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Deze Jachthoorn staat (bijna) volledig in het teken van de zomerkampen. Met alle verhalen 

en foto’s van de verschillende kampen kunnen we nog even nagenieten, en ons alvast weer 

verheugen op het volgende zomerkamp!

Het was dit jaar erg lang onduidelijk of de 
kampen vanwege de corona-beperkingen 
überhaupt door mochten gaan, maar ge-
lukkig kregen we hier begin juni toch groen 
licht voor. We moesten ons nog wel even ver-
diepen in het nationale zomerkamp-protocol 
dat hier bij hoorde. Het protocol bevatte be-
hoorlijk wat regels en beperkingen, maar al 
snel konden we de knop omzetten van “wat 
mag er allemaal niet” naar “welke moge-
lijkheden zijn er wel en hoe passen we ons 
programma hier op aan”. Omdat het proto-
col ook regels voor de verhurende terreinen 
bevatte waardoor diverse terreinen minder 
groepen konden ontvangen en kampen in 
het buitenland ook niet waren toegestaan, 
moesten beide Explorer-afdelingen en de 
scouts van de Ekerstroep en de Gaaientroep 
op zoek naar nieuwe locaties. Gelukkig wer-
den die na enig noest zoekwerk gevonden.

De meest bijzondere regel was de zomer-
kamp-bubbel regel, wat inhield dat alle ac-
tiviteiten binnen de eigen groep (=bubbel) 
moesten worden uitgevoerd en dat iedereen 
vanaf het begin van het kamp zich al aan 
diende te sluiten bij de bubbel. Later instro-
men mocht niet en ook bezoek van buiten 
de bubbel was niet toegestaan. Dit bete-
kende dat de traditionele rondreis van het 
bestuur en het begeleidersteam dit jaar niet 
door kon gaan. Ik kan dus daarom niet uit 
eigen ervaring een impressie van de zomer-
kampen geven, maar die impressie kan wel 
via de verhalen en foto’s in de Jachthoorn 
worden verkregen. Uit alle verhalen in deze 
Jachthoorn blijkt dat we ondanks de beper-
kingen terug kunnen kijken op heel geslaag-
de zomerkampen.

Gelukkig kunnen we ook constateren dat, 
wellicht vanwege de strenge regels, er geen 

coronabesmettingen hebben plaatsgevon-
den. Door de regel “bij klachten moet het 
kind of de leiding meteen naar huis”  moes-
ten er helaas wel een aantal kinderen eerder 
naar huis. Doordat bij de Shantihorde de 
helft van de kinderen en de leiding keelpijn-
klachten kregen, moesten zij jammer genoeg 
allemaal een dag eerder naar huis. Gelukkig 
was er uiteindelijk niemand met COVID-19 
besmet, maar erg jammer was het wel.

Hopelijk hebben we volgend jaar minder 
last van corona-regels en kunnen we dan 
weer met zijn allen op kamp. De voorberei-
dingen voor het kamp van volgend jaar zijn 
namelijk al weer in gang gezet. Aangezien 
het volgend jaar een lustrumjaar is (van ons 
90-jarige bestaan!) gaan we dan met alle 
jeugd- en kaderleden naar een groot groeps-
zomerkamp. De locatie (Scoutingcentrum 
Rotterdam) en de data liggen al vast.  Houd 
daarom nu alvast 17 juli t/m 24 juli 2021 vrij 
voor dit grootse kamp!

Namens het bestuur, begeleidersteam,

Tineke Wiersma

SEPTEMBER 2020



4
DE JACHTHOORN

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 Hesseweg
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

september
19 september 
Open Opkomst

oktober
3 oktober
Pepermuntactie

10 oktober 
Klusdag 

november
7 november 
Open Dag 
 
14 november
Schoonmaakdag 

21 november
Midwinterkampvuur

december
5 & 12 december
Kerstbomenactie
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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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pepermuntactie 2020

Ook dit jaar organiseren wij weer de Pepermuntactie en wel op zaterdag 3 oktober aanstaande. 

Dit wordt de zesde keer dat onze jeugdleden Apeldoorn en omstreken gaat voorzien van een frisse adem! 

De voorgaande jaren waren een groot succes. De eerste vergaderingen zijn geweest, de pepermunt is 

besteld en niet minder belangrijk: de vergunning van de Gemeente Apeldoorn is binnen. 

Jaarlijks doen we één actie (slechts 
één dus voor het gehele jaar) waar-
bij de inzet van alle jeugdleden en 
hun ouders/verzorgers en de kader-
leden gevraagd wordt. Ook dit jaar 
rekenen we op uw en jullie steun. 
Deze groepsactie zorgt ervoor dat 
onze financiën gezond blijven en 
dat we nieuw materiaal kunnen ko-
pen, dat belangrijk is voor ons scou-
tingspel. Dit jaar gaat een deel van 
de opbrengst naar ons groepszo-
merkamp in 2021, dat in Rotterdam 
zal plaatsvinden. Een groepszomer-
kamp vindt elke vijf jaar plaats en 
houdt in dat we met alle spe-
leenheden op één locatie ons 
zomerkamp houden. Wel is het 
aantal dagen net als bij de nor-
male zomerkampen per leef-
tijdscategorie verschillend.
 
Met een deel van de opbrengst van 
de Pepermuntactie van 2019 zijn 
nieuwe koekenpannen gekocht die 
ook afgelopen zomerkamp goed 
gebruikt zijn.
  
We vragen aan alle jeugdleden om 
zoveel mogelijk pepermunt in de 
voorverkoop te verkopen bij fami-
lie, bekenden en in de eigen wijk. 
Hierdoor kunnen we nog meer pe-
permunt verkopen dan alleen op de 
grote dag van de Pepermuntactie.

Zaterdag 3 oktober aanstaande is 
de gezellige verkoopdag waarbij 
alle jeugdleden geacht worden aan-
wezig te zijn. We kunnen ook niet 
zonder ouders en verzorgers die de 
groepjes jeugdleden naar de wijken 
brengen en de verkoop kunnen be-
geleiden.

Wij hebben u als ouder/verzor-
ger dus hard nodig! 

Gedetailleerde informatie over de 
actie(dag) met de inschrijflijst voor 
de voorverkoop heeft u, als het 
goed is, al thuis in de brievenbus 
ontvangen.

Voor vragen kunt u mailen naar 
pepermunt@sw3lbp.nl of contact 
opnemen met José Garcia Lucena 
(coördinator Pepermuntactie) via 
06-30775389.

Houd zaterdag 3 oktober vrij in uw agenda!

SEPTEMBER 2020
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beverbabbels
#ochtendkolonie

De Bevers waren dit jaar op kamp in Deventer. Kapitein Telescoop had de 

Bevers namelijk uitgenodigd om mee te reizen in haar ruimteschip. Zo vloog 

ze, samen met de Ochtend- en Middagkolonie, het hele universum door. Hier 

en daar hadden ze wel wat vlieg-pech.

De Bevers zaten rustig ranja te drin-
ken toen er opeens een hele gek-
ke mevrouw het terrein op kwam 
lopen. Ze had een gekke bril op, 
paars haar en ze praatte Vlaams. 
‘Kindjes, kindjes. Wat doen jullie bij 
mijn ruimteschip?’, bleef ze maar 
roepen. De Bevers en leiding waren 
ontzettend verbaasd. Wie was dat? 
En waarom zei ze dat het haar ruim-
teschip was? Na een korte uitleg 
wisten we wie ze was. Het was Ka-
pitein Telescoop, ze was al lichtjaren 
Kapitein van haar ruimteschip. He-
laas gaat ze bijna met pensioen en 
ze hoorde dat de Bevers wel goede 
opvolgers zouden kunnen zijn. Dit 
moest ze natuurlijk met eigen ogen 
gaan ontdekken.

Kapitein Telescoop had de Bevers al 
heel snel overtuigd om bij haar 
in het ruimteschip te stap-
pen en mee te reizen door 
het gehele universum. 
Nadat alle Bevers waren 
gescand en er vastgesteld 
was dat er geen aliens mee 
vlogen was het tijd om op 
te stijgen. Na een tijdje vlie-
gen was de batterij van het 
ruimteschip leeg. Ze moes-
ten een noodlanding maken 
en kwamen daardoor terecht 
op de Alien Planeet. Hier kwa-
men ze een echte alien tegen 
en moesten een drankje brou-
wen zodat de alien weer kon 
praten. Na deze spannende 

dag was het tijd om lekker te gaan 
slapen. 
De Bevers werden wakker en na het 
ontbijt was het tijd om weer verder 
te vliegen. Terwijl ze lekker aan het 
vliegen waren brak er een knopje af 
in het ruimteschip. Dit knopje had-
den ze nodig om terug te  kunnen 
naar de aarde. De Bevers maakte 
een noodlanding op de Andersom 
Planeet. Hier werkte alles andersom: 
ja is nee, nee is ja, de kleren moes-
ten andersom aan en alle spelletjes 
werkten ook anders. Best ingewik-
keld, want hoe konden ze nu weer 
terug? Alle knopjes moesten in om-
gekeerde volgorde ingedrukt wor-
den. Terwijl Kapitein Telescoop dit 
ging oefenen mochten de Bevers 
Het Blotevoetenpad bezoeken. Hier 
hebben we modderplas-

sen, steentjes en veel water door-
staan. Nadat iedereen lekker vies 
was, was het tijd om te eten en naar 
de Disco Planeet te vliegen. Hier 
hebben we super lekker gedanst de 
hele avond. 

De laatste dag was alweer aange-
broken. Kapitein Telescoop stond 
al helemaal klaar om lekker te gaan 
vliegen. Ze konden met het ge-
broken knopje gelukkig nog wel 
naar andere planeten vliegen. Dit 
keer landde het 

#middagkolonie
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www.fiduciebeheer.nl

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

• 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

ruimteschip op de Niet Praten Pla-
neet. De Bevers gingen hier oefenen 
met communiceren op andere ma-
nieren. De leiding genoot ondertus-
sen eventjes van de rust. Na alle rust 
van die ochtend was het tijd om 
naar een andere planeet te vliegen. 
De Beweeg Planeet werd de be-

stemming. De Bevers mochten hier 
de hele middag bewegen en spelle-
tjes spelen. En toen was het eindelijk 
tijd om... patat te eten!

Na het opruimen kwam Kapitein Te-
lescoop voor de laatste keer langs. 
Ze had het kapotte knopje gemaakt 
en kon de Bevers weer veilig afzet-
ten op de aarde. Kapitein Te-

lescoop was erg onder de indruk 
van de ruimtevaart-talenten van de 
Bevers. Zij mogen zelfs het ruimte-
schip hebben! Toen iedereen veilig 
geland was, stonden de ouders al 
te wachten. Het kamp was helaas 
voorbij en de Bevers zijn een ruimte-
schip rijker. Het was weer een avon-
tuur!



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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Hier een klein greep uit de weetjes en quotes die tijdens het 

zomerkamp in Groenlo zijn ontdekt en uitgesproken.

explosiegevaar
#afdeling 595

Wist je dat..
• ... we 60 kilometer moeten fietsen naar het terrein?
• ... Laura haar band plakt met fietsplakband?
• ... Inge geen route kan maken?
• ... We verkeerd zijn gereden door Inge terwijl dat Inge er 

niet eens bij was?
• ... Gea nog nooit gekampeerd heeft?
• ... Jordan onze Piet Paulusma is?
• ... er een kano tegen Lorijn aan is gevaren?
• ... Inge, Lorijn en Ruby alle bosjes dit kamp hebben gezien?
• ... Laura elke keer te laat was?
• ... we om 12 uur ‘s nachts gingen hiken?
• ... Inge en Lorijn niet geloofden dat we om 12 uur hiken?
• ... we ook nog met Google Maps fout zijn gelopen?
• ... Jordan oneindig hard kan schieten?
• ... Jordan volleybalt met de andere kant van het terrein?
• ... de hele groep zorgzaam is?
• ... Laura snachts omviel in de tent omdat ze werd bekogeld 

door een tennisbal?
• ... het gesneden stokbrood al op was voordat het eten op tafel 

stond?
• ... Grolsch is afgeleid van Groenlo?
• ... we de hele week Italiaanse kruiden hebben gegeten?
• ... Irene heel enthousiast is tijdens het volleyballen?
• ... we om 3 uur snachts een tennisbalgevecht in de tent hadden?
• ... de meeste van deze groep proppers zijn?
• ... José op de tafel kroop om een snoepje te pakken?
• ... je kan volleyballen door de tent heen?
• ... Laura in haar eigen slaapzak én in de slaapzak van Geert heeft 

geslapen?
• ... we op kamp kerstmuziek luisterde?
• ... Laura niet meer recht kon lopen door de mocktails?
• ... Inge witte knieën heeft?
• ... Ruby een lekke band had en dat we die zelf hebben geplakt?
• ... de explorers van de begeleiding hebben gewonnen met boeren-

golf?

“Wat zegt een kip die tegen de muur loopt? TOK.” - Geert
“Bikken is voor baby’s.” - José
“Lust ik niet, zitten stukjes in.” - Geert
“Hé, slapjanus!” - Jordan 
“Ik ben dronken door al die mocktails.” - Laura
“Géén familie kwesties!” - Inge
“Ze zit vast in de ingang.” - Ruby
“Ligt aan de situatie...” - Jordan
“Verzoekje?” - Ruby “Mag ik aan je microfoon likken?” - Lorijnqu
ot

es

SEPTEMBER 2020
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kurk!
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Na een korte pauze gingen we di-
rect aan de slag met het opzetten 
van de tenten, maar ook een korte 
rondleiding over het kampterrein. 
Hier kregen we ook onze opdracht 
voor het zomerkamp te horen: de 
opleiding tot geheim agent. Tijdens 
het zomerkamp hebben we ver-
schillende opdrachten moeten uit-
voeren, waarmee we moesten laten 
zien of wij als echt geheim agent 
aan de slag konden. Dit was een 
test. We werden in de gaten gehou-
den door 007 zelf.

Het hele kamp door deden we ver-
schillende activiteiten, waardoor we 
we stempels konden verdienen voor 
onze paspoorten. Hiermee konden 
we laten zien aan 007 dat we be-
zig waren met de activiteiten. We 
moesten bijvoorbeeld op zoek naar 
de mysterieuze mister X in Zeewol-
de. Ook hebben we verschillende 
opdrachten gedaan, zoals een trai-
ning. 

Daarnaast hebben ook een 
geocache gedaan in de ‘Stille 
Kern’, een stuk natuur waar 
het zijn vrije gang heeft kun-
nen gaan. Hier moesten we 
zelfs door de natuur lopen 
om de geocache locaties te 
vinden!

Ook hebben we lekker kunnen 
zwemmen op Zeewolde en hebben 
we nog met de Gaaientroep vlotten 
gebouwd! 

Donderdagavond was het zover. We 
kregen te horen dat er een pakket-
je gevonden was, dat overhandigd 
moest worden aan 007. Dit was wel 
spannend, er was zelfs een schurk. 
We zijn gelukkig niet gepakt! 

Op de laatste avond hadden we een 
leuk kampvuur, waar we nog gezel-
lig samen zaten. 
Ook kwam 007 nog 
even 

Dit jaar is de Ekerstroep gezamenlijk op zomerkamp geweest met de 

Gaaientroep. We zijn met z’n allen op 18 juli vertrokken naar Zee-

wolde. Dit was wel ongeveer 43 kilometer fietsen! Gelukkig waren we 

goed op weg en waren we al snel op het kampterrein.

jongenspraat
#ekerstroep

langs! Dit bleek Kelvin de hele tijd 
te zijn... Wie had dat verwacht? Ook 
was de schurk nog in ons midden, 
maar die hebben we samen met 
007 weten te vangen! De schurk 
was niemand minder dan Richard... 
Ook niet verwacht!

Het zomerkamp was weer een 
mooie week. Op naar een mooi, 
nieuw seizoen!

De Ekerstroep
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Het zag er een tijdje niet naar uit, maar wat was de Gaaientroep blij dat zij toch op zomerkamp mochten! 

Dit jaar zijn ze naar Westmalle, Mook, Zeewolde geweest.

Samen met de Ekerstroep zijn ze 
per fiets naar Zeewolde vertrokken 
om daar op het Scoutinglandgoed 
hun kampement op te bouwen. Een 
prachtig terrein met veel ruimte, di-
rect gelegen aan het Nuldernauw. 
De Gaaientroep heeft een hoop be-
leefd, ze schreven er een stukje over:

Eerst stond ons zaterdag een fiets-
tocht van voor de boeg. Na een 
goede warming-up heuvelop op de 
Amersfoortsteweg leidde de route 
ons via het Uddelermeer, de heide 
bij Garderen en even (uit)Putten 
naar onze bestemming. 

Bij aankomst in Zeewolde was het 
tijd om de ploegtenten op te zetten. 
Moe maar voldaan konden we hier-
na genieten van pasta pesto. In de 
avond was het tijd om ons zomer-
kampthema in te leiden “Het Myste-
rie van de beroofde Bourgondiërs”. 
In Zeewolde en omgeving zijn de 
laatste tijd veel inbraken geweest, 
en de politie heeft de scouts van 
de Gaaientroep gevraagd te helpen 
zoeken naar de dader.
Tijdens het kamp konden de scouts 
aanwijzingen verdienen, woorden 
die op een grote woordzoeker af-

gestreept worden. In hun zoektocht 
hebben de scouts niet stil gezeten. 
Zo stond er o.a. een hike, vlotva-
ren, minigolf en het traditionele 
bestuurstoernooi met één bestuur 
op het programma! Een terugke-
rend hoogtepunt tijdens ZoKa dat 
er vanwege de corona-maatrege-
len iets anders uitzag dan normaal. 
De Gaaientroep tegen Julia, die als 
enige van het bestuur aanwezig 
kon zijn, was natuurlijk niet geheel 
eerlijk. Daarom hebben we er maar 
Gaaikerstroep tegen Julia van ge-
maakt. 

Maar voor velen was het hoogte-
punt van de week toch het maken 
van overheerlijke Vlaamse friet! 
Aardappels wassen, schillen, snij-
den, voorbakken, laten uitlekken 
en dan nogmaals bakken. Ze waren 
er maar zoet mee. En lekker dat ze 
het vonden! Ruim vier uur, en bijna 
vijfentwintig kilo aardappels verder, 
was het toch wel tijd om de pan-
nen van het vuur te halen. Het was 
immers al de laatste avond van het 
kamp, en er was nog geen dader 
gevonden.
Een laatste zoektocht bracht ons 
nog enkele woorden die afgestreept 

konden worden. 
Aan het eind bleven een aantal 
woorden over waarmee een oplos-
sing gemaakt kon worden. Uiter-
aard lukte het de scouts om genoeg 
aanwijzingen te verzamelen en om 
de oplossing te vinden. Ondanks 
dat, blijven de scouts met veel vra-
gen zitten, want waarom Jurriën de 
dader nou is..... Dat willen de scouts 
in het nieuwe seizoen wel van hem 
weten!

En zo was het plotseling weer zater-
dag en stond ons de fietstocht terug 
naar Apeldoorn voor de boeg. Daar 
waar we op de heenweg prachtig 
weer hadden, was dat op de terug-
weg wel anders. De vele regen had 
wel als voordeel dat het ontzettend 
rustig was op de fietspaden. Zo rus-
tig zelfs dat we meer wilde zwijnen 
gezien hebben dan dat we tegenlig-
gers hadden!

scoutspraatjes
#gaaientroep

friet

SEPTEMBER 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                          



Dit jaar is de Mowglihorde voor het zomerkamp afgereisd naar Bemmel. 

Hier leerden zij Pablo kennen, een jongen die graag piraat wilde worden. 

En iemand die piraat wil worden, beleeft natuurlijk veel avonturen met zijn 

nieuwe vrienden. Lees gauw verder in het logboek

jungleavontuur
#mowglihorde

Pablo wilde een piratenvlot bouwen 
en had hier hulp bij nodig. Gelukkig 
kunnen wij, de Mowgli’s, knopen 
als de besten. Oke, eerst nog even 

oefenen. 

Na al dat knopen leggen, kon-
den we later op de dag lekker gaan 
varen.

Ook hebben we kennis gemaakt 
met Ronald de ruwe rover en 
zijn bemanningsleden Simon de 
scheepsjongen en Sophie. Na een 
van die ontmoetingen hebben we 
Sophie en Pablo moeten helpen 
om de juiste route te kunnen vin-
den. Dit kunnen de welpen natuur-
lijk wel. Aan het einde van de tocht 
mochten we nog even spelen in de 
speeltuin.

Een piratenkamp zonder schat zoe-
ken? Dat kan natuurlijk niet. Van 
Ronald en Simon hebben we de tip 
gekregen om fakkels en kanonsko-
gels te volgen. Tijdens deze tocht 
moesten we een aantal opdrachten 
uitvoeren, waardoor we stokjes kre-
gen. De stokjes moesten op de goe-
de volgorde neergelegd worden en 
zo konden we de schat vinden. Maar 
toen we de schat vonden hadden 
we nog geen sleutel. Deze konden 
we verdienen bij een spel waarbij 
je verschillende routes moest afleg-
gen. Aan het einde hebben we ge-
keken of er voldoende routes waren 

om de sleutel 
te krijgen. 

Omdat het dit 
jaar een beet-
je anders was 
dan anders, 
konden we 
helaas niet 
naar de stad 
toe. Maar dit 
heeft de lei-
ding slim op-
gelost. 
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Chil en Kaa zijn met de welpen een 
rondje wezen fietsen en op dat mo-
ment hebben Jacala en Hathi een 
markt opgebouwd. Alle welpen wa-
ren wel een beetje in de war toen 
we aan het eind van het fietsen bij 
het gebouw aankwamen. Na een 
kleine uitleg zijn ze wel enthousiast 
gaan winkelen bij de kraampjes. 

Het was een leuke, gezellige week. 
En we kunnen niet wachten tot vol-
gend jaar.

Groetjes Kaa 



jungleavontuur
#shantihorde

Inmiddels is de zomervakantie al afgelopen en lijkt het zomerkamp al heel lang geleden. In deze Jachthoorn gaan 

we terugkijken op het fantastische maar ook bijzondere zomerkamp van de Shantihorde!

Zaterdag was het eindelijk zover! 
Het zomerkamp van de Shantihorde 
in Schalkhaar. In 3 groepen kwamen 
alle enthousiaste Shanti’s aan op de 
kamplocatie. Nadat iedereen een 
plekje in de slaapzaal had gevonden 
kon het programma echt beginnen. 
De Shanti’s maakten kennis met Ka-
trina Victoria van Goudbergen tot 
Zwanenvijversoever, grondbezitter 
van het enige stukje jungle in Ne-
derland. De Shanti’s mochten deze 
week dit stukje jungle verzorgen! 
Na een rondleiding en een kort se-
rieus moment voor de regels begon 
het eerste spel van het zomerkamp: 
SPONS, WATER, VUUR.

Op zondag was het in de ochtend 
tijd voor een sportief jungle-toer-
nooi. Tijdens de lunch werden de 
handenwasstraat en het bord-mok-
bestek-buffet geïntroduceerd. Twee 
blijvertjes voor komende zomer-
kampen. De rest van de dag werd 
gevuld met Levend Monopoly 
Apeldoorn en Levend kwartet.

Ook op maandag stonden er weer 
spelletjes op de planning. Dit keer 
kon de leiding ook meedoen als TELE 
(team leiding) want alle gidsen had-
den een postenspel bedacht met al-
lerlei spelletjes waarbij de letters kon 
verdienen waarmee het woord ‘vo-
gelspin’ gemaakt kon worden. He-
laas konden we dit jaar niet naar het 
zwembad gaan. Maar daarom gin-
gen we in de middag waterspelletjes 
doen met een heuse buikglijbaan. 

Dinsdag was weer een bijzondere 
dag. De poort van ons terrein was 
namelijk ingestort!? Nee, dit keer 
niet door een Shanti :). Nadat ieder-
een de ingestorte poort had gezien 
konden we verder met het volgende 
spel: Minute To Win It. ’s middags 
was het tijd voor een creatief mo-
ment namelijk Tie Dye. En wat zijn 

er mooie creaties gemaakt! We slo-
ten de dag af met een leuk handels-
spel in de jungle.

Woensdag stond in het teken van 
een hike, een leuke wandeling in de 
omgeving. Halverwege de hike was 
een picknick gepland met lekke-
re broodjes en meloen. Na de hike 
was iedereen enorm moe en was 
een rustmoment vanzelfsprekend. 
Direct na het rustuurtje kwam het 
zo graag gewilde potje weerwolven. 
En toen … kwam de leiding vertel-
len dat iedereen ‘s avonds werd op-
gehaald omdat het kamp plotseling 
niet meer door kon gaan. Voor vele 
Shanti’s was dit een grote schok. 

De leiding is supertrots op alle Shan-
ti’s en we hopen dat iedereen alsnog 
een superleuk kamp heeft gehad!
Op een mooi komend seizoen!
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Peace luitjes! Dit jaar ging de PMT niet alleen op zomerkamp naar de 

mooie locatie van Scouting Groenlo, maar ook terug naar de hippie 

Flower Power-tijd.

De eerste twee dagen stonden voor-
namelijk in het teken van de kam-
popbouw en -aankleding. Daarbij 
hoorde ook een kleurig versierde 
Hippie-Hangplek onder de grote 
boom met lichtjes waar menig ker-
misattractie jaloers op zou zijn. We 
werden in die eerste dagen ook 
al snel bevriend met een stelletje 
eenden uit de aangrenzende stads-
gracht. Zij waren nooit te beroerd 
ons te helpen van de laatste restjes 
brood af te komen.

Maandag hebben we op traditione-
le hippie-manier onze eigen tie-dye 
t-shirts gemaakt. Dit werd natuurlijk 
één grote gecontroleerde klieder-
bende, maar leverde uiteindelijk wel 
een hele rits aan unieke juweeltjes 
op.

Dinsdag stond de hike op het pro-
gramma. Dit was een mooie wan-
deling in de omgeving van Groenlo, 
Meddo en het plaatsje Zwolle. Het 
mooiste stukje hiervan liep door het 
Meddose Veen en Korenburgerveen. 
Via een smal plankenpad - met daar-
op veel hagedisjes die daar lekker 
lagen te zonnebaden - kwamen we 
aan bij de hamburgerpost. Jammie! 
Uiteindelijk bereikte iedereen weer 
op tijd ons kampterrein, zodat we 
lekker konden genieten van de 
‘hikebom’ en een warme douche.

In de dagen daarna werden de gele 
‘duckies’ die waren meegekomen 
een steeds grotere hype. Donder-
dagavond laat kwamen we er alleen 
opeens achter dat 88 van de duckies 
waren ontsnapt en zich inmiddels 
over het hele terrein hadden ver-

stopt. Iedereen moest dus weer uit 
de tent komen en helpen de duckies 
terug te vinden. Op drie na zijn ze 
die avond ook allemaal weer gevon-
den. Die drie konden nog iets lan-
ger van hun vrijheid genieten, maar 
werden gelukkig de dag daarna ook 
weer met hun broertjes en zusjes 
herenigd.

Vrijdagavond hebben we natuurlijk 
gezellig afgesloten met een bonte 
avond rond een kampvuurtje met 
muziek, dansjes en quizjes met al-
lerlei vragen over dit zomerkamp. 
We hoopten die laatste nacht nog 
met z’n allen onder het activitei-
tendak te kunnen slapen, maar 
vanwege de voorspellingen in 
de weer-apps hebben we dat 
toch maar niet gedaan.

Zaterdag hebben we de ten-
ten afgebroken, de laatste 

meidenklets
#pr. margriettroep

spullen opgeruimd en zijn we naar 
De Punt gegaan om alles op te rui-
men. Hierna zijn we allemaal moe 
maar voldaan weer naar huis ge-
gaan.

We kijken alweer uit naar het vol-
gende (groeps)zomerkamp!

Peace to you all!

De Hoofd-hippies

SEPTEMBER 2020



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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De explo’s van EA757 hadden eigenlijk een kamp in het buitenland op het 

programma staan. Gelukkig bleek het nog best mogelijk om viking te zijn in 

de Lage Landen.  

Dit jaar stond het zomerkamp van de EA757 in het thema van Vikingen. Omdat het 
kamp naar Denemarken helaas niet door kon gaan, zijn we naar een terrein in Pijnacker 
gegaan. We moesten nog wel een uur rijden en 60 kilometer fietsen om er te komen. 
Toen we er waren begonnen we met opbouwen en eten koken. Zondag begonnen we de dag met het inleiden 
van het thema en in de middag gingen we verder met opbouwen.  ‘s Avonds zouden we gaan volleyballen op het 
strand, maar omdat het regende kon dit niet. Maandag gingen we in de ochtend en middag kanoën en hadden 
we in de avond een spel. Dinsdag gingen we in de ochtend hiken naar het strand (21 km). Op het strand gingen 
we zorbballen, het was erg zwaar om te doen, maar wel erg leuk. In de avond hebben we nog gevolleybald. 

Woensdag gingen we naar een klimpark in de ochtend en middag. ‘s Avonds gingen we nog een spel doen en 
‘s nachts gingen we nog wafels bakken. Donderdag hebben we in de ochtend een spel gedaan en in de middag 
gingen we eerst een bijlwerpen. Daniël had hierbij de meeste punten. We gingen daarna gelijk door, want we gin-
gen een stadswandeling maken door Delft. Daarna gingen we eten in een tent die Middeleeuws eten aanbiedt. Je 
moest hier dan ook met je handen eten. ‘s Nachts hadden we nog een nachtspel waarbij we door een donker bos 
moesten lopen en anderen ons lieten schrikken. Vrijdag begonnen we met afbreken. In de middag hadden we nog 
het thema eindspel en daarna gingen we koken met een Dutch oven. Dit duurde erg lang maar was erg lekker. 
Zaterdag gingen we terugfietsen naar een parkeerplaats in de buurt van Gouda. Daarna werden we opgehaald 
en terug naar het terrein gebracht. Kortom een geweldige week die we sowieso niet snel meer zullen vergeten.

Wist je dat ...
• ... Dorieke dacht dat een aubergine 80 euro kost en ze haar eigen blouse moest naaien?
• ... Dorieke, Jaleel en Bram hebben leren houthakken met een grote bijl?
• ... Danique geloofde dat de maan van kaas is gemaakt en een kurk in haar oog heeft gekregen?
• ... Anna op schermen zit en in vikinggevechten iedereen versloeg?
• ... Douwe en Mart elke ochtend met ons gingen dansen?
• ... Jurre niet normaal kan eten?
• ... Guido geen energie meer krijgt van energy drink?
• ... Maik iedereen omduwt bij het kanoën?
• ... Jorrick de laatste nacht in de hangmat heeft geslapen?
• ... Marlies later is gekomen omdat ze getest moet worden op co-

rona (gelukkig had ze geen corona en heeft Hannah haar kunnen 
overnemen de eerste 3 dagen)?

• ... Wouter een muis heeft dood gestampt en het hele kamp door, 
“it is what it is” zei?

• ... Ilona de laatste 2 dagen alleen maar In zwarte kleding rond-
liep?

• ... Mila 3 keer te laat was bij ochtendgym?
• ... Jaleel zichzelf het hele kamp: “de iron golem” heeft genoemd?
• ... Rana overal kan slapen?
• ... Ivan een groot deel van het kamp heeft georganiseerd terwijl 

hij niet meeging?
• ... Fulco zijn haar roze heeft geverfd? 
• ... Bram elke nacht veel te laat ging slapen? 
• ... Ivan, Mart, Roos, Ilona, Douwe en Jaleel onze speltak gaan 

verlaten?
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explosiegevaar
#afdeling 757
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Tijdens ons zomerkamp hebben we een logboek bijgehouden, geschreven 

door welpen die dat leuk vonden om te doen. Hieronder leest u wat er is op 

geschreven (met wat commentaar van de leiding tussendoor).

Zaterdag 18 juli
Vandaag gingen we een spel doen. We 
moesten allemaal puzzels vinden. Uit-
eindelijk hadden we een grote kaart. Er 
was een kruis op de kaart en dat was 
de schatkist. Gijs K had de schatkist ge-
vonden. Daar in de kist zat snoep en we 
mochten er allemaal 1. Daarna moch-
ten we vrij spelen. En toen gingen we 
eten. We eten: pasta pesto met kip. En 
toen gingen we toetje eten, het was 
heerlijk (Ikki: kostelijk zelfs!). En toen 
mochten we weer vrij spelen. En de dag 
was bijna voorbij! En oh ja, het thema is 
Pippi Langkous.

Indi

Zondag 19 juli
We werden wakker, half acht gingen 
we er uit. Toen aankleden en daarna 
lekker eten. We moesten een lunchpak-
ket maken voor in de middag. We gin-
gen fietsen naar een meer om daar in 
te zwemmen. Het was super leuk! Op 
de terugweg was de ketting van Oe’s 
fiets eraf en toen ging Kaa hem maken 
en toen ging Oe op Kaa’s fiets (Kaa: 
achteraf bleek het maken van de fiets 
zo soepel te gaan, dat Oe gewoon op 
zijn eigen fiets kon!). Het fietsen duurde 
niet zo lang. Het was super gezellig! We 
gingen het maan-in-de-lepel-spel doen. 
Het werkte zo: je vroeg ‘Kan ik de maan 
in de lepel zien?’. Het antwoord was: 
‘nee’. 

Dan was de volgende en die vroeg het 
ook, maar hij zei van tevoren ‘dankje-
wel’ en het antwoord was ‘ja’! Dus als 
je de lepel kreeg moet je dankjewel 
zeggen (Leiding: Dit is niet alleen op le-
pels doorgeven van toepassing). Daarna 
moesten we tanden poetsen en moch-
ten we nog even lezen.

Indi en Emma

Maandag 20 juli
Vandaag gingen we ontbijten en daar-
na vrij spelen. Daarna gingen we hap-
jes maken. Toen gingen we naar een 
kasteel en daar gingen we de hapjes 
opeten, zoals zandkoekjes en spiesjes 
en nog wat anders. Toen gingen we te-
rug naar de blokhut en dan vrij spelen 
en daarna eten. We aten eierensalade 
met salade (Leiding: de grote hoeveel-
heid pasta is een beetje vergeten, alleen 

jungleavontuur
#sioniehorde

maar ei eten is ook zo iets). Toen gin-
gen we cakejes versieren en nu zijn we 
in het logboek aan het schrijven en zo 
gaan we een film kijken met Pippi Lang-
kous, tot morgen.

Sara en Javelon

Dinsdag 21 juli
Vandaag opstaan, aankleden, super 
lange ochtendgymnastiek, ontbijten 
en vrij spelen. In de middag gingen 
we broodje hamburger eten en daarna 
marktje spelen. De spullen die je ge-
kocht had, mocht je houden. Na even 
vrij spelen gingen we eten. We aten 
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pipi langkous

SEPTEMBER 2020

broodje shoarma en tijdens 
het eten zei Emma tegen Oe dat hij 
naar de kapper moet (Leiding: Hier zat 
zeker een kern van waarheid in). Het 
toetje is vanille-ijs. En nu zijn we in het 
logboek aan het schrijven.

Sara en Gijs R

Woensdag 22 juli
We werden wakker en we aten om 10 
uur, dus heel laat (Leiding: De nacht er-
voor was er een nachtspel, dus iedereen 
had het wel verdiend even uit te slapen). 
Voor het eten gingen we alles oprui-
men en dan lekker eten. Daarna vrij 
spelen en een lekker snoepje erbij en 
een broodje eten en fruit erbij. Na het 
eten gingen we douchen. Na het dou-
chen gingen we onze Pippi-kleren aan-
doen, want het was de bonte avond. Er 
was een kampvuur en we sliepen lekker 
laat (Leiding: naast het kampvuur wa-
ren er ook ontzettend leuke stukjes op-
gevoerd).

Onbekend

Donderdag 23 juli
Doordat de bonte avond laat was ge-
worden mochten we uitslapen. Gezien 
de warmte, besloten we lekker een 
zwembadje neer te zetten en te genie-
ten van de zon. We hadden wat men-
sen mee op kamp die gaan overvliegen 
na de zomer en daar hebben we tra-
ditioneel afscheid van genomen, met 
een lekker grote emmer water en heel 
misschien ook een tuinslang. 
Daarna is er ook een aantal 
kaartspellen gespeeld, som-
mige ook erg fanatiek. ‘s 
Avonds was het tijd om lek-
ker friet te eten (een mooie traditie) en 
werden de welpen alweer opgehaald. 
We kunnen met z’n allen terugkijken 
op een mooi kamp en we hopen ieder-
een na de zomer weer terug te zien.

Namens de Sioniehorde-leiding
Kaa



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

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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De oude garde wil ook nog wel eens een stukje schrijven in ons mooie clubblad. Gelukkig maar, want ook 

Stammers hebben grappige opkomsten. 

SEPTEMBER 2020

#stam i
zwijnengewroet

Het lijkt alsof alle speleenheden op kamp zijn geweest, maar dit geldt niet 
voor Stam I. Betekent dit dat we hebben stilgezeten? Natuurlijk niet! Veel 
zwijntjes zijn als leiding op kamp gegaan, maar daar gaat dit stukje niet 
over. Dit stukje gaat over onze eigen Stam-opkomsten. 

Op 15 mei mochten we opeens weer beginnen, dus hebben we een rus-
tige opkomst gehouden die in het teken stond van sportiviteit waarbij we 
tussendoor onze verhalen over de corona-vakantie konden vertellen. De 
opkomst erna gingen we lekker lasergamen. Er werd erg fanatiek op elkaar 
geschoten. Er moest ook een vlag gezocht worden, maar niet iedereen 
vond dat even belangrijk… 

2 weken later deden we ‘Ranking the Stam’. Van te voren moest je van 
een aantal vragen doorgeven wie de top 3 en wie de onderste 3 stamle-
den waren. Vragen waren onder andere: Welk stamlid wordt het oudst, 
welk stamlid heeft de meeste kans om een talentenjacht te winnen of welk 
stamlid maakt de meeste kans om publiekelijk voor schut te komen staan. 
Tijdens de opkomst moesten eerst blind de stamleden op volgorde worden 
gezet van bijvoorbeeld lengte, leeftijd of jaren lid van scouting. Vooral die 
laatste was erg lastig. Daarna hebben we de vooraf ingevulde antwoorden 
besproken. Niet bij alle vragen kwam er een even eenduidig antwoord uit. 

Weer een opkomst later kwamen de Explorers kijken die willen overvliegen. 
We speelden een variant op het spel Stratego (met een OV-tintje), Strate-
gOV genaamd. Ondanks de ietwat onduidelijke uitleg verliep het goed en 
heeft iedereen zich goed vermaakt. We krijgen dan ook veel nieuwe leden 
na de vakantie (feest!). 

Omdat de opkomst erna de laatste opkomst was, gingen we iets met eten 
doen, want eten is altijd een goed idee (en een terugkerend thema binnen 
Stam 1, red.). Er moesten 3 toetjes gemaakt worden en deze werden geju-
reerd op uiterlijk, smaak en creativiteit. Het smaakte ontzettend lekker en er 
was (uiteraard, red.) meer dan genoeg.

Namens Stam I,
Bart
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Ook ik ben erg blij dat ik weer 
mee mocht doen. In mijn huis is 
het erg saai en ik had al in geen 
tijden meer mogen genieten 
van het uitzicht op de Jachtlaan. 
Ik was wel blij te lezen dat de 
zwijnen van Stam I mij erg heb-
ben gemist. Ik heb een mooie 
kaart gekregen waarin ik veel 
succes werd gewenst. Daar-
naast werd er bij iedereen een 
jachthoorn bezorgd dus ik had 
mooi wat te doen. Ondanks 
dat ik me erg heb verveeld was 
ik blij dat ik weer naar buiten 
mocht en heb mogen genieten 
van de opkomsten waarover u 
hebt kunnen lezen. Ik ben be-
nieuwd naar wat we allemaal 
na de zomer gaan doen en ga 
nu lekker genieten van een paar 
weken vrij!

Met veilige groetjes,
 
Victor


