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We kijken in deze Jachthoorn terug op een bijzondere periode. Vanwege corona waren er
een tijd géén opkomsten, maar daarna waren er voorzichtig weer de eerste opkomsten met
diverse beperkende maatregelen.
Na de voorjaarsvakantie in februari hadden
we nog één opkomst, maar na die ene keer
moesten we vrij abrupt alle activiteiten aflasten. De beperkingen voor het openbare leven volgden zich snel op.
Het landelijk bestuur van Scouting Nederland
is de hele periode, en nog steeds, heel actief met het vertalen van alle algemene door
de overheid opgelegde beperkingen, naar
specifieke regels voor scouting. Zo’n twee
maanden lang hebben we geen opkomsten
kunnen houden. We hebben dat proberen te
compenseren door online een aantal leuke
scouting opdrachten beschikbaar te stellen.
Dat heeft diverse leuke filmpjes en foto’s opgeleverd.
In die scoutingloze periode kwam ook net
de vorige Jachthoorn uit. Omdat ronddelen
van de Jachthoorn bij de opkomst nu niet
kon, hebben we met een aantal vrijwilligers
Apeldoorn rond gefietst om alle Jachthoorns
te bezorgen. Voor mij leek dit wel een beetje
op een speurtocht door de Maten en Woudhuis, ook een prima invulling van de zaterdagmiddag. Met die Jachthoorn was ook
nog snel op de situatie ingesprongen door
ook hier nog een paar leuke opdrachten met
een bijbehorend touwtje aan toe te voegen.

Gelukkig worden op dit moment de regels
zo langzamerhand steeds verder versoepeld.
Als leiding en bestuur zijn we steeds door
Scouting Nederland op de hoogte gehouden over de aangepaste regels en hebben
we ook vanuit huis diverse online overleggen
gehad om schema’s en afspraken te maken
hoe we daar zo goed mogelijk invulling aan
konden geven.
Met name de regel dat scouts en explorers
onderling anderhalve meter afstand moesten houden en dat onderling contact tussen
speleenheden vermeden moesten worden,
zorgden er voor dat we met aangepaste opkomsttijden hebben moeten werken.
Vanaf 1 juni zijn er weer meer versoepelingen, de jeugdleden hoeven onderling geen
anderhalve meter afstand meer te houden,
wat het toch weer een stuk makkelijker en
leuker maakt om de opkomsten te organiseren. Als alles goed blijft gaan, hebben we bij
het verschijnen van deze Jachthoorn al weer
enkele bijna normale opkomsten achter de
rug. En hopelijk zijn we dan druk met de
laatste voorbereiding van de zomerkampen.

Tineke Wiersma

Hoogtepunt van deze “scoutingloze” periode was voor mij St. Joris de Movie, die via
een livestream te volgen was. In deze Jachthoorn ook nog een verslag van “the making
of..” Door het scannen van de QR-code krijgt
u een directe link naar de film en kunt u deze
nog een keer terugkijken. Een fantastische
prestatie van Kelvin, Thomas en Josien!
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3 handig
agenda
juLi
4 juli
Gezamenlijk openen
18 t/m 25 juli
Zomerkampen

Bevers

zaterdagochtend 09.30 - 11.45 uur
zaterdagmiddag 14.00 - 16.15 uur

welpen

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

scouts

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

explorers

augustus
vakantie

september
5 september
Eerste opkomst en
overvliegen
19 september
Klus- en
Schoonmaakdag

zaterdagochtend 09.30 - 12.30 uur
zaterdagmiddag 14.00 - 17.00 uur

roverscouts
vrijdagavond
vrijdagavond

20.30 - 23.00 uur
20.30 - 23.00 uur

4

(gemengd)
(gemengd)

7 tot 11 jaar

Sioniehorde
Mowglihorde
Shantihorde

(gemengd)
(jongens)
(meisjes)

11 tot 15 jaar

Gaaientroep
Ekerstroep
Pr. Margriettroep

(gemengd)
(jongens)
(meisjes)

15 tot 18 jaar

Afdeling 757
Afdeling 595

(gemengd)
(gemengd)

vanaf 18 jaar

HortaStam 1
(gemengd)
HortaStam 2 (23+) (gemengd)

groepsscoutshop

ledenadministratie

Beheerders:
Gea Walraven
Bart van de Hesseweg
Tom Rikkers
scoutshop@sw3lbp.nl

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

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

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

oktober
3 oktober
Pepermuntactie

4 tot 7 jaar

Ochtendkolonie
Middagkolonie

social media
T twitter.com/sw3lbp
f facebook.com/sw3lbp
C instagram.com/sw3lbp
lbp
Y youtube.com/scoutingsw3
5 sw3lbp.nl
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Vanaf 14 maart waren er geen opkomsten meer op de Punt vanwege het Coronavirus.
Al snel gingen de opkomsten digitaal door. Ook was er een winactie en kwam er met de bezorgde Jachthoorn
opdrachten mee die je thuis kon doen. En met deze opdrachten kon je zelfs een insigne verdienen.
Hieronder zie je een greep uit de inzendingen.

Een aantal inzendingen hebben
jullie al voorbij zien komen op social
media.
Kijk vooral op bit.ly/sw3lbpcorona,
om ook de ingestuurde filmpjes en
de overige foto’s te bekijken!

Bij elke Jachthoorn zat een touwtje
om een knoop te kunnen maken, met
een inlegvel met instructies voor de
knoop en voor het verdienen van een
insigne of dasklompje. Een flink
aantal kinderen is hiermee bezig
geweest!
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Dierenkliniek
Apeldoorn
Noord
BIOLOGISCHE SL AGERIJ BERT NIJKAMP
Koninginnelaan
99B,
7315 TBP
Apeldoorn
A
S S E L S7317
E S T R A AAS
3 1Apeldoorn
APELDOORN
Anklaarseweg
119,
Telefoon
055
–
576
0800
Telefoon 055 – 576 0800
W W W. D E G R O E N E W E G . N L
Email info@dierenkliniekapeldoornnoord.nl
info@DierenkliniekApeldoornNoord.nl
Email

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

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

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

Behandeling is op afspraak

Samen zorgen we
voor uw dier!

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

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

beverbabbels
#ochtend

kolonie

bossoep

Wat hebben de Bevers scouting gemist zeg, afgelopen maanden.
Zaterdag 9 mei stond iedereen weer te trappelen om te beginnen.
Ja, ook de leiding was weer blij om aan de slag te gaan!

De Bevers hoeven geen anderhalve meter afstand te
houden tot elkaar, wel tot de leiding. Gelukkig zijn er
dan nog genoeg spelletjes om te doen, zoals Hollandse Leeuw, Annemarie Koekoek en verstoppertje.
En natuurlijk konden we weer ouderwets op verkenning door het bos. Vlakbij Hotsjietonia zijn voor de
Bevers tunneltjes aangelegd en daar werd natuurlijk
direct gretig gebruik van gemaakt.
Ook konden de Bevers een ‘lekkere’ bos-soep maken
met allemaal ingrediënten uit de natuur. De leiding
mocht proeven, maar die sloegen toch maar beleefd
af.
Tot de volgende keer!
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JUNI 2020
2019
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(H) eerlijke
producten uit
een gezellige winkel
Koninginnelaan 79b
Apeldoorn
www.groenterij.nl

HULSTEIN
W O N E N
Praktijk
Praktijk voor
voor begeleiding
begeleiding bij
bij
zwangerschapswens,
zwangerschapswens, zwangerschap,
zwangerschap,
bevalling
en
kraamperiode
bevalling en kraamperiode

www.hulsteinwonen.nl
8

Arnhemsewegj145
Arnhemsewegj145
7331jBGjApeldoorn
7331jBGjApeldoorn
055-5337720
055-5337720
www.verloskundige-doevendans.nl
www.verloskundige-doevendans.nl
praktijk@verloskundige-doevendans.nl
praktijk@verloskundige-doevendans.nl
DE JACHTHOORN

jungleavontuu
#sioniehorde

r

Na een lange pauze door de coronamaatregelen is ook de Sioniehorde op 9 mei weer begonnen met onze
opkomsten!
De leiding had veel zin om weer te beginnen en al meteen werd duidelijk dat de kinderen ook erg enthousiast waren. Omdat
iedereen natuurlijk al een hele poos binnen had gezeten, besloten we wat renspellen te doen om al die quarantaine-energie
weg te spoelen.
Zo begonnen we met “Stand in de mand” waarbij een welp in het midden van een kring staat met een bal, de naam van
iemand anders roept en de bal omhoog gooit. De genoemde welp moet dan de bal vangen en proberen door de benen
van een andere welp te gooien. Het handige is dat dit spel ook op 1,5 meter gespeeld kan worden! Daarna hebben we een
estafette gespeeld waarbij alle kinderen veel rond moesten rennen. Daarna sloten we af met een klassiek potje buskruit omdat
we dat allemaal wel gemist hadden. Al met al is alles zeer leuk geweest, al moest iedereen nog even wennen aan de nieuwe
maatregelen.
Jalahi!
De Sioniehorde

woordzoeker
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Sint
Misschien hebben jullie het al wel gezien, maar Sint Joris was dit jaar anders dan andere jaren. Dit jaar werd onze digitale kennen en kunnen op
de proef gesteld. Sint Joris moest namelijk online, en zo kwam Sint Joris de
Movie. Maar hoe kwam onze film tot stand? We nemen u mee achter de
schermen!

Onze plannen voor in het kampvuurtheater moesten we even parkeren. Gelukkig hoefden we het
verhaal niet helemaal opnieuw te
schrijven, de afloop was al bekend!
Toen wij alle toespraken over het coronavirus hadden gehoord hadden
we opeens een idee! Het SW3LBP
nieuws werd het leven in geroepen.
Thomas en Josien zijn begonnen
met schrijven. De grote lijnen waren op papier gezet, alleen de juiste woorden moesten nog gekozen
worden. Wisten jullie dat de naam
van de prinses bestaat uit alle namen van de vrouwelijke leiding?

Ook vonden we dit jaar dat niet alleen Joris een spotlight als strijder
verdiende. En zo doende hebben
wij Gerardus, Magda, Claire en
Klaas ook een kans gegeven om de
draak te verslaan. Joris was de sterkste, dus hij kon ook dit jaar de draak
verslaan.

Dat klinkt natuurlijk onmogelijk,
maar cameraman Kelvin wist hoe we
dit konden doen! Tijdens de eerste
draaidag hebben wij gefilmd op de
Punt. Hoewel het kampvuurtheater
nog even leeg blijft vonden wij het
wel leuk om hier te filmen. Zo blijft
het echte kampvuur gevoel bestaan.

Na urenlange belsessies en inspiratie van de koning was het script eindelijk klaar. En nu begon het spannendste: het filmen.

Sommige scènes gingen natuurlijk
niet in één keer goed. We hebben
bijna meer bloopers dan goede
scènes opgenomen. Josien vond het
vooral erg lastig om niet om te vallen na het draaien. De tweede dag
hebben we rondjes gereden op zoek
naar schapen. Uiteindelijk hadden
we de schapen gevonden aan het

Onze ambitieuze plannen zorgden
voor moeilijke scènes. We hadden
twee spelers en elf rollen en een
aantal scènes met drie personages...
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einde van een zandpad. Vervolgens
hebben we half Apeldoorn rond gereden en ook Apeldornië in beweging opgenomen. De laatste draaidag vond plaats in de studio van het
SW3LBP nieuws.
Na drie dagen filmen op verschillende plekken was cameraman Kelvin opeens editor Kelvin. De film
moest nog in elkaar gezet worden.
Alle bloopers werden uit de film
geknipt en langzaamaan ontstond
er een mooi geheel. De goede muziek werd uitgekozen, het SW3LBP

nieuws kreeg een eigen introductie
en door een goede volgorde ontstond er een kloppend verhaal.
Het enige wat nog moest gebeuren was de première van de film.
Veel van jullie hadden zelf een mooi
kampvuur gemaakt. We willen iedereen bedanken voor het kijken en
de leuke reacties!

Heb je de film al wel gezien, maar
ben je ook benieuwd naar onze
bloopers? Houd dan onze Social
Media in de gaten!
Hopelijk zien we jullie volgend jaar
in ons kampvuurtheater,
Kelvin, Thomas en Josien

Heb jij de film nog niet gezien?
Geen probleem! Je kunt de film nog
bekijken via ons YouTube-kanaal of
door de QR-code te scannen!

• Vereniging van Eigenaren beheer

administratief, financieel- en technisch beheer van VvE

• Vastgoed beheer

financieel/technisch beheer voor appartementen en woningen

• VvE gezondheidscheck

advisering potentiële kopers inzake gezondheid VvE

Fiducie heeft brede expertise; vindt persoonlijke dienstverlening belangrijk;
biedt 24/7 toegang tot VvE- en vastgoed documenten. Bezoek onze site:

FIDUCIE BEHEER EN ADVIESDIENSTEN
T 085-1308063 E info@fiduciebeheer.nl
MAART
JUNI
2019
2016

www.fiduciebeheer.nl
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Creatief
bureau

in ontwerp, reclame, print & web

KAASLOKAAL
T
E
H
SINDS 1984
Hét adres
voor ambachtelijke kazen, delicatessen en wijn
Deventerstraat 4
Apeldoorn
www.kaaslokaal.nl

WWW.DESIGNHELD.NL

gezocht

ADVERTEERDER

PERSONEEL

Laat de 250 paar ogen van onze
leden uw advertentie zien.
Steun ons clubblad en
ontmoet nieuwe klanten.
Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met:
sponsoring@sw3lbp.nl

FIETS / SCOOTER KOERIERS
& FILIAALMEDEWERKERS
Solliciteer via werkenbijnewyorkpizza.nl

jungleavontuur
#shantihorde

9 mei mochten we eindelijk weer! Scouting op de Punt. Zowel de Shanti’s als de leiding had-

KUBB

den er weer enorm veel zin in. In dit stukje willen we jullie graag een inkijkje geven in de eerste
twee opkomsten na de coronapauze.
De opkomst van 9 mei stond in het
teken van buiten spelletjes doen. De
opkomst begon met de vaste openingsmanier met een kleine aanpassing voor de leiding en het kort
uitleggen van de nieuwe regels.
Vervolgens werd er Levend Stratego gespeeld. Ook hier was een
kleine aanpassing nodig. De leiding
kon namelijk niet de post spelen,
daarom werd deze plaats aan twee
Shanti’s gegeven. Best leuk om eens
iets te doen wat een leiding normaal
doet. Nadat het potje afgelopen
was, mocht iedereen kiezen wat ze
het tweede deel van de opkomst
wilden gaan doen. Er was keuze tussen een tweede potje Levend Stratego en Kubb (een spel waarmee
je met stokjes, de blokjes van de
tegenstander omver moet gooien).
De teamverdeling tijdens Kubb?
Shanti’s tegen leiding natuurlijk!
Uiteindelijk bleek de leiding toch
net iets beter te zijn dan de Shanti’s.

Nog even sluiten en iedereen kon weer terug
naar huis.
Tijdens de opkomst van
16 mei stonden insignes
centraal. Na het openen
werden de eerste paar
insignes uitgedeeld. Dit
waren de insignes van de
thuis-winactie en deze
waren voor twee hele
enthousiaste Shanti’s. De
opkomst stond zelf in het
teken van het natuurinsigne. Om het insigne te
krijgen moesten de Shanti’s enkele opdrachten uitvoeren. Het begon met de
vraag “Wat is natuur?”. Vervolgens
was het tijd voor een spel: natuurmand, een variant op fruitmand.
De groep werd opgedeeld in drie
bosbewoners: slakken, herten en
konijnen. De Shanti’s zaten in een
cirkel en steeds als er een bosbewoner werd genoemd moesten deze Shanti’s van krukje
wisselen. Als ‘bos’ werd genoemd moest iedereen van
krukje wisselen.
Het tweede deel van de opkomst werd gebruikt om een
poster te maken over de natuur. Van de 4 posters gingen
er 3 over de seizoenen en 1

over wat dieren eten. Nadat er
lekker was geknutseld, was het tijd
voor de beoordeling. De leiding
nam deze taak natuurlijk zeer serieus. Gelukkig is iedereen geslaagd
voor het natuurinsigne.
De leiding had voor enkele Shanti’s
nog een leuke verrassing. Sommige
Shanti’s zijn namelijk tijdens de coronapauze druk bezig geweest met
andere insignes. Bijvoorbeeld door
te koken of mee te helpen in het
huis zoals oppassen of schoonmaken. Door al deze bezigheden zijn
de insignes natuurlijk meer dan verdiend!
Het waren weer twee enorm gezellige opkomsten.
Tot de volgende keer!
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explosiegevaar
#afdeling 757

De EA757 heeft niet stilgezeten: een challenge, balspellen met een uitdaging en een gecombineerde laservlaggengameroof. Lees gauw verder als je hier meer van wilt weten!

Op 22 april was het Earth Day. Wij
konden voor deze dag een badge
verdienen! We hadden keuze uit
drie opdrachten: een wandeling
door de natuur en 15 planten/dieren noteren en hoe je deze herkent,
een eco-friendly/gerecycled kampeerproduct maken en een filmpje
maken hoe je het gebruikt of je kon
meedoen aan de Earth Day challenge van Instagram. Een aantal van
onze Afdeling heeft de opdracht
volbracht en zij hebben de badge
verdiend!

ook meteen de 1,5 meter
afstand bewaren.
Op 22 mei stond lasergamen met vlaggenroof
op het programma!
Voordat we gingen lasergamen hebben we
eerst nog mikado gedaan in 4 groepjes en
daarna was het dan
tijd voor het lasergamen. Twee teams,
twee vlaggen en dertien laserguns.
Tijdens het spel
moesten we elkaar
proberen af te schieten en bij vlaggenroof was natuurlijk de bedoeling om de vlag van het andere team als eerste te
vinden, maar dat bleek nogal moeilijk te zijn want beide vlaggen zijn
niet gevonden. De verstop-skills en laser-skills waren beter dan onze
zoek-skills :)
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Het was weer gezellig!
Groetjes de EA757

i
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Op 15 mei speelden we slagbal en
voetbal. We begonnen met slagbal,
de ene helft tegen de andere helft
van de Afdeling. Team 2 had team
1 flink ingemaakt, maar ondanks
dat was het een leuk potje! Daarna
gingen we voetballen, want 2 uur
slagballen was al erg lang. Maar we
speelden niet zomaar voetbal, we
kregen er een moeilijkheid bij: 1
voet zat met een touwtje vast aan
een haring en hiermee konden we
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scoutspraatjes
#gaaientroep

Na een aantal weken was het zaterdag 9 mei eindelijk weer zo ver, we mochten weer naar scouting!
Na een gekke (en nog steeds) vreemde tijd door het Corona virus was het extra leuk en fijn om elkaar
weer te kunnen zien.
De opkomst was wat korter dan iedereen gewend was, maar daarom
niet minder leuk. We begonnen de
eerste opkomst met vooral veel gezelligheid. We beginnen met het
spel pictionary. De groep werd opgesplitst in teams (uiteraard met de
1,5 meter afstand tussen iedereen).
Vervolgens moest 1 iemand van het
team een door ons gekozen woord
tekenen. Vervolgens was het aan de
teamgenoten om te raden wat er
getekend werd. Hierna hebben we
een muziekbingo gedaan, met pareltjes waarop werd gezegd “dit is
de muziek die mijn vader luistert”
maar ook nummers waar de leiding
wat minder kennis van had, zoals

het schijnbaar populaire nummer
“frikandel speciaal”.
De opkomst erop stond in het teken
van vouwen en bouwen. Iedereen
kon kiezen uit een aantal instructies om vliegtuigjes te vouwen, van
makkelijk tot extreem moeilijk. Het
doel was om 2 vliegtuigjes te hebben, 1 waarmee je op een doel kon
mikken en 1 om de verste afstand
mee te vliegen. Door de leuke en
verrassende creaties en de daarna
spannende wedstrijd vloog de opkomst weer voorbij! ;)
We zijn blij dat we, met enkele
maatregelen, elkaar weer kunnen
zien elke zaterdag!

We zien jullie de volgende keer weer!
Groetjes namens de
Gaaientroep leiding,
Jurriën Kros

scouting bingo
Als jullie op pad zijn met scouting,
moet je veel meenemen en komen
jullie veel dingen tegen.
Daag je medescouts uit: Wie heeft
als eerste bingo?
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Vergaderen op de Zorgboerderij

Uitzicht op een Tableaux Vivant: de Koeienstal!
Even loskomen van het dagelijkse ritme en in een
mooie, rustige en inspirerende omgeving vergaderen?
De Wenum Hoeve leent zich hier perfect voor!

• vergaderen

tussen de koeien

•

Midden op de boerderij bevindt zich een prachtige
nieuwe ruimte die is voorzien van alle vergadergemakken, 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 halen in een mooie natuurlijke omgeving. Hiervoor hebben
we verschillende wandelroutes rondom de boerderij!

• vergaderen

tussen de koeien

•

www.wenumhoeve.nl
Tel. 055-3121480

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.

SPECIALIST IN VEILIGHEID,
RISICOBEHEER EN TOEZICHT!
Mulder Beveiliging is dé specialist op het gebied van:
- inbraakbeveiligingssystemen
- brandmeldingssystemen
- toegangscontrolesystemen
- camerasystemen
Wij houden ons bezig met het elektronisch beveiligen van
bedrijven, instellingen en particulieren. We 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 deze
systemen kunt u bij ons terecht.
Meer weten?
Kijk op mulderbeveiliging.nl of bel (055) 368 08 75.

Mulder Beveiliging
Tweelingenlaan 129 - 7324 AR Apeldoorn
T (055) 368 08 75
E info@mulderbeveiliging.nl
I mulderbeveiliging.nl

Cv-ketel installatie

Elektra

Loodgieterswerk

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

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

Sanitair

beverbabbels vlieg
ere
#middagkolonie
n
De bevers van de Middagkolonie hebben weer lekker buiten gespeeld de laatste paar opkomsten! Het was even
spannend om weer naar scouting te gaan, maar nu iedereen weer lekker gewend is, wordt er weer volop plezier
gemaakt op de Punt.

Het waaide afgelopen zaterdag hard op de
Punt. De bevers konden hier handig gebruik van
maken, we mochten namelijk vliegers versieren.
De leiding moest nog even de vliegers in elkaar
zetten en de bevers gingen in de tussentijd een
mix tussen tikkertje en verstoppertje spelen. Na
het spel waren de vliegers klaar, maar ze waren
nog wel een beetje saai. Gelukkig hebben wij
creatieve en behulpzame bevers!
Alle glitters, gekleurde papieren, stiften en lijm
werden uit de kast getrokken om een kleurrijke
vlieger te maken. Nadat de touwtjes stevig verbonden waren, konden de bevers eindelijk echt
gaan vliegeren. In twee teams streden de bevers
tegen elkaar op een hindernisbaan. De vliegers
moesten natuurlijk ook mee op het parcours.
Daarna was er gelukkig nog genoeg tijd om lekker vrij te vliegeren! Weet jij nog wiens vlieger
het hoogste kwam?

JUNI
JUNI 2020
2019
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De
opkomsten
MAART
JUNI
2019
2016

zijn van 9:30 uur tot 11:45 uur of van 14:00 uur tot 16:15 uur.
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