ie
in deze edit
#ochtendkolonie

#mowglihorde

#midwinterkampvuur
Bevers
gourmetten
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“een scout houdt het hoofd koel
en de voeten warm”
Lord Baden-Powell
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Vrijwilligers zijn essentieel voor onze scoutinggroep. Alles wat er namelijk binnen de groep
plaats vindt, gebeurt volledig vrijwillig. Onze landelijke organisatie, Scouting Nederland,
heeft recent uitgerekend wat de waarde daarvan is. Dit komt voor onze groep neer op
bijna 275.000 euro!
Wij kennen al jaren verschillende vormen van
vrijwilligerswerk. Het meest zichtbaar zijn de
leidinggevenden die de opkomsten verzorgen.
Ook op de achtergrond zijn er tal van taken
die worden uitgevoerd. Denk hierbij aan
het verzorgen van het spelmateriaal of het
samenstellen van De Jachthoorn. Velen voeren
deze taak al vele jaren uit. Daar zijn we als
groep erg trots op. Landelijk is een vrijwilliger
gemiddeld drie jaar actief.
Iedereen zet zich in. Sommigen besteden
hier meerdere uren per week aan, anderen
misschien gemiddeld een uurtje per maand.
Iedere vrijwilliger is hierbij waardevol. Met
elkaar zorgen we ervoor dat alles zo goed
mogelijk verloopt en dat we een scoutinggroep
zijn, waar we trots op zijn.
De tendens die we hierbij zien is dat veel
mensen gelukkig bereid zijn om te helpen,
maar het qua tijd wel willen afbakenen.
Bijvoorbeeld door niet iedere zaterdag leiding
te geven, maar om de week. Of enkel op
bepaalde tijden beschikbaar te zijn, om daarna
weer beschikbaar te zijn voor het werk, studie
of voor het gezin.

vinden we vast een project dat past bij ieders
interesse en beschikbare tijd.
Binnenkort, op 7 december, is het de nationale
dag van de vrijwilliger. Omdat deze editie van
De Jachthoorn vlak voor dat moment uit komt,
een mooie gelegenheid om hierbij stil te staan.
Alle vrijwilligers die zich in een jaar hebben
ingezet voor onze groep, bedanken wij altijd
tijdens een bijeenkomst na de laatste opkomst
van het kalenderjaar. Onder het genot van
een hapje en een drankje halen we enkele
mensen naar voren die dit jaar iets bijzonders
gedaan hebben of die al vele jaren als stille
kracht op de achtergrond werk doen. Maar
zoals al eerder gezegd is iedere vrijwilliger voor
onze groep waardevol. Daarom krijgt iedere
vrijwilliger een cadeautje als bedankje voor zijn
inzet dit jaar.

Martijn Loo

Voor de taken naast het leidinggeven zien we
ook een ontwikkeling. Er zijn minder mensen
bereid om dit voor langere tijd erbij te doen.
Wel is er veel bereidheid om op basis van
een afgebakende vraag of probleemstelling
met een project aan de slag te gaan. Als
vrijwilligersorganisatie
moeten
we daar op inspelen door daar
passende projecten voor te maken.
Ik hoop dat het voor mensen die
iets zouden willen bijdragen aan
onze groep, geen belemmering
is om dit aan te geven. Samen

3

3 handig
agenda
december
10 december
Kerstboomactie
17 december
Kerstboomactie
24 december
Geen opkomst
31 december
Geen opkomst

Bevers

zaterdagochtend 09.30 - 11.45 uur
zaterdagmiddag 14.00 - 16.15 uur

welpen

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

scouts

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

januari
1 januari
Gelukkig Nieuwjaar!

20.30 - 23.00 uur
20.30 - 23.00 uur

8 t/m 15 juli
Zomerkampen

4

(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

7 januari
Eerste opkomst 2017
Overvliegen

5 tot 7 jaar

Ochtendkolonie
Middagkolonie

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
52°13’31.5”N 5°56’32.9”E

de jachthoorn

jongenspraat

Hallo allemaal!
Het is weer zo ver, de zomer is voorbij
en we kunnen weer naar scouting! Ook
al zijn we nog niet eens zo heel lang
bezig, het wordt al snel weer kouder. Maar
niet getreurd, we hebben nog volop kunnen
genieten van de laatste zonnige opkomsten!

#ekerstroep

Afgelopen paar weken zijn we flink actief bezig geweest,
zo hebben we op het Loo onze longen uit het lijf gerend
met slagbal en hebben we onze hand-oog coördinatie
op de proef gesteld met Kubb (waarbij we ook geleerd
hebben dat een voorsprong, hoe groot die ook is, zo kan
eindigen in een verloren spel). Verder hebben we samen
met de PMT een grote variant op het spel ‘De betoverde
doolhof’ gespeeld, waarbij de scouts op zoek moesten
naar de dieren die op hun kaartjes stonden, terwijl ze de
route van hun pionnetje in een echte hike-vorm uit moesten schrijven. Natuurlijk konden ook bij deze opkomst de
wat actievere dingen niet ontbreken en hebben we met
beide speltakken cirkels om een paal gerend totdat er een
paar scouts in de boom hingen, een aantal uitgeteld op de
grond lag en een deel van de groep simpelweg niet meer
wist wat links of rechts was. Naar verluid rennen er een
paar nog steeds rondjes in het bos!
We zijn natuurlijk ook bezig geweest met onze hersenen,
met een ren-je-rot spel, hebben we aan de teamspirit gewerkt met geblinddoekte kruiwagenestafette en tienbal.
Samenwerken met je hele ploeg gaat toch net iets makkelijker met een kleine groep.
De herfstvakantie is ondertussen al bijna voorbij, wat natuurlijk betekent dat er een avondopkomst op het programma stond met alle scouts. Samen op zoek naar posten om geld te verdienen voor het kopen van computers
en internet, zolang je de jotafiel maar wist te ontlopen!
Natuurlijk mochten de scouts van hem geen computers
gebruiken, maar moesten ze ouderwets met de radio contact proberen te zoeken met de rest van de wereld. Door
de goede inzet van de scouts zijn er echter heel veel computers met internet gekocht, dus helaas jotafiel, je plan is
mislukt!
Ondertussen is ook José weer bijna terug van vakantie naar
Spanje (of misschien wel van zijn voorexcursie voor een
zomerkamplocatie?), dus nog even en we staan weer met
z’n tweeën bij de vlaggenmast. Tessa is helaas gestopt als
vaste leiding, maar we zullen haar vast nog wel vaker zien,
ze is nu namelijk onderdeel van de invalpoule!
Ik hoop dat iedereen een heerlijke vakantie heeft gehad,
en we volgende week weer in groten getale aanwezig zijn!
Met vriendelijke groet namens de Ekerstroepleiding,
Robin
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Vrijdag 14 oktober stond het grootste
schrans-spektakel van het jaar weer op het
programma: gourmetten bij de Bevers!
Vanwege de Jotihunt ging onze normale
opkomst op zaterdagochtend niet door.
“Dat is een mooi excuus om samen eens uitgebreid te gaan dineren”, dacht de Beverleiding.
En zo geschiedde het. Onder streng
toezicht van de leiding (we willen
natuurlijk geen brandwonden) genoten de Bevers van een variatie aan
delicatessen als frikandellen, hamburgers, kipnuggets en knakworstjes. Ook de nodige pannenkoeken
werden gebakken op de grillplaten.
Na een uurtje smullen waren de Bevers niet meer te houden, en mochten ze nog even in het bos spelen.
Met goedgevulde buiken vertrokken ze weer richting huis, waarna
het allerleukste onderdeel van de
avond voor de leiding overbleef…
De afwas!
Omdat wij als leiding weten dat
gourmetten met onze Bevers
nogal wat voeten in de aarde kan
hebben, delen we graag onze ervaringen. Met trots presenteren
we de Bever-Gourmet-Bingokaart,
met allerlei herkenbare situaties
die ontstaan tijdens het gourmetten. Dus de volgende keer als je
de steengrill aanslingert, kijk dan
eens of je ook Bingo kan krijgen…
Het was weer een onwijs gezellige avond!
Vriendelijke groet,
Namens de Ochtendkolonieleiding,
Elina Hetebrij

6
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#afdeling 595

explosiegevaar
Hoihoi iedereen!
Ik zou dit verhaal met de standaard zin: ‘Vandaag gingen
we…’ kunnen beginnen, maar laten we het nu eens een
keer anders doen.
Uitdagende scoutingtechnieken, ja ook de explorers moeten nog steeds knopen. Weliswaar geen keukentafels
meer, maar we kunnen de knopenkennis natuurlijk niet
laten wegzakken. Daarom gingen we een draaimolen
bouwen met z’n allen. Lachend en gierend (toen nog wel)
gingen we enthousiast van start. Drie keer raden wat we
toen moesten doen. Heel goed! Tijdens het knopen meezingen met slechte meezing-muziek natuurlijk! De constructie bleek nog een ingewikkelde klus te zijn. Palen hier,
palen daar, autobanden en gaten in de grond horen er
allemaal bij. Na zo’n vijfhonderd keer de instructies doorgelezen te hebben, hebben we toch de goede palen aan
elkaar kunnen maken. Uiteraard was iedereen na drie knopen al toe aan pauze. Nadat er nieuwe energie was toegevoegd, konden we met goede moed verder. Langzaam
maar zeker begon ons bouwwerk op een draaimolen te
lijken. Uiteindelijk werden de losse delen samengevoegd
en vormde er raar, maar waar een echte draaimolen. De
stoeltjes - gewoon palen hoor, zoveel luxe kunnen we ons
niet permitteren – werden eraan geknoopt en het draaien
kon beginnen. Onder luid gejuich en geschreeuw, het was
dood en dood eng (dat ding was best gammel namelijk),
draaide onze draaimolen.
Toen het bouwwerk langzaam begon in te storten, besloten we om te gaan opruimen. Daarna nog even sluiten en
afwassen en het was al weer voorbij!
Het was erg leuk, tot de volgende keer! Nee, sorry. Geen
standaard begin, dus geen standaard einde. Iedereen
heeft genoten van deze spannende ervaring *kuch kuch*.
Zeker voor de herhaling vatbaar.
Groetjessss
EA595

Onder luid geju
het was dood- e ich en geschreeuw,
n doodeng
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pepermuntactie

Op 1 oktober was onze jaarlijkse actiedag, voor
het tweede jaar met onze nieuwe verfrissende actie: we hebben weer pepermunt verkocht. De eerste
zaterdag in oktober is onze jaarlijks terugkerende
actiedag, noteer het vast in uw agenda voor 2017!
De voorverkoop was ook dit jaar weer goed verlopen.
Op de actiedag zelf was het weer ons goed gezind, in
de middag scheen zelfs lekker de zon. We zijn de dag
gestart met gezamenlijk openen en de uitreiking van de
prijzen voor de beste (voor)verkoper van elke speltak
en natuurlijk de topverkoper van de hele groep! Daarna
vertrokken de jeugdleden te voet, op de fiets of met
de auto de wijk in. Gelukkig hadden we ook dit jaar
weer ouders bereid gevonden om groepjes kinderen te
verspreiden over Apeldoorn en te voorzien van doosjes
pepermunt. Hierbij hadden we ook hulp van het kader,
zodat alle groepjes een begeleider hadden.
Vanaf 11.30 uur kwamen de eerste groepjes terug met
hun tassen vol lege verpakkingen. Tijd om geld te tellen en lekker te lunchen in de zon voor het Ekersnest
en door het bos te rennen. Voor de kinderen stond een
broodje knakworst en ranja klaar. Om 13.00 uur gingen
de groepjes weer op pad, voorzien van nieuwe dozen
pepermunt. De verkoopplaatsen waren uiteenlopend:

huis-aan-huis, in winkelcentra,
maar ook bij de bakkerszaak
van één van de ouders en aan
mensen die bij de bushalte
stonden te wachten. De kinderen hebben weer veel avonturen beleefd tijdens de verkoop
en kwamen met enthousiaste
verhalen terug. Er waren onderhandelingen over de prijs van een
doosje pepermunt (maar dat doen we natuurlijk niet!); er was een
ouder met autopech, maar dat weerhield de kinderen er niet van
gewoon door te gaan met de verkoop en de explorers bouwden
een mooie toren van de doosjes tijdens de pauze. Onze jongste
jeugdleden -de bevers- hebben aan alle bezoekers van winkelcentrum Mercatorplein een doosje pepermunt verkocht.
Om 16.00 uur waren alle groepjes weer terug, moe maar tevreden
over de verkoop. De doosjes van de voorverkoop konden toen
ook opgehaald worden. Tijd voor het kader om alles op te ruimen
en natuurlijk om de balans op te maken. Daar waren we uiteraard zeer benieuwd naar. Er zijn in totaal 5735 doosjes pepermunt
verkocht. Ook dit jaar zijn we weer blij met het resultaat van onze
Pepermuntactie. Met de opbrengst hebben we voldoende geld
om onder andere een nieuwe aanhanger voor de groep te kopen.
Deze aanhanger zal zeker van pas komen tijdens bijvoorbeeld het
zomerkamp.
Het Pepermuntactie comité

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
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Eén keer in de zoveel tijd spijkert Stam 1 haar muziekkennis bij. Van de classics en jeugdsentimenten tot
nieuwe hitjes; wie herkent de meeste nummers en
artiesten? Dit keer werd de quiz georganiseerd door
muzikale genieën Maaike, Joppe en Steven. Zo moesten we bijvoorbeeld binnen een paar seconden raden
welk nummer er afgespeeld werd. Vanuit de stamhut
hoorde je onze hersens kraken..

Het grandioze hoogtepunt was echter de ‘Google
Translate ronde’. Jawel, Engelstalige hits vertaald in
een onherkenbare Nederlandse versie. Nu hadden de
stamleden uiteraard alles in één keer goed geraden –
enkele uitzonderingen daargelaten. Maar we zijn ook
benieuwd of de Jachthoornlezers deze muzikale puzzels op kunnen lossen! Heb je bij alle songteksten het
nummer en de artiest goed? Dan word je bij Stam 1
geïnaugureerd als muziekkenner extraordinaire. Klaar?
Daar komen ze!
Muzikale groeten namens Stam 1,
Elina Hetebrij
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Dierenkliniek
Apeldoorn
Noord
BIOLOGISCHE SL AGERIJ BERT NIJKAMP
Anklaarseweg
119,
Koninginnelaan
99B,7317
7315AS
BPApeldoorn
Apeldoorn
A S S E L S E S T R A AT 3 1 A PE L D O O R N
Telefoon 055 – 576 0800
W W W. D E G R O E N E W E G . N L
Email info@dierenkliniekapeldoornnoord.nl
info@DierenkliniekApeldoornNoord.nl

BIOLOGISCHE SL AGERIJ BERT NIJKAMP
A S S E L S E S T R A AT 3 1 A PE L D O O R N

W W W. D E G R O E N E W E G . N L

Samen zorgen we voor uw dier
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 8:30-18 uur,
op dinsdag 8:30-19 uur

Behandeling is op afspraak
Wij zijn verhuisd van de Koninginnelaan naar
de Anklaarseweg,
nu nog beter bereikbaar!

Samen zorgen we voor uw dier!

Al ruim 40 jaar een begrip in Apeldoorn en omstreken,
is overgenomen door de monteur
Harry Westerink
Uiteraard met de service die u gewend bent:
• APK-keuringsstation
• in- en verkoop van auto’s
• totaal onderhoud
• aircoservice
• bandenverkoop
• taxatie verzekering
• gratis leenauto bij groot onderhoud
• leenfietsen
Bartelweg 51, 7311 DH Apeldoorn
T. 055 512 1677 of 06 100 82 598
Natuurlijk staat de koffie voor u klaar

Openingstijden:
maandag - vrijdag 8:30 - 12:00 en van 13:00 - 17:15 uur
nieuw: zaterdag 8:30 - 13:00 uur
(op zaterdag geen APK mogelijk)

Ni hao allemaal,
In het weekend van 14 en 15 werd de punt overspoeld door draken,chinese
toeristen, sumoworstelaars en pogingen tot origami-vouwsels. Wij hadden
geen vliegticket naar Azië nodig, want we haalden de Aziatische cultuur gewoon naar ons toe. Het was dit weekend namelijk weer tijd voor de jotihunt
met als thema dit jaar: go Asian.
De jotihunt is een vossenjacht xl georganiseerd door scouting Gelderland voor scoutinggroepen in Gelderland. 30 uur lang waren er door
heel Gelderland vossen te vinden
om op te hunten.
Door middel van hints en raadsel
swerd af en toe de locatie van de
vossen als vuurwerk de wereld ingeschoten. Maar ook met creatieve

opdrachten en foto-opdrachten zijn
punten te verdienen. Met 21 kaderleden en 18 explorers hebben
wij gestreden om zoveel mogelijk
groepen achter ons te laten in de
scorelijst. Daarom hebben wij bijvoorbeeld tuinen leeggeschept om
een rotstuin te kunnen vormgeven,
honderden keren Gangnam Style
gedanst, mensen omgetoverd in
panda’s, een gelukskatje gebouwd
van drie meter en heel Gelderland
door getoerd als Chinese toeristen.
Ondertussen waren mensen over de
weg aan het crossen en vele rondjes aan het rijden om elk uur

maar die felbegeerde Hunt-sticker
van de vossen te krijgen.
Na een vermoeiend maar gaaf
weekend hebben wij de zestiende
plek van de zeventig plekken weten te behalen. Verder is een speciale shout out naar het puzzelteam
op z’n plaats, omdat wij in dat onderdeel de meeste punten van alle
groepen hebben gekregen. Wij zijn
ontzettend trots op dit resultaat en
hebben een superleuk weekend gehad!
Dus Jotihunt, tot volgend jaar!
問候,
Namens het jotihuntorganisatieteam vanuit Stam 1,
Anke Korvemaker
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scoutspraatjes
#gaaientroep

Opkomst 8 oktober 2016
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Vandaag gingen we vuur stoken. Eerst deden we even een rondje regels en
afspraken. Vuur bouwen moet natuurlijk wel veilig gebeuren en aangezien
het code oranje was mochten we maar een klein vuurtje bouwen met veel
emmers water erbij.
leuk. Steven was ‘chef vuur’ en leerde ons hoe we
een stevige
oven
konden
bouwen
van
stenen. Daaronder werd een
klein vuurtje gemaakt. Vuur is
natuurlijk heel
erg warm waardoor de stenen
super
warm
werden waar de
mini pizza’s op gebakken
konden worden. Het is even zoeken
voor het juiste plekje van de pizza,
want op de ene plek werd de pizza
binnen twee minuten zwart op de
andere plek was het na een half uur
nog steeds bevroren. Dus na het
eten van of een zwarte of bevroren

pizza hebben we de vuurtjes uit
gemaakt.
De tijd vliegt bij
zo’n
opkomst
en er ontstaat
veel rommel wat
ook opgeruimd
moest worden.
Het was een
leuke leerzame
ochtend. Om toch
even al onze energie kwijt te kunnen
hebben
we nog even een
spelletje gedaan met z’n allen. Toen
was het toch echt tijd om te gaan
sluiten.
Tot de volgende keer!
Groetjes van de Gaaientroep

14
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jungleavontuur
#mowglihorde

Jalahiiii!
We hebben de afgelopen tijd weer veel spannende en leuke
dingen gedaan.
We hebben een parcours gelopen
waarbij we heel goed moesten samenwerken, we zaten namelijk aan
elkaar vast. Dit ging de kinderen een
stuk beter af dan de leiding, die vielen namelijk vol op de grond… Na
het een aantal keer met zijn tweeën
te hebben gedaan, gingen we op
het laatst alleen met twee groepen
waarvan alleen de voorste kon kijken, de rest was geblinddoekt. Dit
ging gelukkig ook heel goed.Verder
hebben we nog een fikkie gestookt.
Na een korte uitleg konden we gelijk
beginnen met hout zoeken. Daarvan hadden we veel nodig, want het
moest natuurlijk wel fikken. Toen we
alles netjes schoongeveegd hadden
(om bosbranden te voorkomen!),
konden we beginnen met het vuurtje. Bij sommigen ging het wat vlotter dan bij anderen, maar uiteindelijk brandde bij iedereen het vuur.
Natuurlijk is geen enkele vuuropkomst compleet zonder iets te eten;
broodjes! Na een tijdje bij het vuur te
hebben gezeten, was bij een groot

aantal de broodjes goed gelukt en
ze waren niet eens heel zwart. We
hebben ze natuurlijk lekker opgepeuzeld en zijn toen toch maar gaan
sluiten, want hoe leuk het vuur ook
was, het was toch tijd om weer naar
huis te gaan.
We hebben ook nog een waxinelichthoudertjes gemaakt. Dit was
heel simpel, een beetje snelhardend
beton in een plastic bekertje en het
bekertje indeuken om er leuke vormen in te maken. Aan het eind zijn
we dus weer allemaal weggegaan
met leuke houdertjes.
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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 VAN
POLISPOLIS
TOT TOT
PORTEFEUILLE.
PORTEFEUILLE.
MAATWERK.
MAATWERK.

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

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

P&O en W&S ondersteuning op maat

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

- BATMAN &- Selectie (W&S)
Werving

• W&S voor vaste en tijdelijke functie’s
• Volledige W&S trajecten tot ondersteuning op onderdelen

Batman, Spiderman, Superman, Designheld. Een mooi rijtje.
Waarvan
overigens06-55685200
alleen de laatsteo.scholten@qpr-online.nl
daadwerkelijk in actie
Odette
Scholten
Jeroen
Jutten
j.jutten@qpr-online.nl
komt. Die
staat niet06-43442891
ín een boekje, maar
máákt er een. Of
als dat wat al te hard gaat, een visitekaartje, flyer of folder.
Designheld ontwerpt namelijk.
Bel of mail voor nadere informatie

website: www.qpr-online.nl

algemene mail: info@qpr-online.nl
KRISPIJN DE HAAS
06-13548442
MAIL@DESIGNHELD.NL

DESIGNHELD.NL

beverbabbels

#midda

gkolonie

Lieve Bevers,
Het scoutingseizoen is weer begonnen en dat is natuurlijk
hartstikke leuk.
Omdat er een nieuwe leiding was en iedereen elkaar héél
lang niet heeft gezien, hebben we ons de eerste opkomst
voorgesteld aan elkaar. Het was heel fijn om meer over
elkaar te weten te komen. In de opkomsten erna hebben
we allerlei leuke dingen gedaan. Zo hebben we hutten
gebouwd, de briljante professoren Plof en Vonk geholpen
met hun proefjes en een prachtige verjaardagskalender gemaakt, die inmiddels in Hotsjietonia
hangt. Uiteraard moest er ook pepermunt verkocht worden en iedereen
heeft daarbij hard zijn best gedaan. Tot
nu toe hebben we hele leuke opkomsten
gehad en wij hopen dat de opkomsten die
nog moeten komen net zo leuk worden!
Vriendelijke groet,
De leiding van de Middagkolonie

BEVERTALK
Een column met de leukste uitspraken van de
bevers uitgesproken in de afgelopen maand.
Melle: “Dat is niet mijn hoofd, dat is mijn buik!”
Bart: “Phileine, wel achter de lijn staan hé!”
Phileine: “Oké, dan maak ik wel een nieuwe lijn!”
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jungleavo

ntuur

#sioniehorde

In het weekend van zeven en acht oktober was het weer
tijd voor het weekendkamp van dit seizoen. Het was
niet zomaar een kamp, maar een ouder-kindkamp. De
welpen die naar het kamp kwamen mochten dus ook
hun vader of moeder meenemen, en dat werd door velen ook gedaan!

Een bijzonder thema
Dit ouder-kindkamp was wel wat anders van opzet dan de meeste
kampen tot nog toe. Welke
welp kan immers zeggen
dat hij of zij heeft meegedaan aan een heus vrijgezellenfeest? Dit thema is
uiteraard niet voor niets
naar voren gekomen, alles
heeft een reden. De reden
achter het thema is dat RikkiTikki-Tavi in november gaat trouwen! Daar hoort natuurlijk het nodige gefeest bij en daar hebben wij ons dit weekend mee bezig
gehouden.
Lekker rond het kampvuur
Toen de welpen op de Punt kwamen hadden ShereKahn en Ikki het kampvuur al aangestoken, dus daar
kon iedereen lekker omheen kruipen. Maar niet voor
lang, want er moest een modeshow worden gehouden met Rikki-Tikki-Tavi; elke welp had zich mooi uitgedost en dat moest natuurlijk geshowd worden. Vervolgens kon ook het avondspel niet ontbreken, waarin

de welpen samen met hun
ouders in het bos gingen
zoeken naar vragen. Voor elke
juist beantwoorde vraag kregen
ze een puzzelstukje. Rikki-Tikki-Tavi
moest vervolgens de puzzel maken. De foto
daarvan komt ongetwijfeld nog wel eens langs. :-)
Zaterdag: naar de markt voor opdrachten
Na een korte nacht voor zowel de welpen als de ouders
gingen de welpen met heel wat ouders en de leiding
wandelen richting de markt. Onderweg moest RikkiTikki-Tavi, zoals het op een echt vrijgezellenfeest hoort,
malle opdrachten doen. Met die opdrachten verdiende zij kledingstukken, waardoor ze na verloop van tijd
(gelukkig?) bijna onherkenbaar was geworden. Bij de
markt kreeg iedereen van Shere-Kahn, omdat hij jarig
geweest was, nog een lekker loempia.
Pannenkoeken!
Toen we eenmaal terugkwamen op de Punt hadden de
daar gebleven ouders lekker pannenkoeken gebakken!
Na heerlijk te hebben gesmuld was de tijd rijp om, gebroken maar voldaan, weer op huis af te gaan. Ik denk
dat we Rikki-Tikki-Tavi met z’n allen een onvergetelijk
vrijgezellenfeestje hebben bezorgd.
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meidenklets
#pr. margriettroep

Nadat we het seizoen geopend hadden met een kampvuur en wat lekkers,
hebben we inmiddels al veel andere opkomsten gehad. Er zijn ook vier meiden overgevlogen van de shantihorde. Hieronder een kleine greep uit het
logboek van afgelopen weken.
Avondopkomst met de scouts
Vandaag hadden we in plaats van
zaterdag, op vrijdagavond scouting,
omdat er de volgende dag Jotihunt
was voor de explorers en leiding.
We gingen met alle scouts naar het
bos, en deden daar het spel. Het
werd eerst uitgelegd en daarna gingen we het spel spelen. Je moest bij
de post geld halen. Als je dan 2 euro
had mocht je bij de centrale post
een computer kopen. Maar dan was
je nog niet klaar, want dan moest je
nog wifi sparen. Dat kon als je computer en geld inleverde bij de centrale post. Dan kreeg je wifi.
Toen er werd gefloten was het spel
afgelopen en gingen we bij de centrale post verzamelen. Toen moesten we in een kring gaan staan. Toen

zei de leiding wie er 1 combinatie
had, en wie 2, 3, 4, enz. Mijn groep
(Joran, Geert, Puck en ik) bleven de
hele tijd staan. Toen werd er gevraagd hoeveel combinaties we dan
hadden gemaakt. Geert zei dat we
5 wifi hadden, maar toen zei de leiding dat dat geen combinaties waren. Want een combinatie was een
computer én een wifi. Dus moesten
we hard lachen.
We gingen daarna weer terug naar
de fietsen en fietsten we weer met
z’n allen naar de Punt om te sluiten
en gingen we weer naar huis.
Het was een geslaagde avond!

Faceboek spel
Heey leuke meiden en Sander,
We kwamen op scouting en Fleur
was er weerrr!! Daarna gingen we
openen. De Hermelijnen waren dit
keer aan de beurt met openen. Toen
het openen klaar was, gingen we
naar binnen en werd het spel uitgelegd voor vandaag. We gingen het
Faceboek spel doen. Je moest vrienden proberen te krijgen, daarvoor
moest je minigames doen. Als je die
dan gewonnen had, had je een like.
Als je dan twee likes had, mocht je
een vriend maken. Maar om een
vriend te maken moest je elkaar wel
een beetje kennen. Want je moest
vragen over elkaar beantwoorden
en als je dan een paar vragen goed
had, mocht je vrienden met diegene worden. Op het laatst deden we
nog het spelletje dat je elkaars polsen moest vasthouden en dan rond
een paal moet draaien. Daarna gingen we sluiten.
Het was weer een mooie opkomst.

Groetjes Laura
-xxx- Laura
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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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Jotihunt 2016
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In het weekend van 15/16 oktober hielden we weer de Jotihunt. Het thema
dit jaar was top Asia. We verzamelden zaterdag 15 oktober om half 9 op
scouting.
We kregen wat uitleg te horen over
dit weekend daarna mog je kiezen
wat je leuk leek te doen deze dag
je kon kiezen uit: hunten, foto-opdracht, knutselen en puzzelen. Ik
ging als eerste hunten. We moesten
met de auto naar een bepaalde plek gaan
en daar gaan rijden
en op zoek naar 3
personen die ergens
liepen. Als we ze gezien hadden moesten we ze hunten en
kreeg je een sticker
en dan mochten we
ze het volgende uur
niet meer hunten.
Wij hebben ze 2 keer gehunt.
Om half 3 waren we weer terug op
de Punt en mocht je wat voor je zelf
doen. Om 18:00 uur stond het eten
voor ons klaar: rijst, kip en fruit. Tussen door hebben we ook nog een
lip dub gedaan (op YouTube kun je
hem bekijken bij sw3lbp lip dub).

‘s Avonds kon je zelf gaan bepalen
wat je leuk vond om te gaan doen.
Om 00:00 uur was het tijd om naar
huis te gaan.
Op zondag gingen we weer
verder. We verzamelden
om
09:00 uur weer
op
scouting
daarna kon je
weer kiezen wat
je wou gaan
doen. Vandaag
ging ik de fotoopdracht doen. We gingen met z’n zessen de auto in, het
was heel knus en gezellig op de
achterbank met
z’n vieren. De
bedoeling van
de
foto-opdracht was om
met een bepaald iets op de
foto te gaan.

Wij moesten bepaalde dingen doen
en vasthouden/op hebben. Om
15:00 uur verzamelden we weer op
de Punt en kon je naar huis gaan.
Het was een gezellig en top-weekend! Op naar volgend jaar!
X Merel (afdeling EA 757)
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Te koop

Kerstbomen
10 & 17 december | 9.00

-17.00 uur
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socialmedia
T twitter.com/sw3lbp
f facebook.com/sw3lbp
tingsw3lbp
Y youtube.com/user/scou
5 sw3lbp.nl

scouting
swiii/lbp
Jachtlaan 4-6
7313 CP Apeldoorn

