkomst van 2015 hebben we rustig aan gedaan. Marco
van de Mowglihorde had een dikke
map met allemaal knutselideeën
waar
de Shantihorde
mooi gebruik van
heeft gemaakt.
10 januari – TV
opkomst
Deze
opkomst
stond in het teken van televisie.
Nadat wij een
quiz hadden gedaan over televisie, gingen onze
Shanti’s in groepjess
brainstormen overr
n
waar ze graag een
nieuwsitem
zou-den willen maken
en
weerber
een weerbericht.
Na het in
elkaa zetten van de
elkaar
scèn
scène gingen we
dez filmen. Daar
deze
zijn hele creatieve,
gra
grappige
filmpjes
uit
uitgekomen.

was het tijd om al die zoetigheid
eraf te sporten. En dat wel in de
gymzaal. Er kwamen verscheidene
spellen voorbij zoals matjesvoetbal en
blokjesvoetbal.
Daarnaast hebben we de kast
er bij gepakt en
een trampoline
om over de kast
heen te springen. Tussen alle
bedrijven door
deden we ook
‘’kontematten’’.
Vraag
vooral
maar aan één
van de Shanti’s
wat dat precies
is ;).
Dank jullie wel
voor het lezen!
Groetjes,
De leiding van de Shantihorde.

24 januari – Gymza
zaalopkomst
N
Na
de ongezzonde
bakopk
komst
van de
w
week
ervoor,
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