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7 groepsvoorzitter

Al onze speltakken hebben het seizoen afgesloten met een leuk zomerkamp. Aan alle 

stukjes en foto’s in deze Jachthoorn is duidelijk te merken dat iedereen zich goed heeft 

vermaakt. Complimenten aan alle leidersteams die hier veel tijd en energie ingestoken 

hebben!

Voor diverse kinderen is het zomerkamp een af-
sluiting van hun periode bij die speleenheid. Zij 
hebben inmiddels de leeftijd bereikt om over te 
gaan naar de volgende leeftijdsgroep. Een nieu-
we groep, met nog uitdagender activiteiten. Het 
is vaak spannend om binnen zo’n groep weer 
een plekje te vinden, maar meestal heeft ieder-
een deze na een paar opkomsten wel “veroverd”.

Ook binnen de achterblijvende speleenheid ver-
anderd er wat. Vaak zijn de kinderen die over-
gaan gids of ploegleider geweest. Hun vertrek 
betekent een verlies aan kennis en ervaring. Het 
biedt anderen echter de kans om gids of ploeg-
leider te worden en zich zo verder te ontwikke-
len.

Voor mij persoonlijk is deze Jachthoorn een mo-
ment om stil te staan bij afronding van een peri-
ode. Na bijna 15 jaren in het bestuur is voor mij 
het moment van stoppen aangebroken. Naast 
mij stopt ook Tony van den Hul na ruim 25 jaar 
als bestuurder. Tony is ruim 15 jaar voorzitter 
geweest en is sinds 2008 Facilitair Manager. Ik 
ben begonnen als bestuurslid PR en heb in 2008 
het voorzitterschap overgenomen van Tony. Het 
is een bestuursperiode geweest, waarin we als 
groep mooie resultaten hebben geboekt.  Er zijn 
er een paar die ik hier graag wil benoemen.

• We zijn na de Sioniehorde (1995) afgelopen 
jaren ook de Gaaientroep (2005), Ochtend Ko-
lonie (2009) en de EA757 (2013) gestart. We 
hebben nu op de ochtend een volledige door-
gaande lijn van speltakken. 

• Diverse (ver)bouwprojecten zijn afgerond aan 
de blokhutten, waardoor deze nu voorzien zijn 
van allerlei moderne voorzieningen op het ge-
bied van onder andere isolatie en sanitair.

• Naast onze eigen scoutinggroep, maken ook 
anderen gebruik van de onze blokhutten. Zo 
zit er sinds 2011 een BSO in het Ekersnest op 
dinsdag en donderdag. Bezetting van onze ge-
bouwen is goed tegen vandalisme, maar zorgt 
ook voor een extra inkomstenbron. Mede hier-
door kunnen we de contributie laag houden.

• In 2011 heeft een ploeg van de Prinses Mar-
griettroep de Landelijke Scouting Wedstrijden 
gewonnen. Een unieke prestatie, waarvoor de 
ploeg op het stadhuis een feestelijke ontvangst 
kreeg.

• We hebben vele mooie zomerkampen gehad. 
Hoogtepunt hierbij was voor mij het groepszo-
merkamp in 2016. We zijn toen met bijna 200 
personen naar België geweest. Voor scouting-
begrippen is dat een grote bijzonderheid.

Karel Buizer heeft sinds januari de taken van 
Tony als Facilitair Manager overgenomen. Eind 
september zal de groep een nieuwe voorzitter 
kiezen die het stokje van mij over gaat nemen. 

Vernieuwing binnen een team is belangrijk. 
Nieuwe mensen brengen nieuwe ideeën met 
zich mee. Een gewijzigde samenstelling zorgt 
voor een andere dynamiek waar ruimte ontstaat 
voor iedereen om zich te ontwikkelen. Ik heb er 
dan ook het volste vertrouwen in dat het groeps-
bestuur in nieuwe samenstelling zal zorgen dat 
ook de komende jaren veel kinderen met plezier 
het scoutingspel bij de SWIII/LBP zullen blijven 
spelen!

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

oktober
7 oktober
Pepermuntactie

21 oktober
Geen opkomst

Herfstvakantie

november
18 november
Midwinterkampvuur

december
9 + 16 december
Kerstbomenverkoop
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social media 

T twitter.com/sw3lbp

f facebook.com/sw3lbp

C instagram.com/sw3lbp

Y youtube.com/scoutingsw3lbp

5 sw3lbp.nl

14 t/m 21 juli 2018
Zomerkampen

permuntactie
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HELP JE MEE!

pepermuntactie
7 o

kto
ber

Ook dit jaar organiseren wij weer de Pepermuntactie. Dit jaar 

is dat al weer voor de derde keer! De voorgaande twee keren 

waren een groot succes.

Jaarlijks doen we één actie (slechts één dus voor het gehele jaar) 
waarbij de inzet van alle jeugdleden en hun ouders/verzorgers ge-
vraagd wordt. Ook dit jaar rekenen we op uw en jullie steun. Deze 
groepsactie zorgt ervoor dat onze fi nanciën gezond blijven en dat 
we nieuw materiaal kunnen kopen, dat belangrijk is voor ons scou-
tingspel. Dit jaar gaat een deel naar nieuwe gasstellen voor de 
(zomer)kampen.

We vragen aan alle jeugdleden om zoveel mogelijk pepermunt in 
de voorverkoop te verkopen bij familie, kennissen en in de eigen 
wijk. 
7 oktober aanstaande is de grote verkoopdag waarbij alle jeugdle-
den geacht worden aanwezig te zijn. Tevens kunnen we dan niet 
zonder ouders/verzorgers om groepjes jeugdleden naar de wijken 
te brengen en de verkoop te begeleiden.

Wij hebben u als 
ouder/verzorger 
dus hard nodig! 

Gedetailleerde informatie over 
de actie(dag) ontvangt u per 
post. Voor vragen kunt u te-
recht bij pepermunt@sw3lbp.
nl of bij René van de Hesseweg 
(coördinator Pepermuntactie) 
06-29526113.

. Dit jaar 

wee keren 

ehele jaar)
orgers ge-
eun. Deze 

ven en dat 
ons scou-

n voor de



6
DE JACHTHOORN

jungleavontuur
#shantihorde

De zoektocht naar de uilmaki rattefant

Op zaterdagmiddag kreeg de Shantihorde een brief van Freek Vonk, waarin 

stond dat Freek hulp nodig had. Hij had gehoord dat zijn lievelingsdier, de 

uilmaki rattefant, gespot was in Zuid-Amerika. Door zijn haaienbeet kon 

hij niet op zoek naar zijn lievelingsdier en vroeg hij aan de Shantihorde om 

hem te helpen.

Zij zijn meteen naar Airport Emmen 
gereden om daar in te checken en de 
eerste vlucht naar Mexico te nemen. 
Daar aangekomen kon het avontuur 
beginnen. In Mexico ontmoette ze 
de kwaadaardige Juanelien die alle 
snoepjes uit de piñata van maxi-
miliana had gegeten. Gelukkig 
wist de Shantihorde de piñata van 
maximiliana opnieuw te vullen en 
was maximiliana zo blij dat ze haar 

zelfge-

maakte foto van de uilmaki ratte-
fant in Azië liet zien. Er zat dus niks 
anders op dan de eerstvolgende 
nachtvlucht naar China te nemen. 
In China deden de Shanti’s echte 
Aziatische spelletjes zoals het moei-
lijke septak takraw (volleybal met je 
voeten) en Fu Yung Hai, dat naast 
een gerecht ook een leuk spelletje 
is. Natuurlijk konden we niet uit Azië 
weg gaan zonder in een echte Azi-
atische zolderbioscoop het Jungle 

Boek te kijken met als snack, kroe-
poek. Hoe leuk Azië ook was, moes-
ten de Shanti’s door naar Noord-
Amerika waar de uilmaki-rattefant 
was gespot op het vrijheidsbeeld in 
New York.

Zoals het hoort in Amerika aten de 
Shanti’s als brunch heerlijke pan-
cakes in allemaal creatieve vormen. 
Eerst mochten ze een ontwerp ma-
ken en vervolgens stond kok Joost 
in de keuken om hen te assisteren 

bij het creëren van een pan-
cake meesterwerk. Omdat 
de Shanti’s nou eenmaal in 
New York zijn kunnen ze het 
niet laten ook nog eventjes 
te gaan shoppen, vooral die 
grote Intertoys was favoriet. 
‘S avonds moesten de Shanti’s 
weer hard aan de slag, Steven 
Spielberg had namelijk exclu-
sieve beelden van de uilmaki 
rattefant op zijn camera staan 
die hij alleen wilde laten zien 
in ruil voor wat goede scènes 
voor zijn fi lm. Gelukkig had 
de Shantihorde geen pro-
bleem met scènes fi lmen en 
hebben ze alles op alles ge-
zet om zoveel mogelijk scè-
nes uit de nieuwe fi lm van 
Steven Spielberg te fi lmen. 
Uiteindelijk heeft Steven 
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toch besloten de foto’s van de uil-
maki rattefant te laten zien en ver-
telde hij dat hij het dier had gespot 
in Oceanië.

Aangekomen in Oceanië was het 
weleens tijd om onszelf een beetje 
op te frissen en wat is nou een be-
tere plek voor een duik dan Ocea-
nië? ‘S middags ging iedereen zich 
opfrissen in het zwembad waar ze 
echte golven hadden! Na dat heer-
lijke gespetter was het wel eens tijd 
voor wat rust. Nadat we wat heer-
lijke vers geviste vissticks uit Antarc-
tica met groente en aardappeltjes 
hadden gegeten konden we onze 
steden bouwen in het onbewoonde 
Antarctica. Door een ijskoude versie 
te spelen van Kolonisten van Katan 
kon iedereen in zijn eigen gebouw-
de Iglostad de nacht doorbrengen. 
De volgende dag werden de Shan-
ti’s wakker gemaakt met het gezang 

van Shakira, want ‘Waka Waka, It’s 
time for Afrika’! Om goed wild te 
kunnen spotten stonden de Shanti’s 
vroeg op om in alle vroegte te ver-
trekken naar het Wildlands National 
park. Zoekend naar de uilmaki ratte-
fant trokken wij door de vlindertuin, 
de Jungle, langs de ijsberen en door 
de savanne. Ondanks dat Afrika be-
kend staat om zijn droge klimaat 
hebben wij het niet droog kunnen 
houden.

Zelfs in de Jungle waren we niet 
veilig, door alle verstopte riviertjes 
kwamen een aantal Shanti’s wel 
met een heel nat pak terug. Maar 
dit alles mocht de pret niet drukken 
en ondanks dat wij de uilmaki rat-
tefant in onze zoektocht niet zagen 
hebben wij veel gezien, zoals een 
giraf gezien die aan een paal stond 
te likken en een bange Rick die zich 
probeerde te verstoppen met een 

camoufl agepak, maar die uitein-
delijk toch gevonden was doordat 
hij bang wegrende voor een aantal 
varkens. Voldaan maar toch teleur-
gesteld keerde wij terug van deze 
intensieve dag. De uilmaki rattefant 
hadden we nog steeds niet gespot 
en het was al bijna tijd om terug te 
keren naar Nederland. Die nacht 
ging iedereen nietsvermoedend sla-
pen totdat de leiding plotseling een 
geluid hoorde dat klonk als de uil-
maki rattefant. Snel werd iedereen 
wakker gemaakt, want we moesten 
snel op zoek naar de uilmaki ratte-
fant voordat het te laat was. Dank-
zij de roze glitterdrollen die het dier 
had achtergelaten kon de Shanti-
horde de uilmaki rattefant snel vin-
den.

De volgende dag vlogen we daarom 
ook samen, met een tussenstop in 
Frankrijk, terug naar airport Emmen.

7
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jungleavontuur
#sioniehorde

Op zaterdag 8 juli was het dan eindelijk zover. We gingen weer op zomer-

kamp. Dit keer naar Vaassen. Een week eerder hadden we een brief ontvan-

gen van Koning Arthur dat het niet zo goed met hem ging.

Veel van zijn materiaal was kapot en 
kwijt. Hij had al van alles gedaan om 
het op te lossen maar niets hielp. 
Hij was ten einde raad. Hij vroeg de 
welpen van de Sioniehorde dan ook 
om te komen helpen.

De eerste avond hebben we gelijk 
van jute themakleding gemaakt. 
Dat ging nog niet zo makkelijk want 
het jute was moeilijk om te knip-
pen. Toch mocht het resultaat er 
zijn. Na een redelijke nacht zijn we 
op zondag naar de kaarsenmakerij 
geweest. Waar we heerlijk gespeeld 
hebben en ook kaarsen gemaakt. 
Alvast een cadeautje voor thuis zo-
dat we het zakgeld in de stad lekker 
voor ons zelf konden gebruiken.  Op 
maandag hebben een ritje met de 
huifkar gemaakt om daarna heerlijk 
in de regen naar huis te fi etsen. Die 
avond hebben we ook nog een fi lm 
gekeken. Ondertussen hadden we al 
de helft van een kroon gevonden.

Op dinsdagmorgen kwam Bart de 
leiding helpen. Hij had een geniaal 
idee om te kopen in de stad. Ma-
teriaal om een erwtenknaller te ma-

ken en na-
tuurlijk ook 
erwten. Dat 
we vervol-
gens overal 
de erwten te-
genkwamen 
was een klei-
ne bijkomstig-
heid. Nadat 
we op dinsdag 
terugkwamen 
uit de stad von-
den we ook nog 
de helft van het 
zwaard. Op woensdag gingen we 
naar het zwembad. Gelukkig hoef-
den we niet te fi etsen want de lei-
ding was zo lief om ons even met de 
auto te brengen. Ook zij vonden dat 
een keer nat regenen genoeg was.  
Bij terugkomst vonden we ook de 
helft van een schild. Alles was weer 
compleet.

Toen het al donker was moesten 
we het bos in om de spullen op een 
plek te leggen. Daar zou Koning Ar-
thur voor ons iets neerleggen. Hij 
zou ons rijkelijk belonen.  Het bleek 

een jutezakje te 
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en we een brief ontvan-
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Op donderdag moesten we alles 
inpakken en opruimen. Dat was 
natuurlijk wat minder leuk. Aan het 
eind van de middag moesten we 
nog op de fi ets voor ons avondeten. 
We kregen van de vader van Elin 
van Jonker Frites patat en een snack 
aangeboden. Ook had hij als ver-
rassing nog een lekker ijsje. Familie 
Jonker ontzettend bedankt hiervoor.

Bij terugkomst waren de ouders er 
al en was het kamp afgelopen. Wij 
vonden het ontzettend gezellig.





beverbabbels
#middagkolonie

Lieve bevers,

Wat een mooi zomerkamp hebben we achter de rug. Het begon op een 

mooie zaterdagmiddag in Doornenburg, waar we net na de opening van 

het kamp bezoek kregen van Professor Plof.

Hij had een tijdmachine gemaakt, 
maar toen zijn lieftallige assistente, 
Rozemarijn, deze had gebruikt is die 
stuk gegaan en zijn we Rozemarijn 
kwijt. Toen we de ouders gedag 
hebben gezegd en het gebouw en 
het omliggende terrein hadden be-
keken, gingen we een kaart maken 

voor de ouders en 

deze op de post doen. Bij de wan-
deling naar de brievenbus gingen 
we met een veerpont het water over 
en dat was heel gaaf. Bij de brieven-
bus gingen we even liggen op een 
veldje in de buurt en daar vonden 
we een aanwijzing voor het tijdperk 
waar Rozemarijn in zou kunnen zit-
ten, namelijk een pagina uit haar 
dagboek. Hierin stond dat ze naar 
de toekomst was gegaan.

Na het eten van overheerlijke pasta 
hebben we ’s avonds de tijdma-
chine kunnen repareren. Helaas 

konden we er niet meteen gebruik 
van maken, want het was alweer 
bedtijd. De volgende ochtend was 
de tijdmachine gelukkig nog heel 
en konden we naar de toekomst. 
Hier waren 2 personen en die had-
den wel een hint voor de locatie van 
Rozemarijn, maar wij moesten hun 
eerst helpen. Na een kort spel kwa-

men we erach-
ter dat ze een 
robot hadden 
gemaakt, maar 
er waren een 
paar onderde-
len zoek. Toen 
we hun hadden 
geholpen dit te 
vinden en de 
robot te repare-
ren, kregen we 
weer een pagina 
uit het dagboek. 
Deze keer moes-
ten we naar de 
Grieken en Ro-
meinen. Na de 
lunch gingen we 

hier heen en zijn we samen met een 
romein naar een fort gegaan. Met 
een mooi uitzicht en geiten om te 
bekijken in de gracht was dit een 
leuke activiteit. Ook hier hebben we 
weer een pagina uit het dagboek 
gevonden en deze keer moesten we 
door naar de Hippie-tijd, tijd voor 
een feestje dus!

Na het eten van heerlijke hambur-
gers en een bezoekje van het be-
stuur gingen we er heen en wat een 
topfeest was dat. Ook hier kregen 
we een nieuwe pagina en daarom 

gingen we de volgende dag naar 
het Wilde Westen. Verwelkomd 
door een stoere cowboy kregen we 
allemaal zelf ook cowboy training 
op verschillende kwaliteiten. Nadat 
iedereen was goedgekeurd, kregen 
we de volgende pagina en na de 
lunch gingen we daarom naar de 
Middeleeuwen. Het was alleen heel 
warm en daarom gingen we naar 
een soort Bussloo. Hier hebben we 
genoten van de zon en een lekker 
ijsje. Eenmaal terug op het kamp-
terrein hebben we lekker frietjes 
gegeten en toen de ouders er weer 
waren vonden we gelukkig ook Ro-
zemarijn weer terug! Na het vieren 
van een goede afl oop kon iedereen 
na dit geslaagde kamp met een ge-
rust hart weer lekker naar huis. Al 
met al was het een top kamp!

De leiding

p

#ochtendkolonie
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jungleavontuur
#mowglihorde

Yalahiiii,
Het nieuwe seizoen is weer begon-
nen en we gaan weer allemaal leuke 
dingen doen, maar eerst nog even 
terugkijken op het zomerkamp. 
Dit jaar waren we op zomerkamp 
bij scouting Valeouwe in Loenen, 
een lekker rustig plekje tussen de 
voetbalvelden. Het thema was in 6 
dagen de wereld rond en wat zijn 
we op veel plekken geweest! We 
begonnen zaterdag natuurlijk ge-
woon in Nederland, nadat we onze 
spullen in het slaapvertrek van onze 
boot hadden gelegd gingen we 
ervoor zorgen dat we wel overal 
naartoe konden. Wat hadden we 
daar voor nodig?: een paspoort na-
tuurlijk! Toen iedereen zijn paspoort 
klaar had was het al weer tijd om te 
gaan eten, gewoon een lekker Ne-
derlandse pot. Na het eten hebben 
we nog wat kleine spelen gedaan 
en toen was het alweer tijd om naar 
bed te gaan. 

In de nacht waren we helemaal 
naar Chili gevaren, hier hebben we 
’s ochtends eerst een rondje in de 
omgeving gelopen. ’s Middags had 
Mang een heel leuk monopoly spel, 
in plaats van plaatsen met geld te 
kopen moest je opdrachten uitvoe-
ren, deze opdrachten kwamen van 
over de hele wereld. ’s Avonds had-
den we het betermaak(ehbo) spel 
van Karel, niet dat er iemand ge-
wond was geraakt, maar gewoon 
voor het geval dat. 
Maandag kwamen we aan in China, 
hier hebben we ’s ochtends eerst 
Chinese hoedjes gemaakt zodat we 
niet te veel op zouden vallen, hier 
hadden we ook een hele mooie 
staart aan gemaakt. ’s Middags 
zijn we gaan zwemmen, maar dit 
viel halverwege in het water door 
de kans op onweer. Als avondeten 
hebben we lekkere rijst met chicken 
tonight gehad en daarna hebben 
de welpen leren seinen door morse 
en met vlaggen. Dus als we zouden 

zinken zouden ze in ieder geval om 
hulp kunnen vragen.
Dinsdag waren we weer terug in Eu-
ropa, namelijk in Italië. Helaas was 
ons geld nu op en daardoor moes-
ten de welpen geld verdienen door 
het handelsspel te spelen. ’s Mid-
dags was het tijd om naar de stad te 
gaan, hier konden de welpen al hun 
geld uitgeven aan snoep of andere 
spullen, terwijl de leiding lekker uit-
rustte. Ondanks “protest” van Jakala 
hebben we ‘s avonds Pasta gegeten. 
Daarna hebben de welpen elkaar 
geschminkt en moesten ze raden 
wat ze waren, dit ging bij iedereen 
heel goed en we hadden ineens nog 
een Shere Khan. Toen alle schmink 
er weer afgewassen was kwam het 
bestuur ook nog langs, die komen 
natuurlijk altijd even langs op zo-
merkamp, maar nu hadden ze nog 
een speciale reden. Karel was na-
melijk al 25 jaar lid van scouting en 
Johan (Jakala) al 30 jaar! Nadat Ka-
rel en Jakala hun certifi caat en een 
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speldje hadden gekregen gingen 
alle welpen nog even voetballen 
met het bestuur, hierdoor waren ze 
toen ze naar bed moesten heerlijk 
moe. 
Woensdag zat het weer niet echt 
mee in Afrika, het regende ontzet-
tend hard en dus hebben de welpen 
de hele ochtend binnen gespeeld 
en hebben ze hele mooie Afrikaanse 
maskers gemaakt! Gelukkig klaar-
de het ’s middags weer wat op en 
konden we buiten een postenspel 
gaan spelen. Helaas was het grote 
veld nog te nat om echt lekker op te 
kunnen spelen. Nadat we couscous 
hadden gegeten mochten de wel-
pen nog even vrij spelen terwijl de 
leiding het kampvuur van die avond 
voorbereidde.
Ondanks dat we alweer bijna naar 
Nederland moesten zijn we woens-
dag nacht toch nog doorgevaren 
naar de Verenigde Staten van Ame-
rika. Hier hebben we ’s ochtends 
eerst levend stratego gespeeld, hier 

zat een hele leuke Joker in (eentje 
met een foto van Jakala erop name-
lijk). ’s Middags zijn we gaan oprui-
men en hebben we nog wat kleine 
spelletjes gedaan. En toen was het 
tijd voor het typisch Amerikaanse, 
het fastfood. Met vuilniszakken over 
de tafels werd er heerlijk patat ge-
geten. Toen iedereen zijn “bordje” 
leeg had was het alweer bijna tijd 
om opgehaald te worden. Iedereen 
was heel blij om zijn ouders weer 
terug te zien en weer naar huis te 
gaan.

Het was een zeer geslaagd kamp,
groets,
Shere Khan.
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scoutspraatjes
#gaaientroep

Wat was het een prachtige week! De Gaaientroep is op 

zomerkamp geweest naar het Limburgse Mook.

Een week vol gave activiteiten zoals zeepbaan honkbal, 
een Speleo Escape, een hike, een stadsbezoek aan Nij-
megen, maar ook WC Borstel gooien! Naast de activitei-
ten hebben we met elkaar veel lol beleefd. Wellicht heb 
je wel een idee hoe dit gegaan is, maar hoe goed ken jij 
de Gaaientroep eigenlijk? Doe hieronder de quiz en je 
weet het vanzelf!

Vraag 1: Dit jaar heeft ...... voor het eerst zelf zijn/
haar tas ingepakt.
A: Douwe (14 jaar)
B: Noël (11 jaar)
C: Jurriën (20 jaar)

Vraag 2: De pasta is op de grond gevallen en zit dus 
onder het zand. Wat doe je?
A: Lust-ik-niet-bon inleveren
B: Gewoon een schepje pasta erbij, dan proef je het niet 

meer
C: Afspoelen en opeten

Vraag 3: Waarom wou een van de ploegen dit kamp 
geen 46+ kaas door het avondeten doen?
A: Een van de ploegleden had een melkallergie
B: 46+ zo oud zijn wij toch nog niet?
C: Kaas? Dat is toch niet te eten!?

Vraag 4: Wie heeft er tijdens het zomerkamp de 
meeste boeren gelaten?
A: Leonie (21 boeren)
B: Dick (32 boeren)
C: Maaike (we zijn de tel kwijt)

Vraag 5: Hoe oud is Dick (volgens de jeugdleden)?
A: 61 jaar
B: 56 jaar
C: 50 jaar
D: Bovenstaande antwoorden zijn allemaal goed

Vraag 6: Wat is Maaike dit zomerkamp niet kwijt ge-
raakt?
A: Portemonee
B: Autosleutels
C: Paspoort

Vraag 7: Hoe lang was de hike dit jaar?
A: 30 km fi etsen en 15 km lopen
B: 24 km fi etsen en 12 km lopen
C: 18 km fi etsen en 16 km lopen

Vraag 8: Fout lopen/fi etsen kan natuurlijk wel eens 
gebeuren tijdens een hike. Maar wie hebben hier-
door de meeste kilometers gemaakt?
A: De Neushoorns
B: De Alligators
C: De leiding

Vraag 9: Tijdens het zwemmen is er altijd een stel 
kwajongens dat zich weer eens moet uitsloven in 
het zwembad. Met als gevolg een oorlogswond op 
de voet van Roos als gevolg. Maar door wie kwam 
dit?
A: Maik
B: Cas
C: Jurrien

Vraag 10: Tijdens het zomerkamp stonden veel fi ets 
kilometers op de planning, vandaar de fi etscontrole 
voorafgaand aan het kamp. Maar bij wie begaf die 
fi ets het als eerst?
A: Steven, zijn voorremkabel was kapot
B: Steven, zijn achterremkabel was kapot
C: Zowel antwoord A als antwoord B zijn goed

Vraag 11: Op donderdag was het tijd om naar de 
stad te gaan, Nijmegen! Terwijl de jeugdleden zich 
letterlijk ziek aten van het snoep was er voor de lei-
ding tijd voor een welverdiende lunch. Hoe beviel 
deze lunch?
A: Beeeeeest!
B: Ik zie mogelijkheden
C: Jaaaaaah!?
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explosiegevaar
#afdeling 757

Scout-up your Summer op het 

nationale scoutinglandgoed 

bij Zeewolde

Zaterdag:
Vandaag moesten we om 09:00 op de 
punt zijn om het materiaal in de aan-
hanger te laden. Om ongeveer 10:00 
vertrokken we op de fi ets naar onze lo-
catie bij Zeewolde: scoutinglandgoed 
Zeewolde. Met de nodige pauzes en 
een lang wachten bij het pondje heb-
ben we er om en nabij 5,5 uur over ge-
daan. Eenmaal aangekomen moesten 
we ons kampement op zetten. Ook 
hadden we een gezamenlijk spel om 
het terrein en de omgeving beter te 
leren kennen. ‘S avonds was de geza-
menlijke opening met de singersong-
writer Thomas Pieters. De hit van de 
avond was het nummer ‘Kassameisje’, 
dit werd voor alle deelnemende ploe-
gen het kampnummer van het jaar.

Zondag:
Vandaag hadden we een gezamenlijk 
ontbijt. Na het ontbijt stond er yoga 
aan de rand van het meer op het pro-
gramma. ‘s Middags gingen we een 
toernooi meerkamp spelen. ‘s Avonds 
aten we lekker gezond: sperziebonen, 
gebakken aardappelen en vlees. Maar 
wat bleek: Esther was opeens vegeta-
riër, oepsss.

Maandag:
Vandaag gingen we naar Walibi!!! We 
waren om 10 uur al binnen dus het 
was nog heel rustig. Bij de eerste paar 
attracties die wel deden stonden bijna 
tot geen rij. We zijn in bijna alle attrac-
ties geweest. Als een van de laatste at-
tracties hebben we een waterbootjes 
gevecht gedaan tegen de begeleiders 
van zowel ons als van de begeleiding 
van de andere explorers, wij waren 
het meeste nat. Opgedroogd en terug 
naar de tent gegaan. Eenmaal terug 

bij de tent hebben we wraps gegeten. 
Het was een leuke dag.

Dinsdag:
Vandaag stond er een  activiteitenoch-
tend en middag op het programma. 
De gehele groep werd in 4en gedeeld. 
Wij ook, dus ieder van ons kwam in 
een andere groep. De ene groep ging 
boogschieten en buksschieten,  de 
tweede groep ging vuur maken met 
fi re-sticks en de 2 overige groepen 
werden weer verdeeld onder 4 groe-
pen en deden een vlotbouw wedstrijd. 
Eerst deed je spelletjes om materiaal te 
winnen. Je kon verschillende drijfma-
teriaal winnen, verschillende soorten 
hout, verschillende soorten peddels 
en verschillende soorten bindmid-
del. ‘s Avonds hebben Lukas en Esther 
pannenkoeken gemaakt. Na het eten 
kwam Bertwin om Fulco aftelossen. 
Rond half9 hebben we met de andere 
groepen gelasergamed in het bos.

Woensdag:
Vandaag regende het heel erg. Geluk-
kig gingen we vandaag zwemmen in 
de Eemhof, een tropisch zwembad. 
Dat duurde tot rond 16:00. Daarna 
shoarma gegeten en even een mo-
mentje voor ons zelf gehad. Om on-
geveer 20:00 moesten we voor een 
groot vuur zorgen voor een gezamen-
lijk kampvuur met weerwolven. Na het 
kampvuur gingen wel nog bij ons ei-
gen kampvuur zitten en toen het ging 
regenen gingen wel allen naar bed.

Donderdag:
Vandaag zouden we eigenlijk gaan 
fi ets-hiken, maar deze was nog niet 
gemaakt dus konden wel eindelijk uit-
slapen!!! Rond half 11 gegeten. Na het 
eten groot jenga gedaan. Rond 13:30 
gingen wel samen met de explo’s van 
de scouting Schonauwen honkbal ge-
daan met de paden tussen de honken 
als buikglijbaan. Na 3 rondes gingen 
we allemaal in grote ronde lucht bal-

len over het water. Elke bal zat vast aan 
een touwtje maar het touwtje van Ti-
neke’s bal raakte los, en moest Lukas 
het water in om Tineke op te halen. 
‘s Avonds aten we pilav en kwam het 
bestuur.

Vrijdag:
’s Ochtends was er tijd om de “stad” 
in te gaan. ’s Middags stonden er al-
lemaal workshops op het programma. 
Wij gingen Zweedse fakkels maken.  ‘s 
Avonds was er de afsluit BBQ en de 
bonte avond. Het “Kassameisje”wer 
ook nu weer gezongen, in de variant 
van de kampstaf (Kampstafmeisje). 
Het was een leuke en lekkere avond.

Zaterdag:
Vandaag was het opruimen. Dat ging 
best snel, en na de gezamenlijke slui-
ting weer terug naar Apeldoorn fi et-
sen. De terugweg ging veel sneller en 
al zingend over het  ‘Kassameisje’ kwa-
men om ca. half twee op de Punt aan. 
Het was een leuk en geslaagd kamp.

Lukas Zandsteeg
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Heyhoi allemaal!

Het zomerkamp zit er weer op en wat waren dit 10 lan-

ge, uitputtende, onwijs gave, super vette dagen.

Met de bus helemaal naar Schotland, tja niet iedereen is 
hier fan van. Het was een uitputtende reis, want slapen 
in een bus kan best lastig zijn, maar wat was dit het 
waard! We hebben over ‘heuvels’ gehiked, we hebben 
drie dagen Edinburgh bezocht, lekker naar zee geweest 
en ook Londen kreeg een bezoekje van de explorers. 
Hieronder een korte, ietwat vage samenvatting van 
onze reis. Boordevol quotes, typische uitspraken en wist 
je datjes.

Pasta Pesto
Japierdola

Mafketel

Ik kom hier voor mn rust - Kelvin

Huh? Ik had helemaal geen broek aan - Thomas

Kill, wat doe je? - Melissa

&€)@&# de €@#&+ bijna in de f*cking poep - Kendra

Je hebt nooit teveel sokken in het leven - Josien

Deze limonade smaakt hetzelfde als mijn moeder
- Thomas

Ik ben een soort adoptie-ei Thomas

Jij hebt echt een vieze onderkant, Paul - Harmen

Waarom haat de maan ons? - Thomas

Luc, jij zou echt goede gayporno kunnen maken
- Josien

Ik heb de eikel er af gebeten - Josien

Waarom ben jij zo’n erg kind eigenlijk? - Luc

Hier is mijn beker ... (draait zijn beker om) ...
met melk erin - Kelvin

Oh heerlijk, harder, harder - Luc

De B staat voor... Je moeder - Melissa

explosiegevaar
#afdeling 595

Wist je dat...
• Melissa’s hand 5min verlamd was door een box van 

Paul?
• Naast Kendra een vrouw in haar hoofddoek overge-

geven heeft?
• Schotland de woonplaats is van Apollo de Alpaca (Al-

capollo)?
• Josien in de eerste 3km van de hike al voorover in een 

plas met modder was gevallen ?
• Harmen en Paul een halve marathon hebben gerend?
• Thom en Kelvin onder een waterval gedoucht heb-

ben?
• Gaslampen warm zijn? (Hè Luc)
• Thomas wasknijperkoning was?
• Pannenkoeken bakken voor 22 man 4 uur duurt?
• Sita’s kleedje altijd opgevouwen moet zijn?
• Thom zijn onderbroek kwijt was?
• Luc incapabel is?
• Er meer dieren zijn geweest die Dions eten hebben 

opgegeten dan hijzelf?
• De explorers Harry Potter niet hebben kunnen redden 

van Voldemort?
• WC’s in bussen stinken?

Duo-dixieën

KENDRAAA
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2200

Vlak voor het zomerkamp hebben de Ekerstroep en de 

Prinses Margriettroep gehoord dat er iemand vermist 

werd in Sesamstraat. Iedereen werd uitgenodigd om de-

tective Tommie te helpen om dit probleem op te lossen 

op Ada’s Hoeve in Ommen. 

Op zaterdagochtend verzamelden we op de Punt. Voor-
dat het kamp echt kon beginnen moesten we eerst nog 
een afstand van 55 km afl eggen op de fi ets. Eenmaal 
aangekomen in Ommen was iedereen een beetje moe, 
hoewel de rit achteraf best meeviel. Na wat te heb-
ben gedronken konden de tenten worden opgezet. Dit 
was snel gebeurd en al snel konden we onze maagjes 
vullen met placaroni (zoals bijna alle speltakken op de 
eerste avond). Daarna werd duidelijk hoe we detective 
Tommie konden helpen. Voordat wij arriveerden was 
duidelijk geworden dat Ieniemienie vermist werd, haar 
lichaam was levenloos aangetroffen. Tijdens het kamp 
moest iedereen hints verzamelen. Sommigen konden 
verdiend worden met spellen, andere waren verstopt 
op en rond het kampterrein. Met deze hints kon je be-

palen wie de dader was, wat het moordwapen was en 
waar de moord gepleegd was.
Dinsdagochtend mocht iedereen een LUPA maken, 
want we gingen hiken. Het was een fl inke tocht, som-
mige ploegen hebben zelfs het zand van de Sahara 
bereikt. Onderweg waren er allerlei dieren die geaaid 
konden worden en op het laatste stukje zelfs een kin-
derboerderij. Uiteraard konden we tijdens de lunch ge-
nieten van een hamburger.
Woensdag werd er eerst eens goed uitgeslapen. Toen 
iedereen eindelijk aangekleed de rits van de tent open-
deed bleek het best hard te regenen. Gelukkig viel het 
’s middags wel mee en konden we het centrum van 
Ommen onveilig gaan maken. Er was een braderie en 
we konden genieten van een optreden van de bigband 
van een middelbare school.
Op vrijdagochtend zijn we begonnen met de afbraak 
van de keukens. Daarna was er tijd om wat voor de 
bonte avond voor te bereiden. We zouden een kara-
okeavond houden, met de songtekst geschreven op 
blaadjes. Gedurende de middag was er een heuse set-
list tot stand gekomen. Maar eerst was het tijd voor 
de traditionele patatavond. De tafel werd gedekt met 

meidenklets & jongenspraat
#pr. margriettroep

#ekerstroep
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vuilniszakken en bordjes van mayonaise. Na het eten 
moest iedereen nog snel even in de make-up en ook 
aan de haren werd wat gedaan. Toen iedereen klaar 
was schoven we aan bij een kampvuur, klaar om alle 
liederen aan te horen en mee te zingen. Na alle liedjes 
was het tijd om de verdenkingen op te schrijven voor 
de moord op Ieniemienie. Plotseling ontstond er paniek 
en moest iedereen een donker pad volgen, aangegeven 
met brandende kaarsjes. Het pad kwam midden op een 
veld uit, daar ging een telefoon af. Het was Graaf Tel. 
Ieniemienie had zijn favoriete telraam kapot gemaakt, 
waarop hij haar heeft vermoord met een banaan bij het 
hondenhok van Tommie. Er werd een winnaar aange-
wezen en iedereen kon met een gerust hart gaan sla-
pen, de moordenaar was gevlucht naar het buitenland.
Zaterdag ging het fi etsen een stuk sneller dan op de 
heenweg en we waren al vrij vroeg op de Punt. Het 
opruimen was ook zo gebeurd en iedereen kon eindelijk 
weer naar z’n eigen bed. Het was een geslaagd kamp!
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