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In deze editie van De Jachthoorn staan weer leuke artikelen van wat onze jeugdleden
allemaal hebben gedaan. Dit zijn typische scoutingactiviteiten zoals hutten bouwen en
broodje bakken boven het vuur, maar ook abseilen en togglen.
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Abseilen en togglen lijkt ook een typische
scoutingactiviteit, maar is eigenlijk helemaal
niet zo standaard voor scoutinggroepen. Om
dergelijke buitensportactiviteiten te kunnen
ondernemen is namelijk goed (en duur) materiaal nodig, maar vooral ook deskundige
mensen. In onze groep kennen we een echt
outdoorteam. Zij houden zich bezig met het
beheer en onderhoud van ons buitensportmateriaal en verzorgen daarnaast ieder jaar voor
alle scouts en explorerspeleenheden een dag
in Bad Bentheim.
Om dit te kunnen doen is het van groot belang dat zij te allen tijden rekening houden
met de veiligheid. Hiervoor trainen ze jaarlijks
en houden ze nauwkeurig het gebruik en de
staat van het materiaal bij. Ze hebben uitgebreide checklisten opgesteld om voor het starten van het buitensporten te controleren of
alles veilig is aangelegd en of het verantwoord
is om te starten.
Binnen de spelvisie van Scouting (SCOUTS)
lijkt de letter O van Outdoor het meest van
toepassing op dergelijke buitensportactiviteiten. Binnen de groep noemen wij het team
dat deze activiteiten begeleid ook het outdoorteam. Outdoor staat in de spelvisie echter
voor avontuur, een ontdekkingstocht in de natuur. De U van Uitdaging is meer van toepassing. Als je bovenaan een steile rotswand staat
of de grote diepte ziet waarin de togglebaan
verdwijnt, is dit toch een spannend moment.
Je hebt op dat moment vertrouwen nodig in
jezelf om naar beneden te gaan, maar ook vertrouwen in degene die beneden staat. Bij het
abseilen staat immers altijd iemand beneden.
Hij zekert voor het geval de scout die afdaalt,

het touw per ongeluk los zou laten. Ook aan
het einde van de togglebaan is het natuurlijk
de bedoeling om op tijd stil te staan
Het doen van dergelijke activiteiten past bij de
uitdaging die hoort in het spel van scouts en
explorers. Ook zien we dat ouders vaak enthousiast zijn om voor deze activiteiten een
dag mee te willen gaan. Ze zijn welkom als
chauffeur, maar mogen uiteraard ook gewoon
zelf abseilen of togglen.
We willen graag ook de jongste leeftijdsgroepen alvast een klein beetje kennis laten maken
met buitensport. Dit doen we meestal tijdens
de open dag. Dit jaar had het outdoorteam
hier een klimwand neergezet. Voor kinderen
die komen kijken op de open dag geeft dit
een goed beeld van onze scoutinggroep. Er
zijn weinig scoutinggroepen die ook zo structureel buitensportactiviteiten organiseren. We
mogen trots zijn op het deskundige team dat
wij als groep in huis hebben!

Martijn Loo

f facebook.com/sw3lbp
T twitter.com/sw3lbp
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3 handig
agenda
juni
17 juni
Bever-doe-dag

Bevers

4 tot 7 jaar

zaterdagochtend 09.30 - 11.45 uur
zaterdagmiddag 14.00 - 16.15 uur

welpen

8 juli
Begin zomerkampen

explorers

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
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(gemengd)
(jongens)
(meisjes)

15 tot 18 jaar

zaterdagochtend 09.30 - 12.30 uur
zaterdagmiddag 14.00 - 17.00 uur

roverscouts

8 t/m 15 juli
Zomerkampen

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

vrijdagavond
vrijdagavond

(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

juli

Ochtendkolonie
Middagkolonie

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

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

DE JACHTHOORN

jungleavontuur
#shantihorde
Hoi Shanti’s,
In maart hebben we ons weekendkamp gehad. We hebben het erg
leuk gehad.
Vrijdagavond hebben we een
avondspel gedaan met lampjes. Je
moest proberen ongezien bij het
lampje in het bos komen maar ondertussen kon je gepakt worden
door de leiding. Dit was wel een
beetje spannend.
Daarna hebben we nog lekker een
film gekeken.
Zaterdag gingen we het laatste
stukje van de film nog afkijken want
daarvoor was het gisteren te laat.
Daarna zijn we hout gaan zoeken
voor het vuur wat we gingen maken. We gingen broodjes maken.
Het deeg kleefde wel heel erg aan
je handen maar uiteindelijke had iedereen een broodje.
‘s Middags hebben we allerlei spelletjes gedaan. Aan het einde van de
middag werden opgehaald moe en
voldaan.

JUNI 2017
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#afdeling 595

explosiegevaar
Op zaterdag 22 april was het weer tijd voor het jaarlijk-
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se Sint-Joris-kampvuur op de punt! Niemand hoefde ‘s
middags naar scouting, behalve de explo’s en een paar
leiding.
Wij als explo’s waren namelijk druk bezig met de opzet
van foodtrucks. Dit zijn verschillende tentjes met ieder
zijn eigen soort eten die je verkoopt aan alle bezoekers.
Voordat het Sint-Joris begon mochten alle kinderen en
hun ouders/vrienden/kennissen eerder komen om te
genieten van al het lekkere eten. Er was de keuze tussen
pizza, patat met saus, (broodje) hamburger, pannenkoeken en er was ook wat lekkers te drinken. Aan het
begin van ons kleine ‘festivalletje’ kon je bonnen kopen,
en deze inruilen voor wat lekkers te eten of drinken.
Aangezien het de eerste keer was dat zoiets is georganiseerd hadden we niet de massale drukte verwacht die
we uiteindelijk hebben gekregen. Het was zelfs zo druk
dat we nog bezig waren met het frituren van patat en

bakjes patat rond aan het brengen waren terwijl het toneelstuk van Sint-Joris al begonnen was, en dat iemand
zelfs drie keer extra naar de supermarkt is gereden om
een nieuwe voorraad te halen! BEDANKT DAARVOOR
ALLEMAAL !
Wij als explo’s gaan al het opgehaalde geld namelijk
gebruiken voor ons zomerkamp naar Schotland!
Het Sint-Joris was trouwens ook leuk, alleen hebben
meerdere explo’s daar niks van mee gekregen, omdat
er patat moest worden rondgebracht. Maar goed, voor
de rest was het een supertoffe dag.
Joeeejoooeeeeeeeee xoxo van de explo’s
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#sioniehorde

Zo eens in het jaar trekt de Sioniehorde het halve magazijn leeg, of in
elk geval op het gebied van zeilen,
touwen en eventueel palen. Ook 8
april was het weer zo ver. De welpen
weten dan wel hoe laat het is: tijd

hutten

om hutten te bouwen!
Omdat we ook net een nieuwe nestindeling hadden gemaakt, was dit
een uitstekende gelegenheid om
eens wat aan teambuilding te doen.
Ergo, de hutten werden per nest
gemaakt. Het ene nest is natuurlijk
groter dan het andere en dat zag je
ook terug in de hutten.
De welpen weten, zo blijkt, uitermate creatief om te kunnen gaan
met de materialen die ze hebben
én met de materialen in het bos! Al
snel besloten de meeste nesten om
hun hut tussen twee bomen in te
maken. Vervolgens kon met touwen
en takken een mooie muur gemaakt
worden.

behoorlijke uitdaging om de zeilen over de hut te spannen. Zeker
als je een heel netwerk van touwen
tussen bomen in hebt gemaakt, wil
een rechthoekig zeil niet echt meewerken. ;-)

uur is. Daar was deze zaterdag geen
uitzondering op, helaas. Toen iedereen trots zijn hut had laten zien en
een rondje langs de andere hutten
had gelopen, was het alweer tijd om
de boel op te ruimen, jammer!

De nesten hebben ook hier weer
hun vindingrijkheid kunnen gebruiken om er toch een mouw aan te
passen.
Het zure van een huttenbouwopkomst (dubbele woordwaarde bij
Scrabble en je bent binnen) is dat
tegen de tijd dat je een mooie hut
hebt gebouwd, het al bijna twaalf

Wist je trouwens dat we ook met
speksteen hebben gewerkt? Raksha
had een heleboel speksteen meegenomen, waar de welpen met vijlen
een mooie sculptuur van konden
maken. Dat is dan ook gebeurd! Helaas zijn de foto’s ervan zoekgeraakt,
maar gelukkig hebben we de… tja,
stenen nog. :-)

In een hut wil je ook droog zitten.
Gelukkig waren er dus zeilen om als
dak te gebruiken. Het bleek nog een

JUNI 2017

7

beverbabbels
#ochtendkolo
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Eind maart stond er een bijzonder leuke (en smakelijke!)
opkomst bij de Ochtendkolonie gepland, dit keer samen
met de ouders.
We gingen namelijk high tea-en! Iedereen mocht thuis
iets lekkers bereiden en dat meenemen naar Hotsjietonia. Toen alles op tafel uitgestald was, mochten we helaas niet direct aanvallen.
Eerst maar even bewegen! We begonnen buiten in een
kring met een kennismakingsspel. Al die namen onthouden, dat bleek nog best wel lastig. Toen iedereen
het een beetje onder de knie had, was het tijd om aan
de high tea te beginnen. Er stond enorm veel lekkers op
tafel: sandwiches, quiche, nacho’s. Maar ook de klassieke zoetigheden als brownies, cake en soesjes. Lekker
hoor!
Toen bijna alles op was, en iedereen helemaal vol zat,
konden we weer naar buiten in het zonnetje. Daar
mochten de Bevers en ouders samen een high teareceptenboek gaan samenstellen! Iedereen schreef
op wat ze mee hadden genomen en hoe je dat klaar
maakt. Natuurlijk hoort daar ook een mooie tekening
bij. Daarna was het alweer tijd om te sluiten en kon
iedereen met een volle maag naar huis.
Het was een erg gezellige ochtend!
Vriendelijke groet,
Namens de Ochtendkolonieleiding,
Elina Hetebrij

JUNI 2017
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abseilen en togglen
in bad bentheim
Vandaag gingen we abseilen en tokkelen. We moesten al om 8:45 uur op
scouting zijn. Super vroeg!!!

En wie kwam er weer te laat? Laat
maar raden. We stapten de auto in
om één uur te rijden naar Duitsland.
We waren eindelijk in Duitsland. We
moesten toen nog ver lopen totdat
we bij het punt waren om te gaan
abseilen en te tokkelen. Eerst werd
alles uitgelegd en toen mochten we
beginnen. We werden in groepjes
gedeeld.
De ene groep begon met tokkelen
en de andere groep begon met abseilen. De groep van Laura en Joran
begon met het tokkelen. De andere
groep begon met abseilen. Toen we
gingen wisselen tussen de activitei-

JUNI 2017

ten gingen we hamburgers eten en
even lekker kletsen. Toen begonnen
we weer met de activiteiten. Onze
groep ging abseilen.
We konden daarna nog zelf kiezen
wat je ging doen. Toen iedereen
klaar was met tokkelen en abseilen
gingen we alles opruimen en zijn
we terug naar de auto gelopen. En
toen weer terug naar het ‘de Punt’.
Daar was ook weer alles snel opgeruimd. Het was super gezellig en
het was superlekker weer!
Groetjes,
De Ekers en de PMT
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jungleavontuur
#mowglihord
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Yalahiiii,
We zijn weer druk bezig geweest
We hebben allemaal oudere jongens en meisjes (explorers) gehad die kwamen kijken of ze bij ons wilden
leidinggeven. Niet allemaal in een keer natuurlijk, maar
1 voor 1 bij een opkomst. Dus misschien zien we die
volgend seizoen!
Maar natuurlijk hebben de welpen zelf ook allemaal
leuke dingen gedaan.
Zo zijn we bijvoorbeeld naar Kinderparadijs Malkenschoten geweest. Dat was heel leuk.
Daar zijn de welpen heerlijk wezen “fietsen” en hebben ze met bootjes gevaren. Bij de bootjes waren ze
niet meer weg te krijgen en hebben ze de rest van de
middag gespeeld.
Ook hebben we heerlijke zandkoekjes gemaakt.
Eerst even eitjes scheiden en de ingredienten in de juiste verhoudingen bij elkaar doen (1 ei, 150 gram roomboter,
100 gram basterdsuiker en 200 gram
bloem) en dan lekker kneden in dat deeg, maar
eerst wel even de handen wassen natuurlijk. Maar gelukkig zijn wij niet vies van een beetje deeg aan onze
handen. Nadat het deeg goed gekneed was, hebben
we er een bol van gemaakt. Deze bol moest even in de
koelkast, dus dat was een uitermate goed moment om
even wat te drinken en buiten te gaan buskruiten. Nadat het deeg in de koelkast gerust had, konden we de

vormpjes uit gaan prikken en het op de ovenplaten leggen. Dat ging helemaal goed, alleen waren sommige
welpen wel wat perfectionistisch en daardoor liep het
allemaal iets uit.
Uiteindelijk kon het allemaal dan toch in de oven, nog
weer even naar buiten dus. Na nog wat spelletjes gedaan te hebben moesten we gaan
sluiten. Nadat we gesloten hadden, rende
iedereen natuurlijk alweer naar het gebouw
om te kijken of de koekjes klaar waren, gelukkig konden ze net uit de oven. Nog even
wachten tot ze wat afgekoeld waren en ze
konden mee naar huis.
Verder hebben we nog Moederdag-cadeautjes gemaakt: stenen die we heel mooi versierd hadden en
waar we op geschilderd hadden. Op het moment van
schrijven is het nog geen Moederdag geweest maar ik
denk dat ze vast wel in de smaak gevallen zijn.
Dat was het weer voor deze editie van de Jachthoorn!
Groetjes,
Shere Khan
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explosiegevaar
#afdeling 757

Weekendkamp 21-22 april explo’s EA757
19:30: we komen allemaal aan op
de punt om aan ons “muzikale”
weekendkamp te beginnen. Na
even overlegd te hebben begonnen we met de zeilen ophangen in
de Grote Kampvuurkuil en het voorbereiden van de dingen die we die
avond nog nodig zullen hebben.
Rond 20:00 waren we klaar met
de spullen klaarzetten en begonnen Lukas en ik het kampvuur aan
te steken terwijl Merel en Rumen de
speaker en de microfoons aan het
regelen waren.
Om 20:30 was alles klaar en begonnen we met het zingen van de zelfgekozen nummers. Er werden nummers gezongen zoals: Leef, Iedereen
is van de wereld, Pak maar mijn
hand, Ben een kind van de duivel.
Tijdens het zingen was er ook warme chocomelk en marshmallows. Al
met al het was een groot feest.
Rond 22:30 gingen we naar binnen
om onze slaapplek klaar te maken en
vervolgens ging merendeels weer
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terug om nog even na te genieten
van het warme kampvuur.
Goedemorgen.
Rond 8:30 werden we allemaal
“wakker” en terwijl iedereen wakker
werd gingen Rumen en Merel naar
de winkel om eieren te kopen en
het was dan een grote verassing om
vervolgens toen ze terug kwamen te
zien dat ze pannenkoeken mee hadden genomen.
Rond 10 uur waren we klaar met
eten en toen gingen we de spullen
opruimen/afwassen tegen 10:30
hebben we flessen ingezameld bij
de Koning Lodewijklaan en toen
hebben we 11 euro aan flessen opgehaald en 11 euro fooi gekregen.
Weer een kleine bijdrage voor ons
zomerkamp.
Al met al een geslaagd weekendkamp.
Groeten,
Kevin Schaafsma
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beverbabbels
#middagkolon
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Beste lezers,
Op 18 maart hebben we een soepopera gedaan. Na wat kennis opgedaan te hebben over hoe verhalen
in elkaar zitten, hebben de bevers
zelf een verhaal in elkaar gezet met
verschillende soorten groente en
fruit. Hier kwamen geweldige verhalen uit met veel creativiteit.
Een week later zijn we naar een bakkerij gegaan waar we een fantastische rondleiding hebben gehad en
daarna kon iedereen lekker broodjes
en koekjes bakken. Het was heel erg
geslaagd.
21 en 22 april was het tijd voor het
weekendkamp. Dit kamp stond in
het teken van ‘Back to basics’. Vergezeld door een holbewoner zijn de
bevers door de prehistorie geleid.

Eerst moest er gehandeld worden
met stoffen als hout en steen en
deze te verkopen voor boerderijdieren. ’s Avonds werd ook nog een
film gekeken. De volgende ochtend
was het weer vroeg opstaan, want
er moest geleerd worden om te survivallen. We gingen hout zoeken
voor een steenoven, leren hoe je
moet boogschieten en sporen zoeken. Daarna hebben we goed gebruik gemaakt van de steenoven om
heerlijke pizza’s te bakken. Al met al
een zeer geslaagd kamp.

van de zoetigheid en de knotsgekke
creaties.

5 mei hebben we anti-dieet-dag gevierd! Deze officiële feestdag staat in
het teken van taarten, koekjes en allerlei andere lekkernijen klaarmaken.
Het vieren van deze dag was zo speciaal dat we zelfs in de krant zijn gekomen. Iedereen heeft erg genoten

scoutspraatjes
#gaaientroep

Heel Scouting Bakt
De vijf ploegen van de Gaaientroep streden vandaag
om de titel ‘Beste Bakker van Scouting’. Deze zenuwslopende opkomst stond geheel in het teken van bakken. Onder toeziend oog van de deskundige jury Janny
en Robert werden de baksels beoordeeld op hygiëne,
samenwerking, vorm en smaak. De presentatoren Martine Beijl en André van Duin presenteerden deze opkomst. De eerste opdracht was de signatuuropdracht.
Alle ploegen moesten aan de hand van een recept
brownies maken.
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De tweede opdracht, de technische opdracht, stond in
het teken van Amerikaanse cookies. Bij de derde, het
spektakelstuk, versierden de ploegen een plak cake zo
mooi mogelijk. Gelukkig werkte de oven goed mee,
waardoor we aan het einde van de ochtend allemaal
met volle buiken naar huis zijn gegaan. Wellicht kunt u
thuis de jeugdleden nog eens verleiden deze taarten na
te maken! Succes gegarandeerd.
Groeten,
De Gaaientroep
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zwijnengewr
#stam II

oet

Hoi allemaal!
De afgelopen periode heeft Stam II absoluut niet stilgezeten. Verspreid over drie locaties heeft een enorme pyjamaparty plaatsgevonden, waarbij de stamleden hun
beste beentje voor moesten zetten.
Zo werd bij één van de locaties de
gitaar gepakt en gestreden om de
titel beste rocker van de stam, met
Guitar Hero. Er zijn geruchten dat
de buren nog steeds niet terug zijn
gekomen na dit oorverdovende
spektakel.
Op de tweede locatie, gelegen in het
bos, werd gepoogd om ramen te laten springen met Singstar, waarbij al
snel aan het licht kwam wie er wel,
maar bovenal wie er absoluut niet
kunnen zingen. Op de derde locatie
werden de stamleden even naar een
andere wereld genomen, en moest
iedereen verplaatsen naar de wereld
van de virtual reality. Iedereen is gelukkig veilig en wel teruggekomen.
Het allerleukste aan deze digital entertainment opkomst was misschien
nog wel dat iedereen in zijn of haar

ochtendjas,
pantoffeltjes
en
pyjamabroek
bezig
was, alsof deze
n
opkomst een
e
droom was die
werkelijkheid
werd…
eSlechts twee weet
ken later was het
alweer raak! Mett
een groep stamleden werden we
uitgenodigd op het wereldkampioenschap nostalgisch pinball (space
cadet). We vertrokken met z’n allen richting de gymzaal en, na een
uitdagende warming up, hesen we
onszelf in enorme bubbelballen. Het
was natuurlijk niet zomaar pinball.
Één van de spelers was de pinball en
had een duidelijk doel.

Verspreid door de gymzaal lagen
zeven matjes waar de pinball met
beide voeten op moest staan. Nadat alle zeven matjes bezocht waren
moest de pinball weer zo snel mogelijk terug richting het startpunt.
Klinkt makkelijk, totdat je je beseft
dat er maar liefst vijf andere spelers
bumpers waren, en het de pinball
zo moelijk mogelijk moesten maken. Na een lange uitputtingsslag
kwam Robin toch echt als opperpinball uit de verf, met een tijd van
maar liefst 45,59 seconden en hij
schijnt tot op de dag van vandaag
nog steeds niet uitgerold te zijn.
(Hoewel hij wel dit stuk heeft weten te schrijven, red.)
Tot de volgende keer maar weer!
Wroetjes namens de stam,
Robin
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