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Timmer- en Onderhoudswerk

W. MANNESSEN & ZN
Sinds 1924

Timmer- en Onderhoudswerk
Mannessen & Zn
Korteweg 35
7315 CK Apeldoorn
Tel: 055-5217935
Tel: 055-5785299
E-mail: info@mannessenzn.nl
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Voor u ligt weer een nieuwe editie van de Jachthoorn. Fijn dat u dit blad wilt lezen en
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wilt zien welke leuke activiteiten onze scouts afgelopen periode weer beleefd hebben.
Voor kinderen is er veel aanbod van verenigingen en activiteiten waar zij aan kunnen
deelnemen. Het lijkt wel alsof deze verenigingen steeds meer met elkaar concurreren
om nieuwe leden binnen te halen.
Als Scouting hebben we daarmee niet altijd
ons imago mee. Veel mensen denken nog aan
de ouderwetse padvinderij, terwijl Scouting
vandaag de dag een vereniging is die qua
spelaanbod met zijn tijd is meegegaan.
Vanuit Scouting Nederland worden er af
en toe reclamespots uitgezonden tijdens
de kinderprogramma’s om dit ook aan te
geven.
Kinderen kunnen – in tegenstelling tot
andere verenigingen – bij Scouting al jong
beginnen. De groep bevers is voor kinderen
van 5 tot 7 jaar. We horen soms dat kinderen
eerst hun zwemdiploma moeten halen
voordat ze een andere activiteit mogen
doen. Op welpenleeftijd zijn kinderen
vaak lid van meerdere verenigingen.
Daarnaast is het soms ook kijken wat een
kind echt leuk vindt. Hierdoor duren enkele
lidmaatschappen soms korter dan een jaar.
Als een kind Scouting eenmaal leuk vindt,
blijven kinderen gelukkig langere tijd lid. Als
kinderen ook actief sporten is er vaak een
moment dat het tijdstip daarvan samen gaat
vallen met de scoutingopkomst. Daarvoor
hebben we gelukkig zowel ’s ochtends als ’s
middags speltakken voor alle leeftijden. Een
ander moment waarop kinderen weleens
stoppen, is de overgang van de basisschool
naar de middelbare school. Kinderen (of
hun ouders) zijn op zo´n moment vaak bang
dat het niet te combineren is met het
huiswerk dat gaat komen. Een plezierige
vrijetijdsbesteding zorgt echter ook
voor de broodnodige ontspanning.

aandacht te brengen van potentiële nieuwe
leden en hun ouders. Hiervoor organiseren
wij bijvoorbeeld jaarlijks een open dag,
die we actief promoten via posters,
persberichten en social media. Uiteraard
is het ook mogelijk als iemand tijdens een
reguliere opkomst wil komen kijken.
Kinderen en hun ouders spelen een
belangrijke rol bij de promotie. De beste
reclame die we als groep kunnen hebben,
is
namelijk
mond-tot-mond-reclame.
Kinderen die enthousiast aan hun vriendjes
en vriendinnetjes vertellen over de leuke
opkomst of ouders die hun positieve
ervaringen vertellen op het schoolplein
aan andere ouders. U weet immers hoe
leuk Scouting is! Wist u dat wij ook een
spreekbeurtkoffer te leen hebben voor
kinderen die hun spreekbeurt over scouting
willen houden?
Begin mei start de Giro d’Italia in Apeldoorn.
Hiervoor zoekt de organisatie van de
Giro, maar ook van de vele evenementen
eromheen vrijwilligers. Vanuit de leiding
gaan wij hier ook een bijdrage aan leveren.
Als scout helpen we graag anderen en
tegelijkertijd is het ook een mooi moment
om onszelf op een positieve manier onder
de aandacht te brengen.

Martijn Loo

Om de uitstroom van kinderen op
te vangen, is het voor ons van groot
belang om onze groep onder de
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3 handig
agenda
april
2 april
Open Opkomst

Bevers

5 tot 7 jaar

zaterdagochtend 09.30 - 11.45 uur
zaterdagmiddag 14.00 - 16.15 uur

welpen

explorers

30 april
Geen opkomst

mei
14 mei
Geen opkomst

4

Gaaientroep
Ekerstroep
Pr. Margriettroep

(gemengd)
(jongens)
(meisjes)

Afdeling 757
Afdeling 595

(gemengd)
(gemengd)

vanaf 18 jaar

20.30 - 23.00 uur
20.30 - 23.00 uur

HortaStam 1
(gemengd)
HortaStam 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:
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

9 t/m 16 juli
GroepsZomerkamp
Herenthals, België

(gemengd)
(jongens)
(meisjes)

15 tot 18 jaar

roverscouts
vrijdagavond
vrijdagavond

Sioniehorde
Mowglihorde
Shantihorde

11 tot 15 jaar

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

zaterdagochtend 09.30 - 12.30 uur
zaterdagmiddag 14.00 - 17.00 uur

23 april
Sint Joris

(gemengd)
(gemengd)

7 tot 11 jaar

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

scouts
15-17 april
Regionale Scouting
Wedstrijden

Ochtendkolonie
Middagkolonie

social media
T twitter.com/sw3lbp
f facebook.com/sw3lbp
C instagram.com/sw3lbp
lbp
Y youtube.com/scoutingsw3
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ons terrein “de punt”
Jachtlaan 4-6
7313 CP Apeldoorn
52°13’31.5”N 5°56’32.9”E
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#gaaientroep

Zaterdag 6 februari
Waar we vandaag mee begonnen was dat
we kaartjes uitgedeeld kregen en op die kaartjes stond
nummer 1, 2 of 3 er waren ook 3 posten waar we naar
op zoek moesten. Ze waren redelijk goed verstopt in
het bos. En diegene die de meeste keer naar de posten
op en neer had gerend had gewonnen, dat was leuk.
Vervolgens gingen we wat drinken en waren er twee
ploegen eerste geworden!
Waar ik mee begon was het buksschieten, dat was wel
vet we moesten een kogel in de luchtbuks doen en vervolgens richten op het doel, maar helaas is dat mij niet
gelukt dat vond ik wel jammer.
Daarna gingen we naar het spel met de koning waar
we moesten gooien op de blokjes van de tegenstander
en degene die de koning om gooiden had verloren. Het
was lastig om te mikken.
Toen de laatste keer doordraaien was net zo vet als het
buksschieten, dat was met de pijl en boog. Ik gooide
wel raak, maar niet in het gedeelte van wanneer het
punten op levert. Al met al vond ik het een geslaagde
dag!
Veel groetjes van Wouter Vinken.
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kerstbomen en voedselbank
We hadden ons weer goed voorbereid: kerstbomen gesleept, ons wollen ondergoed uit de mottenballen gehaald, lekkere warme glühwein en chocolademelk
gemaakt …….. Helemaal klaar voor de jaarlijkse kerstbomenverkoop.
Afgelopen 12 en 19 december hebben we weer kerstbomen verkocht onder bijzondere weersomstandigheden.
Bij een temperatuur van ongeveer 10 graden gingen
de bomen als ijsjes op een warme zomerdag over de
toonbank. Ruim 150 bomen hebben hun plekje gevonden in een Apeldoornse huiskamer. Ook de kerstkransjes, engeltjes en houten kerstaccessoires werden goed
verkocht. De opbrengst, ruim 1500 euro, zal gebruikt
worden voor het onderhoud aan onze gebouwen.
Op de eerste verkoopdag deed onze groep ook mee
aan de actie ‘Samen voor de Voedselbank’ van Radio
Gelderland. We hebben voedsel ingezameld voor gezinnen die met kerst geen groot kerstdiner op tafel hebben staan. Bij de poort stonden kratten voor o.a. pasta,
rijst, koffie en thee. Twee winkelwagens vol konden we
bij het afleverpunt brengen, heel erg fijn!
Hartelijk dank iedereen voor de aankopen tijdens de kerstbomenactie en de bijdrage aan
de Voedselbank.

Scouting, bedankt!

ber
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Hartelijke groeten ,
in Feenstra
Cynthia en Frank, Erw
Annie Vosselman
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jungleavontuur
Hey welpen.

#mowglihorde

Vandaag gingen wij super lekkere pannenkoeken bakken. We begonnen met haaien, vissen en zeewier. Er was
een haai in het midden en die moest alle vissen aftikken.
Wanneer je getikt was moest je op die plek blijven staan
en mocht je vanaf die plaats iemand aftikken. Daarna
deden we twee is teveel. De politie moest de boef pakken
maar als de boef voor jou ging staan werd jij de boef.
Na dit spel gingen we allemaal naar binnen en kregen
we te horen dat we zelf pannenkoeken mochten bakken.
We werden in drie groepjes opgedeeld. Groep 1 en 2
gingen als eerste een pannenkoek bakken. Ondertussen
ging groep 3 buiten een potje indianentikkertje doen.
Hier is het de bedoeling dat je met een mooie ninjamove
de arm van je tegenstander aftikt. Degene die aan het
einde nog over is heeft natuurlijk gewonnen. Ondertussen waren de pannenkoeken van groep 1 en 2 gebakken
en kon groepje 3 hun pannenkoek bakken.
Terwijl de laatste pannenkoeken werden gebakken, waren groepje 1 en 2 hun pannenkoek al aan het versieren
met liters stroop, bussen vol poedersuiker en handenvol
hagelslag en smarties. Wanneer iedereen zijn pannenkoek ophad lag er voor de liefhebbers nog een tweede
pannenkoek klaar. Nadat we met zijn allen het corvee
hadden volbracht was het alweer tijd om te sluiten.
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energie comfort

De BosValk
buiten (be)leven

Contact:
Mariëlle van der Valk
telefoon: 06 2093 6595
e-mail: debosvalk@outlook.com
website: bosvalk.vpweb.nl
facebook: DeBosValk

De BosValk
buiten (be)leven

TE COEN
sparing
energiebe
aar
en betaalb
haalbaar
en!
voor iedere

Vraag vrijb
lijvend de
energiesca
n aan en b
espaar
gegarande
erd 15% o
p uw
jaarafreken
ing.

Altijd al je verjaardag in het bos willen vieren? Een leuke
familie- of vriendendag? Of een verenigingsfeestje?
Dat kan, geheel in Bushcraftstyle. Denk aan een
verjaardagsfeestje voor kinderen. Gezellig met vrienden
buiten koken op een houtvuur, eventueel uit te breiden
met een overnachting in het bos.
Of als team vuur maken, zonder aanstekers of lucifers?
Het kan allemaal.

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

HULSTEIN
W O N E N
Praktijk voor begeleiding bij
zwangerschapswens, zwangerschap,
bevalling en kraamperiode

www.hulsteinwonen.nl

Arnhemseweg 145
7331 BG Apeldoorn
055-5337720
www.verloskundige-doevendans.nl
praktijk@verloskundige-doevendans.nl

explosiegevaar
#afdeling 757

Goedemorgen,
Vandaag gingen we helpen bij de midwintermarathon. We startten in de
ochtend door ons te verdelen in 3 groepen. Een groep ging vlaggen ophangen de andere groep ging borden ophangen en de laatste groep ging de
spandoeken aan de hekken binden.
Tegen 10:30 gingen we naar de
drinkpost om alles klaar te zetten.
We hadden drie groepen: de thee,
de sportdrank en het water. We hadden plastic treetjes die we moesten
vullen met bekers en daar ging dan
het drinken in. Tegen 1 uur kwam
de eerste van de 10mijl (16km)
langs met een tijd van 42 minuten
en 42 seconden.
Iedereen was aan het juichen en
toen werd er THEE WATER en
SPORTDRANK geschreeuwd. Tegen
1:45 uur waren we de boel weer
netjes aan het maken. Om 2 uur
vulden we de laatste bekertjes mett
water. Tegen 3 uur kwam de Achtt
van Apeldoorn langs. Josien wass
helemaal enthousiast. Steeds als err
weer iemand vlak langs haar heen
n
liep was het van ‘’Go Hans, zet ‘m
m
op Jan’’.

was het saai om op te ruimen maar
aan alles komt een eind. Na de post
schoon te hebben achtergelaten,
zijn we naar Helicon gegaan om de
stoelen weer op te ruimen en we
werden beloond met een heerlijke
rookworst.
Tegen 17:15 waren we weer op de
punt en was het smullen geblazen,
want daar kwam Krispijn aan met
de frietjes. Na heerlijk te hebben
gegeten zijn we naar huis gegaan.
We hebben een fijne dag gehad!!!
Kevin Schaafsma
EA757

Dat motiveerde iedereen weer en
n
zo sleepten we elkaar door de laat-ste minuten van aangeven. Aan hett
eind van het aangeven moesten we
e
natuurlijk weer opruimen. Natuurlijkk
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meidenklets
#pr. margriettroep

Vandaag was het tijd om je creatieve kant te laten zien. De leiding was
het trappetje naar de verkleedzolder
opgegaan om wat vreemde attributen bij elkaar te rapen. De uitdaging
was om die attributen te verwerken
in een spannend stripverhaal en wat
is er nou leuker dan zelf een rol spelen in die verhalen?
Opeens stonden er allemaal gekke
figuren in Orpidow, als draken, prinsessen en een gekke man met een
hoedje. Toen was het tijd om heel
veel foto’s te maken, want het is
best lastig om serieus te blijven. Uiteindelijk was het tijd voor een fotoshoot, tijd om te lachen.
Groetjes,
De PMT-ers
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bever#ocbabbels
htendkolonie
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Ochtendkolonieleidin

Elina Hetebrij
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Kapelstraat 7

Apeldoorn

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.DEWAMMUS.NL

Al ruim 40 jaar een begrip in Apeldoorn en omstreken,
is overgenomen door de monteur
Harry Westerink

www.koffie-entheehuysdekorenmolen.nl
    

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)

Uiteraard met de service die u gewend bent:
tAPK-keuringsstation
tin- en verkoop van auto’s
ttotaal onderhoud
taircoservice
tbandenverkoop
ttaxatie verzekering
tgratis leenauto bij groot onderhoud
tleenfietsen

Bartelweg 51, 7311 DH Apeldoorn
T. 055 512 1677 of 06 100 82 598
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Natuurlijk staat de koffie voor u klaar
DE JACHTHOORN

jongenspraat
#ekerstroep

Hallo Scouts!

Het nieuwe seizoen
2016 is alweer even bezig, en dat
brengt natuurlijk heel wat leuke vakantieverhalen, mooie opkomsten,
slechte woordgrappen (“Ik ben
geen dief, ik zou nog geen bezem
stelen.” - Die vind ik grappig, 3G!,
Geert - 2016) en een bijzonder goede zin om naar België te gaan deze
zomer. Maar voor we het hier verder over gaan hebben we even een
kleine mededeling. Helaas moeten
we voortaan onze altijd goedlachse
Ylja gaan missen. Ze kon het leiding
geven niet meer combineren met
haar studie in Maastricht. Daarnaast
stopt ook de ervaren Jelmer eind
deze maand met leiding geven in
verband met zijn thuissituatie. Ze
zullen beiden niet voorgoed van de
Punt verdwijnen. Ze blijven zo nu
en dan nog wel meedraaien, maar
toch vinden we dit allemaal erg
jammer. Gelukkig staan we nog wel
met een leuke groep van drie: José,
Tessa en Robin zullen er komend
seizoen met plezier voor jullie zijn.
Nu verder nog een overzicht waar
we de afgelopen tijd mee bezig zijn
geweest!

op professionele wijze a la Julienne
verwerkt werden in een exquise consommé om vervolgens vermengd te
worden met vermicelli en croutons
zorgden al gauw voor een zeer blijgestemde groep scouts. Zeker toen
de knakworstjes op tafel kwamen en
op meesterlijke wijze in een soepele
millefeuille gewikkeld werden alvorens in de oven geschoven te worden. Ofwel, de scouts hebben verse
groentesoep met saucijzenbroodjes
gemaakt! Gelukkig zijn er geen vingertopjes verloren gegaan, dan zou
de opkomst toch wel even in de
soep zijn gelopen… Na onze magen (en die van het M-team) goed
gevuld te hebben, hebben we nog
een klein spelletje gedaan en gingen
de scouts weer op huis aan.

Scouts Art

Nog niet zo lang geleden zijn we
heuse kunstenaars geweest. Deze
opkomst hebben we de ware Van
Goghs, Mondriaans en Picasso’s
die binnen in ons verscholen lagen
getoond. Na het Kampvuurtheater
ingepakt te hebben in landbouwplastic, een plekje gezocht te hebben voor onze doeken en het ver-

.
.
.
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Masterchef Ekerstroep
Aan het begin van dit seizoen hebben de scouts in kleine groepjes gezorgd voor een heuse driesterrenmaaltijd. Na het doornemen van de
nodige veiligheids- en gezondheidstips konden we al snel aan de slag
zonder dat we enig gevaar zouden
lopen. Vers geplukte groenten die

zamelen van alle kwasten, borstels,
rollers, spuitbussen en tubes verf
konden we gelukkig snel beginnen. Wat we zagen had niemand
verwacht, van heuse kunst tot ware
kitsch kwamen links en rechts binnen de kortste keren kleuren, vormen en verhalen van wat je eigenlijk
zou moeten zien naar voren. Na een
poosje waren de doeken helemaal
gevuld met de inhoud van onze her-

senpan en hebben we alles te drogen gezet naast de verwarming. Tot
slot van deze opkomst hebben we
nog even het Kubb spel gespeeld,
om vervolgens weer naar volgende
week uit te kijken.
Met groeten namens de Ekerstroep,
Robin
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Het groepszomerkamp
wordt mede mogelijk
gemaakt door:

Dierenkliniek
Apeldoorn
Noord
Koninginnelaan 99B, 7315 BP Apeldoorn
Telefoon 055 – 576 0800
Email info@DierenkliniekApeldoornNoord.nl
Samen zorgen we voor uw dier
Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Op zaterdag is de

9 - 18 uur
9 - 19 uur
9 - 18 uur
9 - 18 uur
9 - 18 uur
balie geopend
van 12 tot 15 uur

Behandeling is op afspraak

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

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
BMTEBUXBUBMUFIBSEHBBU FFOWJTJUFLBBSUKF áZFSPGGPMEFS
Designheld ontwerpt namelijk.

KRISPIJN DE HAAS
06-13548442
MAIL@DESIGNHELD.NL

DESIGNHELD.NL

zwijnengewroet
#stam i

Stam 1 is afgelopen december op kerstkamp geweest naar
Antwerpen. In het o zo grote en mooie Antwerpen hebben
wij ons voornamelijk bezig gehouden met cultuur snuiven,
lekker speciaal limonade drinken op een terrasje, rondlopen
n
voor onnodige dingen zoals op zoek zijn naar een slijterij en
alleen maar limonade en souvenirwinkeltjes vinden.
Nog meer lopen omdat de camping
waar we verbleven op een half uur
loopafstand was van het centrum,
en wel een uur lopen tot aan de
brouwerij die we bezocht hebben!
De camping waar we verbleven was
ook zeker noemenswaardig. Tijdens
kerstkamp hadden wij op de camping aan de haven luxueuze huisjes
van rabatten, met schimmel op de
muur, vochtplekken, géén kraan,

schuimmatrassen die
ie
leeg liepen als je er
op ging liggen én, als
kers op de taart: een
en
koelkast die royaal was
voorzien van zilveruitjes inclusief
zure lucht vóór dat wij überhauptt
aankwamen! Al met al zeker een
interessante overnachtingsplaats
voor de junior-zwijnen van de
SWIII/LBP.

Wist je dat...
Wist je dat we via een serie roltrappen uit 1931 en de Sint-Annatunnel van 572 meter onder de Schelde door
liepen zodat we bij het centrum van Antwerpen konden komen zonder een zwemvierdaagse te organiseren?
Wist je dat we ons dus tweemaal daags 31.57 meter onder de grond bevonden?
Wist je dat onze huisjes vol zaten met schimmel en Sars?
Wist je dat één huisje uit minder dan 8m2 bestond en we hier met alle 12 leden die mee waren hebben gegeten
en gezeten gedurende de avonden?
Wist je dat we geen stomend water hadden?
Wist je dat de huisjes verboden waren voor honden?
Wist je dat Esmee eindelijk met Jorrick heeft geshopt?
Wist je dat Elina is opgegeten door Esmee?
Wist je dat Elina het een beetje warm kreeg van haar eerste limonade?
Wist je dat Rick niet meer wist of hij nog kon mikken?
Wist je dat Jorrick koffie heeft gekocht in een bakkerij om vervolgens in de limonadebrouwerij van de Koninck voor
€8 aan kaas en worst te kopen omdat hij zijn lunch was vergeten?
Wist je dat Anke haar moeder had getrokken bij Sinterklaas?
Wist je dat Rick een schijfje citroen bij zijn ergernis wil?
Wist je dat Anke nog steeds niet weet hoe ze limonade moet schenken, maar ze wel een student is?
Wist je dat Steven één limonade wilde bestellen?
Wist je dat Rick rotte eieren heeft gegeten?
Wist je dat Joris en Jorrick babydoekjes en kots hebben gegeten?
Wist je dat zwijnen in Muppets veranderen als ze moeten brokkelen?
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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

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

beverbabbels
#middagkolonie

Ook de bevers van de middagkolonie hebben de afgelopen weer allemaal
avonturen beleefd in het land van hotsjitonia. Zo hebben we geleerd om
echte spionnen te worden, al onze creativiteit losgelaten met verf en spannende proefjes gedaan met professor plof.
Spionnenopkomst
an de
Vandaag kregen we een brief van
mebaas van De CIA. We kregen namelijk de kans om een écht spionnenndiploma te verdienen. Maar daarr
moesten we wel eerst iets voor
doen. In ons gebouw stond een
kist met drie sloten die geopend
moest worden. Om de plek te
vinden waar de sleutel verstopt
lag, moesten we drie opdrachten doen. Eerst waren er allemaal
vragen over ons scoutingterrein
n
die beantwoord moesten worden.
en.
Dus als je je een keer afvraagt hoeveel
eveel
ramen de stamhut nou echt heeft,
eeft, kan
elke bever je nu het antwoord geven. Nadat
d
deze vragen allemaal opgelost waren, kregen we een
aanwijzing voor de plek van de sleutel. De tweede sleutel kon worden gevonden door een rebus op te lossen
die verspreid in het bos lag. Als laatste wisten we ook
de derde sleutel te vinden door een spoor van uiengeur
te volgen. En zo werden onze bevers échte spionnen.

Kleuropkomst
k
t
Deze zaterdag hebben wij allemaal spelletjes gedaan met kleuren.
Alle bevers weten nu minstens alle
kleuren van de regenboog. Nadat we
met elkaar hadden uitgevogeld welke voorwerpen geel en welke dieren paars zijn, kon het echte
kleurwerk beginnen. Met z’n allen hebben we een mooi
voetenkunstwerk gemaakt. Daarna mocht iedereen met
verschillende materiaal helemaal los gaan met de verf.
Van hartjes tot hele droompaleizen konden de bevers
na deze opkomst boven hun bed hangen.

BEVERTALK
Een column met de leukste uitspraken van de
bevers uitgesproken in de afgelopen maand.
Sinterklaas kwam langs bij de bevers.
Thirza: “Dat is niet de echte Sinterklaas want hij
heeft bruine schoenen aan”
Marynthe: “Ben jij moeder?.”
Leiding: “Nee, ik heb geen kinderen.”
Marynthe: ”Maar jij hebt borsten dus je moet wel
moeder zijn.”
De bevers krijgen een sok gemaakt van bubbeltjes
plastic om hun voeten. Hier mogen ze hun
voetenkunstwerk mee maken.
Bram: “Dit voelt sexy”
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explosiegevaar
Midwintermarathon
De Midwintermarathon, hij is weer geweest en wij
waren erbij! Misschien denk je nu hebben ze echt gelopen? Nou nee hoor, wij hebben drinken uitgedeeld.
Al die hardlopers hebben natuurlijk dorst en iemand
moet dat drinken aangeven, nou wij dus. We willen
tijdens zomerkamp leuke dingen doen, maar dan
moet er wel geld zijn. Dus we gingen helpen bij de
Midwintermarathon.
We moesten om 8 uur al op de Punt zijn. Vlaggen hijsen, vlaggen ophangen, dranghekken neerzetten. En
daarna konden we naar onze drinkpost om bekertjes
te vullen. We hadden thee, water en sportdrank. Nadat de bekertjes gevuld waren was het dan wachten
op de eerste lopers. Je moest schreeuwen wat je had
en vervolgens de bekertjes aangeven. Als iedereen
was geweest moest je de bekertjes opruimen.
Toen alle lopers waren geweest moesten we de kramen opruimen en daarna nog wat stoelen opruimen.
Al het harde werken was al weer gedaan en we konden terug naar de Punt om patat te eten. Dit was
natuurlijk het leukste van de dag ;).

Quiz
Alsof we op school nog niet genoeg vragen moeten beantwoorden hebben we als explorers er een handje van
elk seizoen weer een quizopkomst in te roosteren. Daar
word je op een gegeven moment toch ook wel zat van,
maar toch staat -ie in het programma. Wat doe je dan?
Juist; je maakt een anti-quizopkomst, die heel toepasselijk de quizafkickopkomst werd genoemd.
Hoe ziet zoiets eruit? Welnu, waar je bij een normale
quiz antwoorden op vragen zou moeten zoeken, is dat
hier precies omgekeerd. Kortom: er liggen kaarten met
vragen door het bos verspreid en elk groepje krijgt een
antwoord. Doel is de juiste combinatie te vinden, dan
krijg je een punt. Dus stel, een groepje krijgt als antwoord ‘een ziel’, dan moeten ze de vraag die daar bijhoort zien te vinden (hier was dat ‘wat heeft Bart niet,
wat de meeste anderen wel hebben?’).
Naast dit onderdeel hebben we ook een omgekeerde
muziekquiz gehouden; de liedteksten werden omgekeerd voorgedragen. Zie dan maar eens What Is Love?
te herkennen...
Explorers zijn lui, dus de organisatie heeft wat werk uit
handen gegeven. Zelfs de rol quizmaster/kandidaat
hebben ze namelijk omgedraaid: de teams moesten
voor elkaar multiple-gokvragen bedenken. Voor elke
verkeerd beantwoorde vraag kregen zij een punt. Er zijn
heel wat punten gevallen die ronde...
We kunnen wel zeggen dat het een wat andere quizopkomst was dan de andere. Nog meer dan dat kunnen
we hopen dat het doel van de opkomst, quizafkicken,
geslaagd is. Tot nooit meer ziens, lieve quiz. We zullen
je missen.
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jungleavontuur
#shantihorde
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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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Hallo zwijntjes!
Vaarwel vrijheid?!
Apeldoorn, Nederland, 22.00 uur.
We houden het niet lang meer uit.
We hebben nog even en dan is
het te laat. Dan worden we op een
transport richting de Duitse grens
gezet en weten we niet waar deze
nachtmerrie zal eindigen. Één kans
nog om onze vrijheid te bemachtigen. We zullen ons aan deze ene
kans vastklampen tot alle hoop vervlogen is. Maar eerst nog even wat
liedjes raden en willekeurige vragen
beantwoorden.
Een van de opkomsten van het
nieuwe seizoen bracht ons tot het
ontwerpen bouwen van een escaperoom. De leden van Horta Stam
2 waren in groepjes van 4 opgedeeld
en in de escaperoom geplaatst. Het
verhaal hierachter was dat tijdens
de Tweede Wereldoorlog een groep
mensen gevangen was genomen
door Duitse soldaten, en ten tijde
van de geallieerde invasie sloegen
zij op de vlucht richting Duitsland.
De soldaten zouden de stamleden

meenemen, ware het niet dat ze op
tijd wisten te ontsnappen door het
oplossen van puzzels, vinden van
sleutels en het ontcijferen van de
mysterieuze aanwijzingen…
Uiteindelijk was het twee van de drie
groepen gelukt om (ongeveer) binnen de gestelde tijd te ontsnappen.
Eenmaal buiten konden ze nog even
genieten van een hapje en drankje
om vervolgens weer op huis aan te
gaan.
Wereldreizigers
Begin februari zijn we, na uit de escaperoom ontsnapt te zijn, op een
welverdiende vakantie geweest.
Met de hele Stam! Waar ging deze
reis naartoe? Het was een reis die
ons naar alle uithoeken van de wereld heeft gebracht, van Vanuatu tot
Panama, van Groenland tot Nigeria,
en dat alles vanuit onze luie stoel.
Deze opkomst stond in het teken
van de continenten, en in tweetallen hebben de zwijntjes allerlei
hapjes van het door hun gekozen
continent bereid. Van broodjes

shoarma tot quesadillas, van kaiserbrotchen, sauerkraut und bratwurst
tot Canadees shortbread, en ga zo
maar door. Deze hapjes werden geserveerd tijdens een wereldse quiz,
die in een tal van vragen, liedjes en
vlaggen ons alles wist te leren over
de wereld.
Zo zijn we er nu van op de hoogte
dat Tokio de grootste stad ter wereld is, Groenland dan wel van Denemarken is, maar wel degelijk bij
het Noord Amerikaanse continent
hoort en dat het vrijheidsbeeld
oorspronkelijk bedoeld was voor
Egypte, maar vanwege een te kleine
portemonnee deze in de VS terecht
kwam.
Na een avond vol lekkernijen en
hersenkrakers kon het echter niet
anders dat Alwin’s Angels de winst
pakten en met de trofee (de afwas)
naar huis mocht.
Wroetjes namens Horta Stam 2,
Robin

zwijnen
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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
3
5
20
6
1
3
2
2

Partytenten (1 van 6x4meter en 2 van 8x4meter)
Barbecues
Vuurkorven
Opklapbanken (30x180/220)
Opklaptafels (70x180/220)
Vlinder statafel
Statafels (70cm doorsnede)
Priklichten
Koffiepercolatoren

€ 35,00
€ 7,50
€ 2,50
€ 5,00
€ 5,00
€ 15,00
€ 5,00
€ 7,50
€ 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
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