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“een scout houdt het hoofd koel
en de voeten warm”
Lord Baden-Powell

FLORIS
10751/04

Loseweg 59
oxener.com & www.vanbommel-shop-oxener.nl

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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Bijna is het zover, dan gaan we met bijna 140 jeugdleden op zomerkamp naar
België. Een zomerkamp is een leuke afsluiting van een scoutingseizoen.
Zowel in de loop van het scoutingseizoen als
tijdens een zomerkamp komen alle aspecten
van onze spelvisie SCOUTS aan bod. Deze
letters staan voor:
Samen
Code en traditie
Outdoor
Uitdaging
Teamgevoel
Spel en creativiteit
Ongetwijfeld voor een ieder herkenbaar op
basis van de vele activiteiten die we doen.
Voor het zomerkamp wil ik hier drie aspecten
uithalen: Samen, Uitdaging en Teamgevoel.
Een week samen op kamp, vraagt om een
goede onderlinge band. Gedurende de
gehele week is het de bedoeling om het
samen gezellig te houden, ook als tegen
het einde van het kamp de vermoeidheid
toeneemt. Naarmate jeugdleden ouder
worden, neemt ook de zelfstandigheid
toe. Dit proberen we te stimuleren. Tijdens
een zomerkamp van de scouts is dit onder
andere het geval bij het samen koken.
Wie kookt vandaag en wie doet de afwas?
Hier moet je als ploeg onderling afspraken
over maken waarbij het natuurlijk niet de
bedoeling is dat één iemand iedere keer
moet afwassen.
De scouts bereiden zich gedurende het
gehele seizoen voor op diverse zaken die zij
tijdens het zomerkamp in de praktijk moeten
brengen. Maar ook voor de bevers
zit er tijdens een seizoen al de nodige
voorbereiding in. In de eerste helft van
het seizoen is er meestal een ouder/
kindkamp. Een aantal bevers hebben
al wel eens bij opa en oma gelogeerd,
maar zomaar een nachtje op scouting
is best spannend. In het voorjaar gaan

de bevers helemaal zelf een nachtje logeren
op de Punt. Verderop in deze Jachthoorn
leest u over hun avonturen bij het logeren
in het “Wilde Westen”. Een zomerkamp met
een aantal nachten is net een stapje verder
en daardoor vaak ook een uitdaging.
Dit geldt zeker voor degenen voor wie dit de
eerste keer is. Vaak geldt het niet alleen voor
de kinderen, maar vaak ook voor de ouders.
Voor sommige ouders is de uitdaging om
kinderen een aantal dagen los te laten zeer
groot. Gaat alles wel goed? Eet mijn kind wel
genoeg? Slapen ze wel genoeg?
Tijdens een zomerkamp heeft de leiding
uiteraard aandacht voor al deze aspecten.
Goed eten en voldoende rust zijn essentieel
om het met elkaar een week lang gezellig te
houden. Binnen ieder leidersteam is sprake
van vele jaren kampervaring en binnen
iedere speltak is er ook minimaal één iemand
die een speciale kamptraining heeft gevolgd.
Geen reden dus om u als ouder ongerust te
maken. Kinderen komen eigenlijk altijd moe,
maar toch enthousiast over hun belevenissen
thuis. Tijdens het zomerkamp zullen we
dagelijks een nieuwsbrief sturen met een
aantal foto’s, om thuisblijvende ouders op
de hoogte te houden. Op die manier krijgt u
een beeld van wat uw zoon/dochter die dag
gedaan heeft. Ook een leuk middel om na
thuiskomst met uw kind de week nog eens
door te spreken.
België, here we come!

Martijn Loo
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3 handig
agenda

zaterdagochtend 09.30 - 11.45 uur
zaterdagmiddag 14.00 - 16.15 uur

juli

welpen

9 t/m 16 juli
GroepsZomerkamp
Herenthals, België

scouts

augustus
vakantie

september
3 september
Eerste opkomst
Overvliegen
(aangepaste opkomsttijden)

10 september
Vriendjes- en
vriendinnetjesdag

oktober
1 oktober
Pepermuntactie

4

Bevers

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

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

explorers

zaterdagochtend 09.30 - 12.30 uur
zaterdagmiddag 14.00 - 17.00 uur

roverscouts
vrijdagavond
vrijdagavond

20.30 - 23.00 uur
20.30 - 23.00 uur

5 tot 7 jaar

Ochtendkolonie
Middagkolonie

(gemengd)
(gemengd)

7 tot 11 jaar

Sioniehorde
Mowglihorde
Shantihorde

(gemengd)
(jongens)
(meisjes)

11 tot 15 jaar

Gaaientroep
Ekerstroep
Pr. Margriettroep

(gemengd)
(jongens)
(meisjes)

15 tot 18 jaar

Afdeling 757
Afdeling 595

(gemengd)
(gemengd)

vanaf 18 jaar

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

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
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Beste lezers,

hiken r0nd her

entals

Zondag 29 mei, enigszins vermoeid
door de Belgische bierproeverij van
de avond er voor, gingen wij met
zijn zessen vol gas naar het mooie
België om een hike uit te zetten voor
het groepszomerkamp.
Han, José, Robin en Tineke gingen
te voet om de mooiste routes te vinden en Marlies en Jurriën hebben
België met de mountainbike onveilig gemaakt.
Na eerst zo’n 175 km gereden te
hebben kwamen we aan bij de centrale plek van de hike. Vanuit deze
plek moesten er verschillende routes
gemaakt worden zodat straks alle
scouts en explorers op dezelfde dag
de hike kunnen gaan lopen.

Het weer zat niet mee, maar dat
mocht de pret niet drukken. Tegen
het einde van de dag hadden we
een aantal mooie routes gevonden.
Alle kruispunten zijn getekend en er
zijn genoeg foto’s genomen om er
thuis een mooie hike van te maken!

in mijn leven dat het restaurant mij
verslagen heeft’) waren we klaar om
de auto in te stappen en weer terug
te gaan naar Apeldoorn.

Na zo’n intensieve dag konden wij
eigenlijk nog maar aan 1 ding denken, een goeie maaltijd. En waar kan
je dat beter doen dan in het mooie
Herentals zelf? Na even rond gereden te hebben hadden we een leuk
restaurant gevonden, restaurant de
Kluis! Voor de fanatiekelingen onder
ons, dit restaurant ligt op 1 van de
hike routes, doe er je voordeel mee!
Na een goede en grote hoeveelheid eten (Robin: ‘Dit is de 2e keer

Groetjes namens de hikecommissie,
Jurriën Kros

Wij kijken terug op een zeer leuke en
gezellige dag!

6
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#sioniehorde

De Sioniehorde heeft de afgelopen maanden niet stil gezeten. We hebben
veel leuke dingen gedaan.
Natuurlijk hebben we geoefend
voor het grote zomerkamp. Zonder ouders hebben we een nachtje
geslapen op de Punt. Dat was heel
gezellig. Aan het eind kregen we allemaal nog een lekker ijsje.
Tijdens een van de andere opkomsten had Shere Khan samen met
een aantal sterke vaders een echte
stormbaan gemaakt. Één groep
ging knopen leren en de andere
groep mocht op de stormbaan. Dat
was ontzettend gaaf! Alle vaders die
geholpen hebben, dank hiervoor.
Ook was er nog het jaarlijkse Sint
Joris. Dit was op een avond en dus
mochten we lekker wat later naar
bed. Er waren leuke acts bedacht.
Vooral die met het vla eten.
De komende opkomsten gaan we
ons voorbereiden op ons zomer-

kamp naar België. Hier hebben we
veel zin in.
Groetjes van de Sioniehorde

7
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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
Praktijk voor
voor begeleiding
begeleiding bij
bij
zwangerschapswens,
zwangerschap,
zwangerschapswens, zwangerschap,
bevalling
bevalling en
en kraamperiode
kraamperiode

www.hulsteinwonen.nl

Arnhemsewegj145
Arnhemsewegj145
7331jBGjApeldoorn
7331jBGjApeldoorn
055-5337720
055-5337720
www.verloskundige-doevendans.nl
www.verloskundige-doevendans.nl
praktijk@verloskundige-doevendans.nl
praktijk@verloskundige-doevendans.nl

Lieve lezer,
Hieronder vind je een kleine

jungleavontuur
#shantihorde

greep uit de opkomsten
van de afgelopen paar maanden.
Open opkomst (2 april)
Vandaag mochten kinderen uit heel Apeldoorn en omstreken ons terrein op komen lopen en spontaan meedoen met een scoutingopkomst. We hadden er mooi
weer bij en aan de activiteiten lag het ook zeker niet! De
welpen konden, naast het gewone programma, kratstapelen en een hoge wand beklimmen. Een beetje lef had
je er wel voor nodig, maar daar ontbrak het de Shantihorde niet aan. De kratten waren niet aan te slepen
en de bel bovenaan de klimwand heeft meerdere keren
geklonken. Wat een bikkels! Hopelijk vonden de kijkers
het net zo leuk en komen ze nog eens langs. Wij hebben in ieder geval een hele leuke dag gehad.

Ouder-kindkamp (8/9 april)
Het ouder-kindkamp begon wat minder fijn, toen er
tijdens een fanatiek potje pionnenroof een ouder ten
val kwam en een vervelende wond opliep. Gelukkig
is dit goed genezen en is de rest van het kamp goed
verlopen. Het was erg leuk om de ouders wat beter
te leren kennen! We hebben een gezellige kampvuuravond gehad, heerlijke poffertjes gebakken en
een gave stormbaan overwonnen (met dank aan de
Sioniehorde). Al met al een divers programma waarin we goed konden laten zien wat scouting precies is:
gezellig, actief en enorm culinair! :)

Afscheid Johan (7 mei)
Vandaag namen we na heel wat jaren (meer dan 12!!!)
afscheid van Johan bij de Shantihorde. Gelukkig verdwijnt hij niet: hij is overgestoken naar de andere kant
van het terrein om daar de Mowglihorde te versterken.
We gaan hem missen, maar wensen hem vooral heel
veel plezier met deze nieuwe uitdaging!
Om zijn overgang van de Shanti’s naar de Mowgli’s wat
gemakkelijker te maken, draaiden we vandaag een gezamenlijke opkomst. Het was prachtig weer, één van de
eerste warme opkomsten van het jaar, dus dat
kan maar één ding betekenen: waterspelletjes!!!
We hebben ons goed vermaakt met snoephappen, waterballonnengevechten en een natte
variant op Johans favoriete renspel. Aan het
eind van de opkomst verrasten we Johan met
een afscheidscadeau als bedankje voor al die
jaren inzet en enthousiasme. Het was een
mooi einde en een nog mooier begin!
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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

Koffie- Theehuys
metmet
Terras
KoffieTheehuys
Terras
Openingstijden: zondags vanaf 13.00 uur

Openingstijden: zondags vanaf 13.00 uur
Dinsdag t/m zaterdag open vanaf 09.30 t/m 17.3
Dinsdag t/m zaterdag open vanaf 09.30 t/m 17.30 uur

Verrassend anders!

Verrassend anders!

www.koffie-entheehuysdekorenmolen.nl

Behandeling is op afspraak

www.koffie-entheehuysdekorenmolen.
Jan
Mulderstraat 18 8171 CD Vaassen Telefoon 0578 617 591

Jan Mulderstraat 18 8171 CD Vaassen Telefoon 0578 617

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

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:
• APK-keuringsstation
• in- en verkoop van auto’s
• totaal onderhoud
• aircoservice
• bandenverkoop
• taxatie verzekering
• gratis leenauto bij groot onderhoud
• leenfietsen
Bartelweg 51, 7311 DH Apeldoorn
T. 055 512 1677 of 06 100 82 598
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Natuurlijk staat de koffie voor u klaar
de jachthoorn

zwijnengewroet
#stam ii

Hallo zwijntjes!
Het seizoen vliegt alweer voorbij, maar dat weerhoudt ons er natuurlijk niet
van om toch nog om de vrijdag lekker aan de slag te gaan op De Punt!
Zo hebben we met z’n allen een heuse bezinningstocht
door het bos gehad, waarbij we de diepste geheimen
van elkaar hebben gezien, de mooiste herinneringen
boven tafel kwamen en we van Dimitri hebben geleerd
hoe je vals moet spelen.
Het hoogtepunt echter was wel het PioPinksterkamp van
Stam 2! En je raadt
het al, dat werd gehouden tijdens niks
minder dan het Pinksterweekend. We zijn
dit jaar voor de verandering op ons eigen
terrein gebleven, en
zijn er voor gegaan
om een prachtig huis
op palen te pionieren. Het begon op de zonnige en zéér aangename vrijdag, maar al
gauw veranderde dit in een koud weekend. De avond
begon goed met een aantal leuke spellen (tenzij je niet
van kamelenraces en gokken houdt), en al snel kwamen we er achter dat we alweer bijna de koude tent in
moesten, anders zou de nacht wel héél kort worden.
De kou maakte ons gelukkig niet zo veel uit, we hadden namelijk chili con carne

gegeten. Dit had als gevolg dat we de tent meer dan
warm konden houden, en we dolblij waren dat we de
tent weer uit mochten ’s ochtends.
Na een heerlijk ontbijtje zijn we aan de slag gegaan met
pionieren, en al gauw hadden we een prachtige bosvilla gecreëerd. Aan het eind
nog even inpakken met zeilen
en een mooi vangnet maken
en we waren er klaar voor.
We hebben deze dag dan ook
afgesloten met een welverdiende barbecue en heel veel
gezelligheid.
Een beetje jammer was het
wel dat José een zondvloed
had besteld, en we uiteindelijk die nacht met z’n allen bij
José en Marjolein thuis hebben overnacht, maar dit mocht de pret niet drukken.
Warm was het in ieder geval wel dit keer. Na zondag
weer onze tocht naar De Punt te hebben gemaakt zijn
we met frisse moed met het afbreken begonnen, terwijl
er een zeer smakelijk ontbijtje voor ons werd bereid! Na
een rustige middag en een gezellige afsluitende avond
was het alweer het einde van het weekend, maar het
was weer geweldig!
Om volgende keer nou beter voorbereid te zijn, raad ik aan om badeendjes
mee te nemen. Dit zal zeker de ervaring verbeteren.
Wroetjes namens Stam 2,
Robin
PS: Dus neem allemaal je badeendjes
mee!
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jungleavontuur
#mowglihorde
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meidenklets
#pr. margriettroep

Ook dit jaar was een aantal ploegen van de PMT zo
dapper om naar de Regionale Scouting Wedstrijden
(RSW) te gaan. Samen met allerlei andere scouts uit
de regio werd er gekeken wie de beste ploeg van de
regio is.
Vrijdag
Op vrijdag moesten we om 17:00 uur verzamelen op de
Punt. Na het in pakken van de aanhangwagens vertrokken we richting Lochem. Om kwart voor 6 kwamen we
aan in Lochem. Toen de rest er was gingen we de spullen uitpakken en richting je eigen subkamp brengen.
Nadat je je had aangemeld met je hele ploeg mocht je
je tent gaan opzetten. Helaas ging het toen heel hard
regenen. Toen was het alweer kwart over 9 en begonnen we met de opening. Daarna was het spel aan de
beurt. We kregen een kaart met verschillende dieren er
op en die moesten we gaan zoeken. Als je kaart vol was
mocht je hem gaan inleveren en kreeg je een nieuwe
kaart. Om 11 uur was het spel afgelopen en moest je
terug gaan naar je subkamp. Om tien over 11 hadden
we PL raad en daarna moesten we gaan slapen.
Zaterdag
Op zaterdagochtend werden we om 8 uur gewekt met
fantastisch leuke muziek. Tot half 11 mochten we bezig zijn met de kampopbouw. Om 11 uur begon de
hike. Om half 4 waren de meesten weer terug. Om 5
uur begonnen we met koken om half 6 kreeg de jury

hun heerlijke eten. Daarna gingen we afwassen en ons
klaar maken voor de avond, want het werd heftig. Om
7 uur moesten we ons op het grote veld verzamelen.
Toen kregen we een speluitleg. We moesten kartonnen
dozen naar de overkant brengen en een muur maken.
Om 9 uur begon de party er was een verschrikkelijk
leuke DJ. Om 11 uur was het de tijd om te gaan stoppen met dansen. Toen werden wij gevraagd om mee te
gaan naar een ander terrein en we dachten dat dat wel
kon. Uiteindelijk was het 1 uur en gingen we weer naar
ons eigen terrein. Na een tijdje gingen we liggen bij de
kampvuurkuil. Rond half 3 ging ik naar mijn eigen tent.
Slaap lekker!
Zondag
Op zondag mochten we pas om 9 uur uit de tent. We
gingen eten en daarna onze spullen inpakken en wegbrengen. Daarna begonnen we met afbreken. Tussendoor bracht de helft de spullen weg. Rond 11 uur was
alles opgeruimd. Om half 12 begon het spel. We kregen
een briefje en dan moesten we handtekeningen gaan
verzamelen. Voor elke handtekening kreeg je een aanwijzing. Uiteindelijk moest je wat invullen en daar kreeg
je punten voor. Om 13:30 gingen we stoppen met het
spel. Om 14:30 was de sluiting. Iedereen kreeg te horen hoeveelste je was geëindigd. Om 15:00 vertrokken
we richting de Punt. We gingen daar alles opruimen
en gingen om 16:30 uur met z’n allen sluiten en lekker
naar huis om te douchen en naar bed te gaan. Het was
weer een weekend om nooit te vergeten.
Groetjes,
Merel
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KAASLOKAAL
T
E
H
SINDS 1984
Hét adres
voor ambachtelijke kazen, delicatessen en wijn
Deventerstraat 4
Apeldoorn
www.kaaslokaal.nl

HET BESTE
PLANPLAN
HET BESTE
VOOR
ELK
BUDGET
VOOR ELK BUDGET

Echt maatwerk in verzekeringen en financiën vraagt om
Echt maatwerk in verzekeringen en financiën vraagt om
echt persoonlijk advies. Daarom kunt u bij HuninkDorgelo nu
echt persoonlijk advies. Daarom kunt u bij HuninkDorgelo nu
kiezen voor het Persoonlijk Plus Plan. Daarmee heeft u nog
kiezen voor het Persoonlijk Plus Plan. Daarmee heeft u nog
meer zekerheid dat alles goed geregeld is. Passend bij uw
meer zekerheid dat alles goed geregeld is. Passend bij uw
situatie en altijd up-to-date. Bel ons voor een gesprek over
situatie en altijd up-to-date. Bel ons voor een gesprek over
úw beste Plan: (055) 522 20 00. www.huninkdorgelo.nl
úw beste Plan: (055) 522 20 00. www.huninkdorgelo.nl
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Odette
Odette Scholten
Scholten 06-55685200
06-55685200
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Jeroen Jutten
Jutten
06-43442891

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

website:
website: www.qpr-online.nl

algemene mail: info@qpr-online.nl
algemene

jongenspraat
#ekerstroep

Hallo scouts!
Nog maar even en het is alweer zo ver: het GroZoKa in België! Dit is natuurlijk hartstikke mooi, maar afgelopen tijd hebben we heel veel mooie en leuke
dingen gedaan die ook zeker benoemd mogen worden!
Allereerst heeft onze patrouille een
geweldige prestatie geleverd bij de
Regionale Scouting Wedstrijden! Na
een weekend lang hun teamwork,
enthousiasme en scoutingvaardigheden ingezet te hebben, met de

nodige hoeveelheid humor, hebben
ze het voor elkaar gekregen om de
7e plaats te bemachtigen! Dit heeft
ze niet alleen een erg gezellig weekend opgeleverd, maar ook een taart
van de leiding. Dat wordt bakken
dus...

We zijn natuurlijk niet alleen bezig
geweest met onszelf. Zo zijn we een
paar weken geleden naar het Zeepkistenfestival geweest. Terwijl de
leiding hielp met het overzicht houden, gingen de scouts lekker aan de
slag met hamers, zagen
en
pallets,
om de mooiste,
meest
creatieve én
meest
uitdagende
bouwsels te
timmeren.
Zelfs onze
eigen Eiffeltoren was een
daverend succes. Daarnaast konden
we nog wat rondkijken bij de overige activiteiten bij het festival. Er was
een
rommelmarkt, je
kon kijken

bij tractor pulling en er was live muziek.
De stroom aan leuke activiteiten
houdt niet op zou je denken, en dat
klopt! Zo gaan we binnenkort nog
met de speltak abseilen en toggelen
in Bad Bentheim, waardoor we dit
seizoen in wel drie verschillende landen opkomst hebben! Dit helpt jullie natuurlijk allemaal door de laatste loodjes van het schooljaar heen.
Nog even en het is alweer zomervakantie. Geniet voor nu nog maar
even van het mooie weer, er is nog
genoeg leuks om naar vooruit te kijken in ieder geval!
Met een stevige linker namens de
Ekerstroep,
Robin
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#afdeling 595

explosiegevaar
Het was afgelopen vrijdag 20 mei
weer tijd voor iets wat akelig veel
op een jaarlijkse traditie begint te
lijken: de spectaculaire gezamenlijke
Stam 1/Explo-opkomst, oftewel de
stexplo-opkomst of de expam-opkomst!
De Stam had het spel georganiseerd, dus reken er maar op dat het
ingewikkeld was. Een poging om
het enigszins uit te leggen volgt
hieronder:
In het spel draaide alles om geld.
Maar vooral: in het spel draaide alles om de Maffia. Het is dus eigenlijk een wonder dat iedereen weer
heelhuids is teruggekomen, niet
in de laatste plaats omdat het spel
zich kriskras door de stad afspeelde.
Er waren enkele maffiafamilies, die
tegen elkaar streden, uiteraard om
wie het meeste geld zou verdienen.

Dat deden zij door opdrachten te
doen, waarna zij een coördinaat kregen van een locatie waar een zakje
drugs te halen was. Brachten zij dit
zakje naar de maffiabaas, dan kregen ze hiervoor geld terug. Maar,
de ene familia is de andere niet;
voor je status moet je wel wat doen!
Door (andere) opdrachten te doen,
konden de families een niveau hoger komen. Hoe hoger je niveau,
des te meer geld kreeg je voor je
zakje drugs. Maffiafamilies konden
ook tegen elkaar strijden, door wapens te kopen. Zo konden zij een
familie 'doden', waarna die zich met
een opdracht weer levend konden
maken.
Als je het verhaal nu nog volgt, respect. Het wordt echter nog wel iets
ingewikkelder. In de grote onderwereld van Apeldoorn zijn de special
forces natuurlijk hartstikke actief om
alle maffiafamilies plat te leggen!
Ook de special forces (twee teams

die, uiteraard tegen elkaar streden)
konden de opdrachten doen om
een niveau hoger te komen. Niet
alleen konden ze zo écht inleven
in de maffiawereld, ook kregen zij
hiermee hints, zoals coördinaten
van zakjes drugs die net gegeven
waren. Zo was het in principe mogelijk om de familie op te wachten.
Had je ze eenmaal, dan moest één
van hen naar het hoofdkwartier gebracht worden, die vrijgekocht kon
worden. Zo konden ook de special
forces een zakcentje verdienen. Hoe
hoger het niveau van de familie die
je pakte, hoe hoger de borgsom natuurlijk...
Het was een enorm leuke en gezellige opkomst met een supergoed uitgewerkt programma. Bedankt voor
de leuke avond, en wat ons betreft
kunnen we de stexplo-opkomst er
rustig inhouden!
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Op vrijdag 20 mei was het weer tijd voor de jaarlijkse
Stexplo-opkomst! Een avond waarop de explorers een
keer mogen meemaken hoe leuk Stam I is.
Deze keer stond de hele avond in het teken van Breaking
Bad: moord, drugsdealers en andere buitenwijkpraktijken. Toen iets later dan gepland iedereen was verzameld in het Ekersnest en de misschien wat uitgebreide
uitleg was geweest, kon het spel echt van start gaan.
Op het Caterplein bevond zich het hol van de maffia.
Alle maffiabazen hadden zich hier verzameld om de
zaken met hun maffiafamilies te regelen. De families
kwamen hier af en aan om hun verzamelde drugs te
verhandelen, hun status als maffiafamilie te verhogen
of om wapens te kopen. Maar ondertussen hadden ze
ook nog vrezen van de DEA en de FBI, die als doel hadden om zoveel mogelijk maffioso te pakken en af te voeren.
Terwijl de ene maffiafamilie het inwijdingsritueel aflegde om een echte
maffioso te worden, belde de andere maffiafamilie met zijn maffiabaas
waarin dingen werden gezegd zoals “mijn handschoen lekt een beetje” en
“ik ben mijn zeehond kwijt”. Ondertussen zat de andere maffiafamilie in de
bak, omdat ze waren opgepakt door de FBI.
Ondanks dat de organisatie vond dat er te weinig ‘gang fights’ waren, was
het een geslaagde avond!
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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

Cv-ketel installatie

Elektra

Loodgieterswerk

Uw installateur en loodgieter voor o.a.
✓verwarming
✓badkamers
✓elektra
✓gas
✓water
✓dakbedekkingen
✓zonnepanelen
VAN POLIS TOT
PORTEFEUILLE.
MAATWERK.
Installatiebedrijf
Jansen
Ruimte om te groeien is altijd prettig. R.
Ook als
het om verzekeringen en ﬁnanciën gaat. Dus of u nu behoefte heeft
1e Wormenseweg 63
aan een eerste polisadvies of een grondige analyse van uw
7331
DB Apeldoorn
complete portefeuille:
kies voor het maatwerk van HuninkDorgelo. Want wij nemen uw belangen heel persoonlijk.
Tel:
055-5332158
www.huninkdorgelo.nl
info@jansen-installatietechniek.nl
www.jansen-installatietechniek.nl

Sanitair
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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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