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7 groepsvoorzitter

Recent zijn vier leden van een voetbalvereniging geroyeerd omdat ze te weinig loten 

hadden verkocht. Deze maatregel deed heel wat stof opwaaien in de media en leidde 

zelfs tot bedreiging van bestuursleden. Deze bestuursleden pasten enkel de regels toe, die 

door de Algemene Ledenvergadering waren vastgesteld. Ook binnen onze groep is wel 

eens over gesproken over “verplichte vrijwillige inzet”.

Om via acties geld op te halen is bij veel 
verenigingen een jarenoud gebruik. Heitje voor 
een karweitje is een landelijke actie die door de 
npV (De nederlandse padvinders) in 1952 is 
ingevoerd. Welpen, scouts en leiders gingen 
langs de deuren om te vragen of zij in ruil voor 
geld een klus konden doen. Deze actie is eind 
jaren ‘80 gestopt. in plaats daarvan is toen de 
nationale Scoutingloterij gekomen. Hier doen 
wij als groep niet aan mee. Wij hebben namelijk 
één actie waarbij we de inzet van iedereen 
vragen: de pepermuntactie. We rekenen er 
op dat alle kinderen hun steentje bijdragen 
in de pepermuntverkoop. Hierbij hebben we 
wel een gewenst “target” per jeugdlid, maar 
dit is geen eis. Daarnaast rekenen we ook op 
inzet van ouder(s)/verzorger(s). Ook hier is 
medewerking op vrijwillige basis en dat geldt 
ook voor andere taken waar we ouder(s)/
verzorger(s) voor vragen. 

Hiermee wijken we af van veel andere 
verenigingen. Bij veel sportverenigingen wordt 
van ouders verwacht dat zij een bijdrage 
leveren. Uiteraard vragen we ouders soms wel 
eens om naar een activiteit te rijden, maar dit 
is incidenteel. Bij veel sporten is er om de week 
een uitwedstrijd. 
Ook zijn ouders vaak verplicht bardiensten te 
draaien of te helpen met onderhoudsklussen. 
Sommige verenigingen bieden daarbij de 
mogelijkheid aan om deze ondersteuning af te 
kopen. Vaak gaat het hierbij om een symbolisch 
bedrag, dat niet toereikend is om iemand voor 
die klus in te huren.

Zoals al gezegd gaan we binnen de SWiii/LBp 
echter uit van vrijwillige inzet. Hulpvaardigheid 

is een principe dat bij scouting hoog in het 
vaandel staat. Ook zijn scouts maatschappelijk 
betrokken en zijn wij regelmatig ook buiten 
ons terrein te vinden om iets te doen. Een 
recent voorbeeld hiervan is de ondersteuning 
die onze explorers verleend hebben bij de 
Midwinter Marathon.

Vaak zien we bij activiteiten altijd dezelfde 
ouder(s)/verzorger(s) die helpen. Met deze 
hulp zijn we natuurlijk erg blij. Maar wat zou 
het fijn zijn als er meer ouders zijn die af en toe 
willen helpen met het uitvoeren van klussen, 
het schoonmaken van de gebouwen, het rijden 
met materiaal naar een kamp of wellicht zelfs 
met een andere rol. Binnenkort versturen we 
een vragenlijst naar alle ouder(s)/verzorger(s) 
om te inventariseren waarbij we op uw hulp 
mogen rekenen. We hopen dat iedereen 
daarbij zijn verantwoordelijkheid neemt en zich 
vrijwillig aanmeldt om een bijdrage te leveren!

Martijn Loo
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agenda Bevers  4 tot 7 jaar
zaterdagochtend  09.30 - 11.45 uur  Ochtendkolonie  (gemengd)
zaterdagmiddag  14.00 - 16.15 uur  Middagkolonie (gemengd)

welpen  7 tot 11 jaar
zaterdagochtend  09.30 - 12.00 uur  Sioniehorde  (gemengd)
zaterdagmiddag  14.00 - 16.30 uur  Mowglihorde (jongens)
zaterdagmiddag  14.00 - 16.30 uur  Shantihorde (meisjes)

scouts  11 tot 15 jaar
zaterdagochtend  09.30 - 12.00 uur  Gaaientroep  (gemengd)
zaterdagmiddag  14.00 - 16.30 uur  Ekerstroep (jongens)
zaterdagmiddag  14.00 - 16.30 uur  Pr. Margriettroep (meisjes)

roverscouts  vanaf 18 jaar
vrijdagavond  20.30 - 23.00 uur  HortaStam 1  (gemengd)
vrijdagavond  20.30 - 23.00 uur  HortaStam 2 (23+) (gemengd)

explorers  15 tot 18 jaar
zaterdagochtend  09.30 - 12.30 uur  Afdeling 757  (gemengd)
zaterdagmiddag  14.00 - 17.00 uur  Afdeling 595 (gemengd)

ons terrein “de punt”
 
Jachtlaan 4-6
7313 CP Apeldoorn

52°13’31.5”N 5°56’32.9”E

ledenadministratie
 
Bianca van den Hul-Wiltschut
Elsweg 28, 7311 GX Apeldoorn
055-5218300
ledenadministratie@sw3lbp.nl

groepsscoutshop
 
WebShop:
Ga naar GroepsScoutShop  
op www.sw3lbp.nl

Beheerder:
Gea Walraven
scoutshop@sw3lbp.nl

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

april
15 april
Sint Joris-kampvuur

29 april
geen opkomst

mei
20 mei
Jungledag Welpen

27 mei
Open Dag

juni
3 juni
geen opkomst
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social media 

T twitter.com/sw3lbp

f facebook.com/sw3lbp

C instagram.com/sw3lbp

Y youtube.com/scoutingsw3lbp
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8 t/m 15 juli
Zomerkampen



jongenspraat
#ekerstroep

Hallo scouts!

Het is alweer een tijdje geleden sinds jullie de laatste editie van de Jacht-

hoorn voor jullie hadden liggen, dus een hoop te vertellen natuurlijk!

allereerst wil ik beginnen met het 
feit dat we dit seizoen begonnen 
zijn met maar liefst vier nieuwe le-
den! Drie ervan zijn van de Mowg-
lihorde overgevlogen en één is van 
buitenaf gekomen. Welkom bij de 

Ekerstroep man-
nen!

Het jaar 2016 
hebben we tra-
ditiegetrouw 
afgerond met 
een bezoekje 
aan de schaats-
baan, bij pa-
leis het Loo dit 
keer! iedereen 
heeft het er 
hartstikke naar 
zijn zin gehad, 
helemaal toen 
onze Spaanse 
schone pro-
beerde te 
schaatsen. na 

twee rondjes op een zitje rondge-
schaatst te zijn door de jongens 
durfde José het toch aan om zelf 
een paar rondjes te maken (het is 
hem zelfs gelukt een op-je-bekflip 
te maken, bravo!). Het duurde ech-
ter niet lang voor hij bibberend af-
droop en langs de kant ingepakt en 
wel chocolademelk ging drinken. in 
de tussentijd liet Joran ons nog even 
zien hoe je moest moonskaten, tot-
dat ook hij afgevoerd moest worden 
nadat een kunstschaatsster hem met 
een pirouette de baan afgooide. Tot 
op de dag van vandaag is het ons 
een raadsel waarom iemand op een 
openbare schaatsbaan met 50 men-
sen sierlijk wil schaatsen...

Ook 2017 zijn we spetterend begon-
nen, maar voor de meesten was het 
hoogtepunt toch wel het handels-
spel op de markt! in kleine groepjes 
gingen de scouts met niks minder 
dan een paperclip op pad om de 
echte handelaar in zich naar boven 
te laten komen. Binnen de kortste 
keren werden José en ik verrast met 
bossen bloemen, mega-stroopwa-
fels en zakken met sponsjes. Zelf 
hadden we het voor elkaar gekre-
gen om twee echte chocolademelk-
mokken te krijgen, inclusief warme 
chocolademelk mét slagroom! Te-
gen de tijd dat we weer richting de 
punt gingen kwamen we erachter 
dat één groepje het zelfs voor elkaar 
had gekregen om een foto van hun 
groepje te laten maken en deze in 
een (ook geruild) lijstje te steken. 
Deze trofee hebben we natuurlijk 
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bewaard en is te bewonderen op de 
schouw in ’t Ekersnest!

Daarnaast zijn we op het moment 
vooral bezig om ons voor te berei-
den op de RSW door te oefenen met 
knopen, hiken, koken en nog veel 
meer, maar daarover volgende keer 
meer!

Met een stevige linker namens de 
leiding,
Robin



Arnhemseweg 145

7331 BG Apeldoorn

055-5337720

www.verloskundige-doevendans.nl

praktijk@verloskundige-doevendans.nl

Praktijk voor begeleiding bij 
zwangerschapswens, zwangerschap, 

bevalling en kraamperiode 

Arnhemseweg 145

7331 BG Apeldoorn

055-5337720

www.verloskundige-doevendans.nl

praktijk@verloskundige-doevendans.nl

Praktijk voor begeleiding bij 
zwangerschapswens, zwangerschap, 

bevalling en kraamperiode 

HULSTEIN
W O N E N

www.hulsteinwonen.nl

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 
als dat wat al te hard gaat, een visitekaartje, flyer of folder. 
Designheld ontwerpt namelijk.

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

 - BATMAN -

DESIGNHELD.NL

KRISPIJN DE HAAS
06-13548442

MAIL@DESIGNHELD.NL

VANAF 4 JAARVANAF 4 JAAR
bevers

Vanaf 4 jaar ben je welkom bij onze 

scoutinggroep, ontmoeten we jou ook?

bevers

NIEUW!
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Yalahiiii,

We hebben weer allemaal leuke dingen gedaan.
Zo hebben we stokjes gemaakt met vogelvoer, want de 
vogeltjes moeten natuurlijk ook kunnen eten als het zo 
koud is en het gesneeuwd heeft. Deze stokjes waren 
heel lekker voor de vogels, gemaakt met pindakaas, 
vogelvoer en havermout. al was het wel een plakke-
rig goedje en moesten we ook weer goed onze handen 
wassen. Maar ze waren goed gelukt!

Verder hebben we ook ons weekendkamp gehad.
‘s avonds hebben we eerst onze matjes en slaapzak-
ken klaar gelegd en hebben we nog wat spelen gedaan. 
Voordat we gingen slapen, hebben we nog gezellig met 
warme chocomel bij het kampvuur gezeten. De volgen-
de dag zijn we fris en fruitig opgestaan (en nog vroeg 
ook…) en hebben we onze spullen opgeruimd, want de 
Sioniehorde moest ook weer in het gebouw. We gingen 
boogschieten en dat ging nog best hard. niet bij ieder-
een ging het even goed, maar dat geeft gelukkig niet. 

Verder hebben we nog een aantal leuke “normale” op-
komsten gehad met verscheidene spelen die altijd in de 
smaak vallen. 

groetjes,
Shere Khan

jungleavontuur
#mowglihorde



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)

B I O L O G I S C H E  S L A G E R I J  B E R T  N I J K A M P
A S S E L S E S T R A A T  3 1  A P E L D O O R N

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

B I O L O G I S C H E  S L A G E R I J  B E R T  N I J K A M P
A S S E L S E S T R A A T  3 1  A P E L D O O R N

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

B I O L O G I S C H E  S L A G E R I J  B E R T  N I J K A M P
A S S E L S E S T R A A T  3 1  A P E L D O O R N

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

Dierenkliniek
Apeldoorn
Noord

Koninginnelaan 99B, 7315 BP Apeldoorn
Telefoon 055 – 576 0800
Email info@DierenkliniekApeldoornNoord.nl

Samen zorgen we voor uw dier

Anklaarseweg 119, 7317 AS Apeldoorn
Telefoon 055 – 576 0800
Email info@dierenkliniekapeldoornnoord.nl

Openingstijden:  
maandag t/m vrijdag  8:30-18 uur,
op dinsdag 8:30-19 uur

Behandeling is op afspraak

Samen zorgen we
voor uw dier!
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Sioniehorde goes Italian (en maakt kaarsen)!

Misschien is het een wat vreemde titel voor een in Apel-

doorn gevestigde welpenhorde, maar er is een goede 

reden voor. Wat is er ten slotte Italiaanser dan echte 

pizza? En pizza maken op een vuurtje, dat is natuurlijk 

al helemaal het beste van twee werelden.

Omdat (bijna) alle welpen het insigne ‘vuur’ op zak 
hebben (met dank aan Shere-Kahn!), begonnen we de 
dag met het maken van een mooi vuurtje. Elk nest heeft 
een eigen kampvuur gemaakt en lette daarbij heel goed 
op de veiligheid, maar ook op de opbouw van een goed 
kampvuur. Helaas hadden de vuurgoden niet zoveel zin 
deze dag, want hoewel vrijwel alle vuurtjes in het begin 
goed brandden, was het steeds na een kwartiertje uit 
met de pret. Toch hebben de welpen weer even het 
vuur stoken herhaald en er, ondanks dat de tempera-
tuur beneden nul lag, lekker warm bij gezeten.
Helaas heb je met een vuurtje nog geen pizza. En pizza 
bakken op een niet al te goed brandend vuurtje wil óók 
niet zo goed. gelukkig had de leiding de kachel in het 
gebouw flink opgestookt, waardoor er een mooi alter-
natief achter de hand was. iedereen mocht z’n eigen 
pizza ‘versieren’, met ham, kaas en (natuurlijk) toma-
tensaus. Vervolgens konden die pizza’s in de kachel ge-
bakken worden en in het lekker warme gebouw opge-
geten worden.
Helaas dus geen pizza van een kampvuur, maar wél uit 
het haardvuur. En zeg nu zelf, lekker bij de kachel is het 
toch veel fijner pizza eten…?

Een maand later had de leiding weer een mal idee in 
het hoofd gehaald: kaarsen maken. in een grote spag-
hettipan (de kringloop is blij met ons) hebben we kaars-
vet gesmolten van oude (stompjes) kaars. Daardoor 
konden we precies kiezen welke kleur kaars we wilden. 
Dat werd uiteindelijk een blauw-paarsachtige kleur. En 
tja, over kaarsen maken zelf is niet heel veel te vertel-
len. iedereen die het wel eens heeft gedaan weet dat 
het een kwestie is van dippen. in, uit, wachten, in, uit, 
wachten… Dat vergt natuurlijk wat geduld en het be-
hoeft geen uitleg dat de resultaten qua dikte wat ver-
schilden. ;-)
Uiteindelijk zijn er hele mooie kaarsen gemaakt, kijk 
maar op de foto’s! Jammer wel dat ze op een gegeven 
moment weer opbranden.

jungleavontuur
#sioniehorde



jungleavontuur
#shantihorde

Dag Shanti’s, leuk dat jullie weer lezen. 

Hieronder een paar opkomsten van de afgelopen periode. 

18 februari
Minute to win it Minute to win it: altijd een geslaagde opkomst! Het 
programma bestond uit allemaal verschillende uitda-
gingen, die allemaal in 1 minuut voltooid moesten 
worden. De Shanti’s werden verdeeld in teams en 
gingen samen de strijd aan voor de overwinning!Het puntensysteem was in de vorm van 11 kaarten. 

Elke ronde werd er een team gekozen en mochten ze 
een kaart pakken. aan elk van deze kaarten was een 
spel verbonden. nu moest elk team de strijd aan-
gaan om de opdracht zo snel, en zo goed mogelijk 
te voltooien. 

25 februari 
High tea 
Vanmiddag hadden we een boel te doen want om 

half 4 komen de ouders wij hebben mochten een 

lekkere high tea maken. We hebben onder andere 

cake gemaakt met verschillende figuurtjes erin. Ook 

deden we gezond zoals een fruitstaafje. Maar we 

hadden ook egeltjes (soesjes met hagelslag)

Uiteindelijk kwamen we om half 4 de ouders en gin-

gen we z’n allen lekker high tea. Daarna hebben we 

nog fruitmandje gedaan wat erg leuk was en hebben 

we nog een echt scoutingspel gedaan HOLLanDSE 

LEEUWEn. 

11 februari
Knikkerbaan  

met de Middagkolonie
Onze opdracht: Het maken van een 

supergave knikkerbaan! gezamenlijk 

met de bevers zijn we hard aan de slag 

gegaan om een mooie knikkerbaan 

te maken. iedereen maakte een klein 

deel van de knikkerbaan, waar ze zelf 

hun creativiteit op los konden laten 

gaan. Uiteindelijk was hij af en gingen 

we testen. De eerste keer was helaas 

niet zo succesvol, maar na een paar 

kleine aanpassingen is het bij onze 

kleurrijke knikkerbaan toch gelukt!
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Afgelopen weken hebben we weer twee 

nieuwe meiden mogen verwelkomen. 

Intussen zijn we begonnen met de voor-

bereidingen voor de RSW, nadat we het 

winterse weer getrotseerd hebben met 

een lekker kampvuurtje. Hieronder een 

stukje uit het logboek.

Heey leuke meiden,
Wij gingen vandaag eerst beginnen 
met openen zoals gewoonlijk. Daarna 
gingen we naar binnen, toen kwamen 
ineens alle jongens scouts bij ons in de 
blokhut. We moesten allemaal gaan 
zitten en werd er ons verteld dat we 
een vuurtje gingen stoken. We werden 
in groepjes gedeeld. De ene groep 
ging hout zoeken, de andere gingen 
water bij het vuur zetten en maakten 
ze het vuur aan. De laatste groep wa-
ren de pL’s en die moesten het brood-
deeg maken. Het ging echt heel goed 
(kuch, kuch). Maar goed, we waren 

meidenklets
#pr. margriettroep

dan eindelijk klaar met het brooddeeg en zijn we naar het vuur gegaan. 
iedereen zat om het vuur. We gingen gewoon een beetje kletsen enzo. 
Toen werd er tomatensoep uitgedeeld. De mensen die geen tomaten-
soep hoefden hebben nog meer hout gezocht, want anders brandde 
het vuur niet lang genoeg om de broodjes klaar te maken. Dus kwamen 
we met stapels hout. Dus hadden we genoeg hout gezocht en gingen 
we beginnen met het brood te maken. Het duurde lang, m’n geduld 
raakte een beetje op. Maar uiteindelijk was bijna ieder broodje klaar. 
We moesten alles opruimen en gingen we sluiten. Daarna moesten we, 
de Kikkers, nog corvee doen. Dat duurde best lang, want alles wat we 
hadden gebruikt was super vies.
Het was wel weer een leuke opkomst. 

groetjes,
Laura (Kikkers)

11
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Een hele goedendag dames en heren, 

Leuk dat jullie onze blog weer willen lezen wat we van-

daag gaan meemaken is erg speciaal, we nemen name-

lijk een kijkje achter de schermen hoe het er aan toe gaat 

bij de I scout! Als eerst naar tuurlijk even een groepsfoto 

maken, want daar gaan onze toppers! 

Het duurde even voordat iedereen was opgestart, maar 
uiteindelijk nadat iedereen op gang was gekomen ging 
alles heel soepeltjes. We zijn deze opkomst onderver-
deeld in 2 groepen, nou eigenlijk 3 als je ons als blog-
gers/vloggers meerekent. De ene groep heeft allemaal 
lastige puzzels opgelost. Ze hadden hiervoor een hele 
stelling gemaakt, met laptops langs de zijkanten en een 
grote beamer geprojecteerd op de muur! De vragen 
waren volgends hun erg divers. Volgends Jan zijn ze 
erg onnuttige dingen over mars te weten gekomen. De  

 
andere groep heeft zich bezig gehouden met de op-
drachten. Kelvin is het gelukt om binnen een keer de 
bottleflip XXL challenge te doen. is het jullie ooit gelukt 
om een wereldbol in een pannenkoek te tekenen? Ons 
dus ook niet ! Reinout heeft ons laten zien hoe je zonder 
auto, toch kunt gaan auto rijden op de grote weg! We 
hebben de opkomst ondersteboven weten te openen! 
En om nog terug te komen op Mars… hebben we Sita 
een make-over gegeven, en ze zag er prachtig uit als 
marsvrouwtje!
Het is een heel gezellige avond geweest, en we wouden 
dat jullie konden meegenieten. Daarom hebben we 
speciaal voor jullie een vlog gemaakt. Deze zou binnen-
kort online komen! als jullie deze vlog leuk vinden, zorg 
dan even dat jullie het duimpje omhoog doen! als je 
meer van ons willen zien kunnen jullie altijd abonneren, 
en misschien dan wel tot de volgende keer!

groetjes Sita en Reinout 

explosiegevaar
#afdeling 595
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Tijd voor een sportieve middag bij 

de Bevers! Samen met de Middagko-

lonie gingen we een middagje naar 

de gymzaal. Zodra iedereen zich in 

de gymkleding had gehesen konden 

we beginnen. 

Opwarmen in de gymzaal doe je 
natuurlijk met een potje trefbal!  
na een paar potjes was iedereen 
klaar voor het echte werk. alle 
mogelijke    toestellen werden tevoor-
schijn getoverd. De Bevers hingen 
aan de touwen, slingerden aan de 
ringen en klauterden in het klimrek. 
Ondertussen deed de leiding gezel-
lig mee, maar hielden ze ook een 
oogje in het zeil. 

Zo’n volle gymzaal vraagt natuur-
lijk ook om een potje apenkooien.  
Vol enthousiasme sprintten de Be-
vers de zaal door. aan het einde van 
de middag ging iedereen moe maar 
voldaan weer naar huis. Het was 
een gezellige middag met de beide  
Beverkolonies!

groeten namens de 
Ochtendkolonieleiding,
Elina Hetebrij

beverbabbels
#ochtendkolonie



Carl Nengerman is gespecialiseerd op 
het gebied van Ducati motorfietsen. 
Carl heeft een uitgebreide technis-
che opleiding genoten waardoor 
naast uw Ducati, ook andere merken 
motorfietsen kundig kunnen worden 
behandeld. 

Na jaren als monteur gewerkt te heb-
ben bij diverse motorzaken heeft Carl 
besloten om zelf een onderneming te 
starten. En zo is De Ducati Deskun-
dige 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)
•	P&O ondersteuning op maat
•	Voor kleine en grotere organisaties
•	Op uren- en abonnementsbasis

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

Bel of mail voor nadere informatie
Odette Scholten 06-55685200 o.scholten@qpr-online.nl
Jeroen Jutten 06-43442891 j.jutten@qpr-online.nl

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

Hét adres 

voor ambachtelijke kazen, delicatessen en wijn

Deventerstraat 4 

Apeldoorn

www.kaaslokaal.nl

HET KAASLOKAAL
SINDS 1984

HET BESTE PLAN 
VOOR ELK BUDGET

Echt maatwerk in verzekeringen en fi nanciën vraagt om 

echt persoonlijk advies. Daarom kunt u bij HuninkDorgelo nu 

kiezen voor het Persoonlijk Plus Plan. Daarmee heeft u nog 

meer zekerheid dat alles goed geregeld is. Passend bij uw 

situatie en altijd up-to-date. Bel ons voor een gesprek over 

úw beste Plan: (055) 522 20 00. www.huninkdorgelo.nl
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PERSONEEL



scoutspraatjes
#gaaientroep

Het was zaterdag 25 februari 2017: een crazy day. 

De Gaaientroep ging de stad onveilig maken. Ze kregen 88 crazy opdrach-

ten die ze moesten uitvoeren. Iedere opdracht leverde een aantal punten op.

als bewijs dat ze de opdrachten 
hadden uitgevoerd, moesten ze een 
foto of een filmpje sturen. prachtige 
resultaten en komische filmpjes. 

Maar wat waren deze 88 opdrach-
ten dan? Denk aan: knip een kapper, 
maak een foto waar niemand van je 
groepje op de grond staat, overval 
een bank met een banaan, til een 
auto op, en kus een bejaarde. na-
dat ze hun schaamte opzei 
hadden 

gezet, ging het sturen van foto’s en 
filmpjes ineens heel snel.

De punten vlogen binnen en de 
leukste opdrachten werden uitge-
voerd. 
Hieronder vind je een aantal foto’s 
om een impressie te krijgen van wat 
er is gedaan. Het was een crazy op-
komst maar wel ontzettend 
leuk.
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VAN POLIS TOT
PORTEFEUILLE. 
MAATWERK.

Ruimte om te groeien is altijd prettig. Ook als het om ver-

zekeringen en fi nanciën gaat. Dus of u nu behoefte heeft 

aan een eerste polisadvies of een grondige analyse van uw 

complete portefeuille: kies voor het maatwerk van Hunink-

Dorgelo. Want wij nemen uw belangen heel persoonlijk. 

www.huninkdorgelo.nl

Mulder Beveiliging is specialist op het gebied van 
inbraakbeveiliging-, brandmelding-, toegangscontrole- 
en 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.

Onderdeel van Mulder Systems

Mulder Beveiliging
Tweelingenlaan 129
7324 AR Apeldoorn
e-mail info@mulderbeveiliging.nl
telefoon (055) 36 80 875
fax (055) 36 80 870

Installatiebedrijf R. Jansen
1e Wormenseweg 63
7331 DB Apeldoorn 
Tel: 055-5332158
info@jansen-installatietechniek.nl
www.jansen-installatietechniek.nl 

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

Cv-ketel installatie     Elektra     Loodgieterswerk     Sanitair 

ADVERTEERDERADVERTEERDER

gezocht

Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met:
sponsoring@sw3lbp.nl

Laat de 250 paar ogen van onze 
leden uw advertentie zien.
Steun ons clubblad en 
ontmoet nieuwe klanten.



#stam ii
zwijnengewroet

Hallo zwijntjes!

Een nieuw seizoen, een frisse start en een nieuwe lichting stamleden! Dit 

jaar mochten we Steven, Maaike en Joris verwelkomen. Wie weet wat dit 

jonge bloed teweeg zal brengen binnen de stam met leuke ideeën en nieu-

we inzichten. Hieronder in ieder geval een kort stukje over onze kersthike!

Er werd al jaren weinig gehiket op 
het traditionele kamp, en dit jaar 
vond het ook nog eens in febru-
ari plaats. iets later dan gebruikelijk 
dus, toog Stam 2 op ‘kersthike’. We 
zaten in een eenvoudige blokhut in 
‘t Harde. Het thema van ons kamp 
was ‘trouwen’, wat resulteerde in 
een grote verzameling kiekjes voor 
in het trouwalbum: maar liefst drie 
programmaonderdelen richtten zich 
op de trouwreportage. Ook werden 
er natuurlijk de nodige bruidstaar-
ten versierd. 

Op zaterdagochtend moesten we 
bijtijds het gebouw uit, omdat de 
groep zelf een opkomst draaide. We 
gingen klootschieten in een avon-
tuurlijk bosje nabij Harderwijk. En 
avontuurlijk werd het zeker, toen 
één van de ballen al vrij snel in de 
plomp belandde. Onze verwoede 
pogingen de bal terug te halen, tot 

en met blote voeten en opgestroop-
te broek aan toe, mochten helaas 
niet baten. 

Van deze outdoor-activiteit ging 
ons scoutinghartje sneller kloppen, 
dus toen die middag de zon door-
brak bouwden enkele zwijntjes een 
laaiend vuur en zongen hun kelen 
schor met traditionele kampliedjes. 
Ondertussen werden ook de bood-
schappen gedaan en werd een lek-
ker maaltje gekookt om binnen weer 
op te warmen.

Buiten het volle programma - we 
nemen ons telkens voor om minder 
te organiseren, maar we kunnen 
het blijkbaar geen van allen laten 
om een mooie bijdrage te leveren 
aan de invulling van het kamp, wat 
natuurlijk alleen maar leuk is - was 
er tot in de late avond ruimte voor 

gezelligheid met een spelletje, een 
drankje en iets te knabbelen.

Wroetjes namens Stam ii,
Robin
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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 Partytenten (1 van 6x4meter en 2 van 8x4meter)  € 35,00
3 Barbecues  € 7,50
5    Vuurkorven  € 2,50
20 Opklapbanken (30x180/220)  € 5,00
6   Opklaptafels (70x180/220)  € 5,00
1   Vlinder statafel  € 15,00
3  Statafels (70cm doorsnede)  € 5,00
2   Priklichten  € 7,50
2  Koffiepercolatoren  € 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

scoutinggroep

Stadhouder Willem III / Lady Baden-Powell

"die scoutinggroep bij de naald”GroepsScoutShop
Stadhouder Willem III / Lady Baden-Powell

Feestje?
Feestpakket verhuur


