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2020 is alweer een paar maanden onderweg en we kunnen in deze Jachthoorn weer 

terugkijken op diverse geslaagde opkomsten.

We hebben het vorige jaar geheel volgens 
traditie afgesloten met onze eindejaarsbor-
rel voor alle vrijwilligers van onze groep. 
Dit jaar was het thema van deze borrel 
“oud-Hollands” en kregen alle aanwezi-
gen bij binnenkomst een boerenzakdoek 
als alternatieve scoutingdas uitgereikt en 
een dasring in de vorm van een oud-Hol-
lands klompje. Dit verklaart waarom er in 
het nieuwe jaar opeens vrij veel leiding met 
deze extra dasring rondloopt op de Punt. 

De eerste opkomst in januari was voor het 
eerst zonder een overvlieg-ceremonie. Sinds 
afgelopen zomer hebben we besloten om dit 
alleen nog maar tijdens de eerste opkomst 
na de zomervakantie te vieren. Maar dit 
“gat” hebben we proberen op te vullen door 
dat we feestelijk begonnen met een pannen-
koektraktatie voor alle leiding en jeugdleden. 
Hiermee wilden we het succes van de peper-
muntactie van 2019 nog een keer vieren. 

Het speciale doel van deze actie bestond uit 
nieuwe koekenpannen voor alle speleenhe-
den. Dat het met de nieuwe pannen prima 
pannenkoekenbakken was, hebt u tijdens de 
eerste opkomst in januari kunnen proeven.
Het doel voor de komende pepermuntactie 
is ook al bekend: eens in de vijf jaar gaan we 
met de hele groep gezamenlijk op groepszo-
merkamp. In 2021 is het weer zover, en de 
extra opbrengst van de pepermuntactie van 
2020 willen we dan ook besteden om tijdens 
dit kamp extra leuke dingen te kunnen doen. 
Zomerkamp 2021 is nog ver weg, maar de 
voorbereidingen zijn al begonnen. Net als 
- uiteraard - de voorbereiding voor kampen 
deze zomer. 

Hier zijn alle locaties al gereserveerd en waar-
schijnlijk hebt u de eerste informatie hierover 

al ontvangen. Wij hopen dat er weer zoveel 
mogelijk jeugdleden meegaan op kamp. 
Tot die tijd het komende jaar natuurlijk nog 
heel veel opkomsten op zaterdagochtend 
en -middag en diverse weekendkampen om 
alvast voor het zomerkamp te oefenen. In 
januari zijn de programma’s door alle spe-
leenheden voor de tijd tot aan de zomer ge-
maakt. Bijzonderheden kunt u terug vinden 
in de agenda die op de website is gepubli-
ceerd.

Ik wil er geen gewoonte van maken, maar tot 
slot wil ik nog een oproep plaatsen voor ex-
tra hulp. Helaas heeft onze secretaris Jurriën 
zijn functie neer moeten leggen, waardoor 
we nu in het bestuur een vacature hebben 
voor deze functie. Daarnaast zijn er nog di-
verse andere functies binnen de groep waar-
in wij uw hulp kunnen gebruiken, binnen het 
bestuur of erbuiten. Als u de scouting een 
warm hart toedraagt en mee wilt doen in 
onze gezellige groep, meld u dan bij mij en 
dan kunnen we samen bekijken welke rol het 
best bij u past.

Tot binnenkort!

Tineke Wiersma

MAART 2020
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3 handig

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
 
Beheerders:
Gea Walraven 
Bart van de Hessenweg
Tom Rikkers
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
11 april
Klusdag

18 april
RSW (scouts) 
REW (explorers) 
 
25 april
Sint Joris kampvuur

MEI
2 mei 
Geen opkomst 
 
9 mei
Bever-Doe-Dag 
 
16 mei
Jungledag, Klusdag

30 mei
Geen opkomst

JUNI
6 juni 
Open Dag 
 
13 juni
Klus- Schoonmaakdag
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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
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Natuurlijk staan niet alle opkomsten in 
het teken van deze voorbereidingen, 
zo hebben de scouts ook geoefend 
met zagen op een boom die vers ge-
kapt was. En ze hebben bewezen, dat 
kunnen ze wel. Ook hebben de scouts 
de kracht van samenwerken weer her-
ontdekt tijdens een gezamenlijke op-
komst met de Mowglihorde. De vloer 
is lava, wie bouwt de hoogste toren 
en wie is het sterkste, kwamen hier al-
lemaal bij aan bod.

Een keukentafel bouwen van levens-
grote pio-palen en touwen is één 
ding, maar tijdens het minipionieren 
hebben de scouts ook een plan ge-
maakt in het geval van een 
zombie-apocalyps. 

Ook was Expeditie RobinLoos weer 
een groot succes, hierbij was Max de 
uiteindelijke winnaar. Nouja, eigen-
lijk was het een gelijkspel met Rick, al 
deed ‘ie niet eens mee.

Wat betreft de RSW mogen we nog 
wel wat oefenen met het knopen 

van een keukentafel en 
het opzetten van een tent, 
komt het toch even goed 
uit dat we binnenkort (ten 
tijde van deze Jachthoorn, 
een paar weken terug ;) ) 
een weekendkamp hebben!
Met al die voorbereidingen 
was er ook wel veel voor de 
leiding te doen, gelukkig de 
Ekerstroep een nieuwe leiding 
mogen verwelkomen, Joppe! 
Samen gaan we ook dit jaar 
weer knallen!
 
Tot volgende zaterdag.

Groetjes,
de leiding van de Ekerstroep

De Ekerstroep is bezig met de voorbereidingen voor de Regionale 

Scouting Wedstrijden (RSW) (en natuurlijk ook al het zomerkamp). 

Het nieuwe jaar is namelijk begonnen en voor je het weet is het weer 

zover!

jongenspraat
#ekerstroep

MAART 2020
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beverbabbels
#ochtendkolonie

Wat hebben de bevers van de ochtendkolonie allemaal gedaan? 

Lees snel verder...

Kampvuur en broodjes bakken
‘Leiding, wanneer gaan we nou 
weer eens vuur maken?’, zo vroe-
gen een paar ijverige Bevers zich af. 
Dit zag de leiding ook wel zitten, 
dus zodra het weer het toeliet werd 
de Kleine Kampvuurkuil weer in ge-
bruik genomen door de Ochtend-
kolonie.

De Bevers moesten natuurlijk hel-
pen hout verzamelen. Op scouting 
gebruiken we daar lariks voor, dit is 
een type hout dat erg snel en lang 
brandt. Lariks is te herkennen aan 
de bolletjes aan de takjes. Gelukkig 
staan er meerdere lariksbomen op 
de Punt! Met armen vol hout kwa-
men de Bevers bij de kampvuurkuil 
aan.

En nu lekker rustig zitten en naar 
het vuur kijken. Of toch niet… 

De Bevers moesten 
opnieuw 

op pad om een stok te zoeken die 
lang genoeg was om een broodje 
mee te roosteren. De leiding maak-
te de stok schoon zodat er een 
broodje aan kon en met wat geduld 
was een bruin geroosterd broodje 
het resultaat. Dat wachten vonden 
sommige Bevers toch écht te lang, 
zo kwamen er ook een aantal zwart-
geblakerde broodjes tevoorschijn. 
Oeps! Gelukkig koopt de leiding de 
boodschappen ruim in.

Carnavalsmaskers maken 
Het was carnaval en dus feest! De 
Bevers konden de hele ochtend 
dansen en verkleden. Zo deden 
we twee potjes Stoelendans waar 
Joachim en Senna als winnaars uit 
de bus kwamen. Ook waagden 
de Bevers zich aan een dobbelspel 
waar je verkleedkleren 
mee kon win-
nen als je hoog 
genoeg gooi-
de. Zo liepen er 

in-

eens Bevers met indianentooien 
en andere bijzondere hoofddek-
sels over de Punt.

De Bevers konden zich creatief 
uitleven met het versieren van 
een masker. Natuurlijk maakten 
we op het einde even een groeps-
foto, waar je al die vrolijke kleur-
tjes terug kon zien. Het was weer 
een groot festijn. Alaaf!
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Op zondagmorgen om 7 uur moesten we verzamelen op de punt. 

De explores gingen namelijk helpen bij de midwintermarathon.

explosiegevaar
#afdeling 595

MAART 2020

mid- 
winter-

marathon

We deden dit met de EA757 en 
EA595. Vanuit de punt zijn we met 
beide afdelingen naar de Loolaan 
gelopen om met de voorbereidin-
gen te helpen bij de midwinterma-
rathon. Toen we op de Loolaan kwa-
men kregen we eerst de opdracht 
om spandoeken op de dranghek-
ken te plaatsen. Er was alleen één 
moeilijkheidsgraad: er waren twee 
soorten spandoeken en die moes-
ten om en om hangen. Dus toen 
we er uiteindelijk een paar hadden 
opgehangen moesten ze er weer af, 
omdat er andere soort spandoeken 
tussen moesten. Dus we moesten 
om 7 uur s ’ochtends al meteen 
nadenken. Na dat we eindelijk de 
spandoeken hadden hangen moch-
ten we even opwarmen op de punt. 
Daar hebben we even koffie en thee 
gedronken. We zaten lekker warm 
in de basis, totdat we weer aan het 
werk moesten. We moesten name-
lijk op de fiets naar de straat waar 
ons kraampjes stonden voor het 

eraan. Na die groep hebben we alles 
op de kraam weer opgeruimd. Toen 
alles netjes was bij de kramen zijn 
we doorgefietst naar de gymzaal. 
Daar stonden allemaal stoelen in de 
gymzaal voor de masseuses. Toen 
we daarmee klaar waren hebben we 
lekker friet gehaald en hebben we 
dat in de basis gegeten met z’n alle.

Het was een superleuke natte dag!

Groetjes,
EA595

drinken die we uitdeelden. Maar 
toen we buiten kwamen was er één 
groot nadeel het regende, maar dat 
heb je in Nederland. Er was één ie-
mand die had een briljant idee om 
zeilen en touw mee te nemen, zo-
dat we die konden vast maken aan 
de kraampjes dat we niet zo zeiknat 
werden. Toen we bij ons kraampje 
aankwamen hebben we dat dus ook 
meteen gedaan. Nadat ieder kraam-
pje een zeiltje had gespannen moest 
het drinken voor de hardlopers wor-
den ingezonken, want die kwamen 
elk moment eraan. We hadden de 
beide afdelingen in drie groepen 
verdeeld. Een groepje stond bij wa-
ter, een groepje stond bij thee en 
het laatste groepje stond bij sport-
drank. Vrij snel daarna kwam de 
eerste hardloop groep van 16 km. 
Nadat we de hardlopers van de 16 
km hadden gehad, hadden we even 
pauze. Maar voordat we het wisten 
moesten we weer aan de bak, want 
de hardlopers van de 8 km kwamen 



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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Ook de Sioniehorde schijnt nog steeds ongelooflijk leuke opkomsten 

te organiseren. Een boude uitspraak die natuurlijk moet worden ge-

staafd met enig empirisch bewijs, dus daarvoor dient dit artikel.

Theorema 1.1
De Sioniehorde heeft de eerste opkomst van het jaar hapjes gemaakt 
om het nieuwe jaar met de ouders in te luiden.

Bewijs
Er zijn inkopen gedaan, om op die manier aan een van de belang-
rijkste voorwaarden te voldoen voor het maken van hapjes: het heb-
ben van ingrediënten. “Wat is er dan zoal gehaald?”, hoor ik u reeds 
denken. Welnu, er zijn komkommers, stukken kaas, tortilla’s gehaald, 
maar nog veel meer. De losse ingrediënten zijn natuurlijk niet zo 
boeiend, het eindresultaat des te meer.

Uiteindelijk konden de ouders (en kinderen natuurlijk) genieten van 
brownies, spiezen, zelfgebakken koekjes(!), wraps met allerhande 
vulling en stokbroodjes met kaas, tomaat en Italiaanse kruiden. Om-
dat een afbeelding soms meer zegt dan duizend woorden, is een 
afbeelding bijgevoegd.

Het lastige met dit bewijs is dat er nu geen bewijsstukken meer over 
zijn: alles is opgegaan! Een groter compliment konden onze Welpen 
natuurlijk niet krijgen. Mocht u ooit een stel professionele koekenbak-
kers nodig hebben, dan kunt u gerust contact met ons opnemen.
Via een IBE (Inference to the Best Explanation - afleiding naar de 
beste verklaring) kunnen we vaststellen dat 
de opkomst daadwerkelijk heeft plaatsge-
vonden. Eventuele ronde buikjes zullen hier 
nog getuige van zijn.
 
Theorema 1.2
De Sioniehorde heeft de weg weer gevonden

Bewijs
Vraag een Welp van de Sioniehorde om met 
een bolletjepijltjeroute of een strippenkaartroute 
de weg naar huis te vinden, en de kans is groot 
dat dat helemaal goed gaat. Met allerlei spelletjes 
hebben we bolletjepijltjeroutes, stripkaartroutes en 
kruispuntenroutes geoefend. Elke Welp weet nu dat 
‘aalbessenstruik’ 15 letters heeft en dat Ikki een paar 

foutjes had gemaakt bij de route. Met name 
dat laatste is een onomstotelijk bewijs dat de route 
daadwerkelijk is gelopen: als Ikki een route maakt, is 
‘ie nooit foutloos.
Ook van deze opkomst zijn weinig bewijsstukken 
meer te vinden. De papiertjes zijn keurig opge-
ruimd. Enig bewijs is er misschien in de vorm van 
Welpen die op de weg terug naar huis zenuwachtig 
zitten te kijken naar elke kruising, want telt die nu 
wel of niet mee in de stripkaart? 

Theorema 1.3
De Sioniehorde kijkt uit naar de volgende 
opkomsten

Bewijs
Het is eenvoudig in te zien dat deze stelling triviaal 
waar is.

jungleavontuur
#sioniehorde

MAART 2020
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Ook deze Jachthoorn mag ‘íe niet ontbreken: het altijd spannende Wist je datje van 

Stam 1. De Jachthoorn-redactie heeft een beetje censuur toegepast, zodat het voor 

jong én oud geschikt is (enigszins). 

- Heel veel leiding, zelf ook jeugdlid is? Zij zitten namelijk bij stam 1 (of 2, maar daar gaat dit stuk 
niet over)!
- Stam 1 altijd van 27-30 december op kerstkamp gaat? Dit in 2019 in Amsterdam! Thema: Avatar!
- De parkeerplaats bij het scoutinggebouw waarschijnlijk een snoepjeshandelplaats is?
- Bart te laat in Amsterdam was, omdat zijn ouders daar al waren?
- Wesley op zijn knietjes gaat voor Italiaanse dametjes?
- Jan echt een goeie kerel is?
- Op dag 1 van kamp Bart en Timon dezelfde onderbroek aanhouden?
- Thomas brandalarmen hallucineert (en dan iedereen zou laten liggen)?
- Wesley Jorrick een kopstoot heeft gegeven, maar niet op zijn hoofd? (Hier vielen geen zwaargewonden, red.)
- Thomas helemaal op Jurriën is afgeknapt?
- Kim compleet in Jorrick’s schoenen past?
- We aan het einde van het kamp erachter kwamen hoe het licht in de slaapzaal uit moest?
- Thomas speciale ranja heeft gedronken?
- Bart een pauper is?
- Kendra wel eens dingen probeert?
- Timon zijn muts kwijtgeraakt is op de heenweg?
- Er een onderbroek in de douche hing bij aankomst?
- Bart een cocktailworstje heeft laten zien?
- We om 2 uur ‘s nachts nog steeds op zoek waren naar een kaassoufflé?
- Een bus geen tram is?
- Jan de VVV was (Victor Veilig Verantwoordelijke)?
- Jan elke week 90 kipnuggets eet?
- Vaak tijdens kerstkamp een museum bezocht wordt door de Stamleden? Dit jaar: Red Light Secrets!
 
Quotes
“Hoort bij onvoorziene kosten “gebouw slopen”?” - Thomas
(De redactie van de Jachthoorn heeft deze quote moeten verwijderen.) - Jan
“Jopeeeeeeeh” - Iedereen
“Ik heb gewoon keihard vals gespeeld en daardoor heb ik gewonnen” - Harmen
“Jorrick is aan het sch**ten want toen ik op de wc was hoorde ik het vallen” – Thomas, aan de ontbijttafel
“We hebben nu brunch” – Jan, “Oh, maar we gaan toch wel lunchen?” - Kendra
“Ik lijk Winnie de Poeh wel....” - Kendra
“IK BEN EEN PAUPER!” – Kendra, “Ben jij een pauper?” – 
Jurriën “NEE (Jachthoornredactie heeft ook hier een stukje 
verwijderd) IK BEN GEEN PAUPER” - Kendra
“Okee, ik doe een raam open” - Kendra 
“Waarom?!” - Jorrick “Omdat het hier binnen koud is”- 
Kendra
*Na anderhalf uur geprobeerd te hebben Kendra in bed te 
krijgen* “Waar is de rest?” – Kendra, “Die zijn óók speciale 
ranja aan het drinken, en niet alléén *** aan het roepen” 
- Jorrick

MAART 2020

#stam i
zwijnengewroet
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“Ik heb veel gedronken, maar ik ben wel een kleine speler” - Kendra
“Mag de muziek uit? Oh wacht, dat is mijn muziek!” - Joppe
“Ah, al die plakkerigheid ligt hier ook op de grond” - Bart

“Waarom heb je een staalsplinter in je vinger?” – iemand, 
“Ik ben Jorrick” - Jorrick
*Brandalarm gaat af* “Even tien mi-
nuten blijven zitten, dan pas hoef je 
er wat aan te doen”- 
Harmen
“Heb je ooit je eigen lijk vastgehou-
den?” - Thomas
“Ik zat met mijn hand vast tussen 
Joppe’s lichaamsdeel en Jorrick’s an-
dere lichaamsdeel” - Bart 

VICTOR

V
E

IL
IG

Hoi allemaal! Mijn vrienden van 
stam 1 zijn weer op kerstkamp ge-
weest. Helaas vertrok bijna iedereen 
met de trein en verzamelden zij niet 
op de Punt. Een paar mensen gin-
gen wel met de auto, maar deze 
zat helemaal vol! Daar pasten mijn 
vlag en ik niet meer bij… Ik weet 
dus ook niet wat zij de eerste dagen 
hebben gedaan. Gelukkig heb ik 
geen fear of missing out, dus ik heb 
mezelf wel vermaakt in mijn kleine 
gele kamertje.

Op de zondag van het kerstkamp 
ging opeens toch de deksel van 
mijn huis open. Een paar mensen 
van het bestuur en begeleidersteam 

namen mij mee. Zo kon ik toch nog naar mijn vrienden op kerstkamp! 
Samen met deze lieve mensen ging ik veilig, maar met gierende banden 
richting Amsterdam. Toen we het gebouw binnenstapten rook ik al een 
heerlijke geur. De stamleden hadden koekjes voor ons gebakken, zo lief! 
Na een paar uur gingen de bestuursleden en begeleiders weer naar huis, 
maar ik mocht blijven logeren! Ik had niet eens een slaapzak of matje 
mee.. Maar door de zenuwen kon ik toch niet slapen, dus heb ik de hele 
nacht met mijn vlag gewaakt over de stamleden. Geen inbreker komt 
langs mij en mijn vlag! Er was een moment waarop ik toch een beetje 
in slaap was gevallen, maar toen hoorde ik een brandalarm. Althans dat 
dacht ik, maar dat bleek een droom te zijn. Na een paar uur werden de 
stamleden wakker en begon de laatste dag van het kerstkamp.

 Ik heb tijdens mijn kerstkamp nauwelijks geslapen, dus het eerste wat ik 
deed was koffie zetten. Daarna gingen we met z’n allen heerlijk ontbij-
ten. Helaas was het toen tijd om te poetsen… Daar houd ik niet zo van, 
dus ik ging een beetje met mijn vlag overal tegen aan slaan. Zo sloeg ik 
ook tegen een lichtknop aan. Opeens gingen alle lampen van de boven-
verdieping uit. De stamleden waren heel erg verbaasd. Zij wisten niet 
hoe die lichten uitgingen, dus hebben deze het hele kamp elke nacht 
aan gehad. En ik maar denken dat ze niet zonder nachtlampje konden 
slapen! Ze lijken best slim die Stamleden, maar dat valt soms dus vies 
tegen..

Na het poetsen begon de terugtocht. Deze keer mocht ik mee in mijn 
gele vriend: de trein! De sprinter van Amsterdam Lelylaan naar Amster-
dam Centraal zat te vol, dus zijn de stamleden met mij vertrokken rich-
ting Schiphol om vanaf daar naar Apeldoorn te gaan. Wat gaaf!! Ik had 
nog nooit een vliegtuig van dichtbij gezien. Wel erg spannend. Een paar 
uur later waren we dan eindelijk weer in Apeldoorn. Alle stamleden gin-
gen naar huis, maar ik mocht nog een tijdje logeren bij de familie Dek-
ker! Na een tijdje in Jan’s bed te hebben gelegen, was ik weer helemaal 
uitgerust. Dat was een mooi kerstkamp, op naar volgend jaar!

MAART 2020
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HULSTEIN
W O N E N

www.hulsteinwonen.nl

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 

(H) eerlijke 
producten uit 

 een gezellige winkel

Koninginnelaan 79b 
Apeldoorn

www.groenterij.nl                          
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De bijdrage van de Prinses Margriettroep is deze Jachthoorn heel speciaal. 

Zij hebben namelijk tijdens een opkomst een lipdub gemaakt. Nu is dat 

natuurlijk niet in tekst uit te leggen. Maar daar hebben we iets op bedacht...

Scan de QR code met de camera van 
je telefoon of met een QR-reader app 
op je telefoon.

Veel kijkplezier!!

Groetjes van de PMT

13
MAART 2020

meidenklets
#pr. margriettroep



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

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.

Creatief
bureau

in ontwerp, reclame, print & web

WWW.DESIGNHELD.NL

Solliciteer via werkenbijnewyorkpizza.nl

FIETS / SCOOTER KOERIERS 
& FILIAALMEDEWERKERS

PERSONEEL
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jungleavontuur
#shantihorde

Het weekend van vrijdag 14 februari was het zover, tijd 

voor weekendkamp. Jawel, Valentijnsdag. De Shanti’s 

waren er helemaal klaar voor.

Het thema was daarom ook car-
na-valentijn. Op de vrijdagavond 
gingen we Shanti’s got talent doen. 
Hierbij mochten de Shanti’s allemaal 
verkleed in hun feestelijke outfits. 
Dit leverde een hele gezellige avond 
op vol spanning en sensatie op. Zo 
was er een toneelstukje over paard-
rijden, verschillende dansoptredens, 
raadsels, en er werd een rubiks cube 
opgelost met bijbehorende dans-
pasjes en ga zo maar door. Dit was 
een leuk avondvullend programma. 
Als afsluiter van de avond deden we 
‘knipoog moordenaartje’. Als je af 
was, moest je je omkleden om naar 
bed te gaan. Iedereen (ook de lei-
ding) was na deze gezellige avond 
erg moe en is lekker gaan slapen.

De volgende ochtend hebben we 
valentijnsbonbons gemaakt. Deze 
hebben we versierd met witte cho-
cola, melkchocola, marshmellows, 
smarties en sprinkles. Het eindre-
sultaat was heerlijk en ontzettend 
mooi. We hebben erg gesmuld. In 
de middag hebben we een valen-
tijnsspeurtocht afgelegd om 
de pijlen van Cupido 
terug te vin-
den. We 
moesten al-
lemaal raad-
sels oplossen 
om zo snel 
mogelijk de ver-
loren pijlen terug 
te vinden.

“Waar zou jij naartoe gaan als je een 
plaatje te zien krijgt van mowgli?”
 
Groeten, 
Charlotte
  

valentijnsdag

MAART 2020
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TOp 18 januari had de Gaaientroep een gezamenlijke opkomst met de Ochtendafdeling van de Ex-

plorers. Op het programma stond: Levend Sims. De groep werd opgesplitst in 2 families, met daarin 

de familieleden (de Scouts en Explorers gemengd). 

Achter iedere naam kwam telkens 
een gemoedstoestand te staan (blij, 
boos, verdrietig, etc.). Deze ging 
gepaard met bepaalde wensen (uit 
eten, zingen voor geld, tegen iets 
slaan, etc.). Zodra deze wensen 
vervuld werden, ontving de familie 
punten. Deed je iets niet op tijd dan 
verloor je punten. De groep met uit-
eindelijk de meeste punten was de 
winnaar van de dag.

Op 25 januari stond er iets bijzon-
ders op het programma, bakken 
met Peter! Sommige scouts kenden 
Peter nog, hij heeft een tijdje lei-
ding gegeven bij de Gaaientroep. 
Peter staat bij de meeste scouts wel 
bekend om iemand die van koken 
en bakken houdt. Een van de eer-
ste vragen van sommige scouts was 
dan ook ‘’Ah Peter is er, wat gaan 
we voor lekkers maken vandaag?’’
Op de planning stonden 3 verschil-
lende soorten koekjes: kletskop-
pen, spritsen en zandkoekjes. Het 
mocht even duren maar uiteinde-
lijk had iedereen een aantal lekkere 

koekjes. Peter, bedankt en tot de 
volgende kook/bak opkomst!

Van het bakken gingen we door 
naar het levend-Ticket To Ride spel 
op 1 februari. Op het grote speel-
bord (de landkaart van Europa) wa-
ren een heel aantal trajecten te zien. 
Een traject is een stuk spoor tussen 
twee verschillende steden. Deze 
trajecten bestonden uit streepjes in 
een bepaalde kleur. De kleur stond 
voor de grondstof die nodig was om 
dit traject te bouwen. Er waren 2 
basisgrondstoffen die voor bijna elk 
traject minimaal 1 keer nodig was: 
spoorstaven en bielzen. Ook wa-
ren er 4 speciale grondstoffen: bo-
venleidingen, tunnels, overgangen 
en bruggen. De kleuren die deze 
grondstoffen op het bord hadden 
kwamen overeen met de kleur van 
de kaartjes. Een traject kon maar 1 
keer worden gebouwd, als je dus 
het tweede team bent had je pech. 
Op de opdrachtkaart stond route 
aangegeven die je moest voltooien 
voor extra punten.

Tot slot was het op 8 februari tijd 
voor een EHBO-opkomst. Tijdens de 
opkomst zijn er verschillende situa-
ties besproken die kunnen voorko-
men en waar EHBO van toepassing 
is. Tussendoor hebben we het EH-
BO-estafette spel gespeeld.
 
Tot de volgende opkomsten!
Groet namens de 
Gaaientroepleiding,
Jurriën Kros

scoutspraatjes
#gaaientroep

koekjes!

MAART 2020

ticket
to
ride
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Niet alleen de leiding heeft een EHBO training gevolgd. Ook de bevers van 

de Middagkolonie moesten er aan geloven deze keer. Het is elk jaar weer 

spannend of de bevers de leiding kunnen helpen als het mis gaat. Daarom 

leren we ieder jaar onze bevers de fijnste tips en trucs voor EHBO, Eerste 

Hulp Bever Ongelukken.

sien veilig naar de overkant konden 
helpen.
 
Toen het eindelijk tijd was voor drin-
ken en een snoepje gebeurde er iets 
heel spannends! Thomas, leiding 
van de Shantihorde, was gevallen 
in Hotsjitonia. Hij had zijn enkel 
verzwikt dus Josien mocht haar EH-
BO-kennis toepassen en bij Thomas 
een verbandje aanbrengen. Geluk-
kig konden de bevers goed helpen, 
want Thomas had veel pijn. Geluk-
kig kon Thomas na de EHBO-hulp 
van de bevers weer lekker huppelen.
 
De opkomst werd afgesloten door 
de Grote EHBO Quiz! Er kwamen 
moeilijke en makkelijke vragen 
voorbij. De bevers wisten heel erg 
veel en kunnen nu de leiding goed 
helpen bij alle ongelukjes.
 
Het leukste dat we hebben ge-
leerd? Je moet niet Hart van Ne-
derland opbellen als er iets is ge-
beurd :P.

We zijn het seizoen goed begonnen 
en er komen nog veel meer leuke 
opkomsten aan.  

Groetjes,
de leiding van de Middagkolonie

beverbabbels
#middagkolonie

MAART 2020

Allereerst is het natuurlijk handig 
om te leren wat er allemaal in onze 
EHBO-doos te vinden is. De bevers 
mochten raden wat er allemaal in 
thuis hoort. Moeilijk was het wel, 
maar de bevers wisten al heel erg 
veel te noemen! Pleisters, verband-
jes, een schaar, pilletjes tegen heim-
wee het kwam allemaal voorbij.
 
Als er iemand echt heel hard valt 
moet deze persoon natuurlijk ver-
voerd worden met een brancard. 
Om te oefenen was er een par-
cours uitgezet die de bevers moes-
ten afleggen met de brancard. Na 
oefenen met een lege 
brancard mochten de 
bevers Josien optillen. 
Dit was wel een beet-
je spannend, want het 
was iets zwaarder dan 
de bevers dachten. 
Gelukkig was er nog 
meer leiding die Jo-

EHBO
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DIE SCOUTINGGROEP BIJ DE NAALD
STADHOUDER WILLEM III / LADY BADEN-POWELL

Jachtlaan 4-6
7313 CP Apeldoorn
www.sw3lbp.nl

f facebook.com/sw3lbp
T twitter.com/sw3lbp

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? 

1 Partytent  6 x 4 meter per dag € 40,00
2 Partytenten 8 x 4  meter per weekend € 65,00

3 Barbecues (houtskool) per stuk € 7,50

1 Barbecue met afdak (houtskool) per stuk € 15,00

5    Vuurkorven  per stuk  € 2,50

20 Opklapbanken (30x180/220)  per stuk  € 5,00

6   Opklaptafels (70x180/220)  per stuk  € 5,00

1   Vlinder statafel  per stuk  € 15,00

3  Statafels (70cm doorsnede)  per stuk € 5,00

2   Priklichten  per snoer € 7,50

2  Koffi epercolatoren  per stuk € 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  

FEESTPAKKET VERHUUR
FEESTPAKKET VERHUUR

feestje?
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feestje?
Ook dit jaar weer hebben de Ochtend- en de Middag-Explorers geholpen bij de Midwintermarathon. Zondag 2 

februari moest iedereen al om 7:15 uur op de punt zijn, vroeg opstaan dus. Lees snel verder hoe de dag verliep.

Als eerst hielpen wij de organisatie met het ophangen van span-
doeken aan de dranghekken bij de start. Daarna konden we nog 
even terug naar de Punt, omdat we pas om 10:30 uur bij de 
drinkpost hoefden te zijn. 

Om half elf vertrokken we naar de drinkpost die ongeveer 500 
meter van ons terrein verwijderd was. Daar hingen wij eerst een 
zeiltje op, omdat het erg hard regende. Daarna begonnen we 
met het maken van thee en de sportdrank. De sportdrank moest 
in een grote emmer en dan moest er water aan toegevoegd 
worden. Bij de thee moesten we veel theezakjes bundelen en 
die in een hete kan water hangen. Toen was het tijd om de 
bekertjes te gaan vullen. De bekertjes moesten halfvol, omdat 

het er anders over-
heen gaat.
 
Als eerste kwam de 25 kilometer langs. De eerste lopers dron-
ken toch meestal niks, dus hadden wij mooi de tijd om nog 
wat extra bekertjes te vullen. Toen kwam de grote groep 
mensen kwam die wel wou drinken. We stonden met zijn al-
len op een rij en schreeuwden wat wij 
drinken hadden. Daarna was het voorbereiden voor de 16 
kilometer. We moesten dus de bekertjes weer bijvullen en ze 
aan de lopers geven. Na de 16 kilometer kwam de grootste 
groep van die dag.

De 8 kilometer bevatte 6000 lopers, waaronder Ilona, waar-
van heel veel mensen iets wilden drinken. Genoeg te doen 
dus. Na ook deze 
mensen voorzien 

te hebben van drinken begonnen we met opruimen en gingen 
we terug naar de Basis. 

Toen we in de Basis waren gingen we patat eten en konden we 
daarna naar huis. Al het geld dat we hiermee verdiend hebben, 
gaan we gebruiken voor ons zomerkamp. Kortom een leuke, 
maar vermoeiende dag.

explosiegevaar
#afdeling 757

als je lacht, 

ga je sneller

MAART 2020



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 

Welkom
 Even loskomen van het dagelijkse ritme en in een 
mooie, rustige en inspirerende omgeving vergaderen? 
De Wenum Hoeve leent zich hier perfect voor!

Midden op de boerderij bevindt zich een prachtige 
nieuwe ruimte die is voorzien van alle vergadergemak-
ken, maar wel met behoud van de boerenitems. Zo kijkt 
u vanuit de vergaderzaal rechtstreeks de koeienstal in. 
Vanuit de zaal kunt u naar het gezellig ingerichte terras 
waar de geluiden van het boerenleven tot u komen.

Tussen het vergaderen door kunt u een frisse neus ha-
len in een mooie natuurlijke omgeving. Hiervoor hebben 
we verschillende wandelroutes rondom de boerderij!

U kunt uw vergadering (Teambuilding of Business 
Event) ook aanvullen met:
• KOE Safari
• Kalfjes Knuffelen
• Spiegelen met Koeien of Paarden
• Workshop Schapendrijven
• Lezing, rondleiding of andere activiteit op maat.
• Aangrenzend zijn er diverse Klompenpaden

Onze locatie is makkelijk bereikbaar vanaf de A1/A50 
(afslag 25) heeft voldoende parkeergelegenheid en is 
rolstoelvriendelijk.

Wel

 • vergaderen tussen de koeien •

www.wenumhoeve.nl
Tel. 055-3121480

Vergaderen op de Zorgboerderij 

Uitzicht op een Tableaux Vivant: de Koeienstal!

 • vergaderen tussen de koeien •
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jungleavontuur
#mowglihorde

Yalahiii! De welpen van de Mowglihorde zijn van alle markten thuis: er gaan 

verhalen rond op de Punt dat ze tijdens een hike een peperdure Italiaanse 

delicatesse door een plakkerig web hebben gesmokkeld en een mini-Toren 

van Pisa hebben gebouwd. Wil je weten of dat waar is? Lees dan snel verder.

De afgelopen tijd hebben we een 
hoop leuke spellen gespeeld, veel 
gelachen en tegelijkertijd veel ge-
leerd. Het begon allemaal met een 
bol wol en een kring en na veel 
overleg was er een compleet spin-
nenweb te zien. Deze moest, door 
goed samen te werken, uit de knoop 
worden gehaald. Na veel praten en 
overleg is dit natuurlijk gelukt. Ook 
werd buiten nog een groot spin-
nenweb gevonden, waar de welpen 
doorheen moesten. Plakkerig als het 
web was, mocht dit natuurlijk niet 
aangeraakt worden. Ook hier was 
samenwerken weer zeer belangrijk.
Ook hebben de welpen hun eigen 
idee voor een restaurant uitge-
werkt. Na een plan te hebben be-
dacht werden de meest creatieve en 
mooie menukaarten gemaakt. Deze 
mochten daarna worden gepresen-

teerd, met de meest mooie creaties 
al gevolg. Pizza’s van meer dan dui-
zend euro en stapels van twintig 
pannenkoeken.

Tijdens een andere opkomst heb-
ben de welpen een tochtje gelo-
pen. De leiding was alleen de route 
in het bos verloren, dus die moest 
nog even gevonden worden. Nadat 
deze bij elkaar was gevonden bleek 
dat iedereen 1 stukje van de route 
had. Tegelijkertijd moesten verloren 
puzzelstukjes goed op hun plek ge-
legd worden. Dit was een hele op-
gave, maar na flink puzzelen is het 
wel gelukt.

We hebben ook samen met de bu-
ren, de scouts van de Ekerstroep, 
een opkomst gedraaid. Op een ge-
geven moment was de vloer ver-
anderd in lava, waar overheen kon 
worden gelopen door middel van 
banken, tonnen en hoepels.

Na dit klimmen 
en klauteren was het tijd om een to-
ren te bouwen. Deze toren werd ge-
maakt uit mini-pionierpalen en elas-
tiekjes. Het groepje met de hoogste 
toren zou de opdracht winnen. Uit-
eindelijk heeft het groepje met een 
toren van 156 centimeters gewon-
nen. Als laatste spel van de opkomst 
gingen we touwtrekken. Nadat de 
welpen met het grootste gemak de 
scouts hadden verslagen, gingen 
ze nog samenwerken met diezelfde 
scouts om samen de leiding te ver-
slaan.

Na een gezellige middag gingen 
alle welpen weer naar huis. tot de 
volgende opkomst!

Namens de Mowglihorde,
                                            Chil
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