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Timmer- en Onderhoudswerk

W. MANNESSEN & ZN
Sinds 1924

Timmer- en Onderhoudswerk
Mannessen & Zn
Korteweg 35
7315 CK Apeldoorn
Tel: 055-5217935
Tel: 055-5785299
E-mail: info@mannessenzn.nl

“een scout houdt het hoofd koel
en de voeten warm”
Lord Baden-Powell

FLORIS
10751/04

Loseweg 59
oxener.com & www.vanbommel-shop-oxener.nl

#colofon
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bomenverkoop en binnenin een terugblik op verschillende leuke opkomsten.
Tja, het gaat in deze tijd heel veel over corona en alle beperkingen die dat met zich
mee brengt. Ook wij hebben daar last van.
Jammer genoeg zijn inmiddels de regels toch
weer wat strenger geworden en mogen er
op dit moment geen weekendkampen meer
worden gehouden en kon het midwinterkampvuur niet doorgaan. Ook de actiedag
met verkoop van pepermunt aan de deur kon
op 3 oktober jammer genoeg niet doorgaan.
We zijn erg blij dat de voorverkoop en de
promotieactiviteiten die daar omheen waren
georganiseerd een groot succes waren.
We hopen dat onze jaarlijkse kerstbomenverkoop wel door kan gaan. We gaan mee in
de ontwikkeling dit jaar om nog vroeger een
kerstboom in huis te halen. We hebben daarom voor deze keer het aantal verkoopmomenten uitgebreid en vervroegd. Met spreiding over meer verkoopdagen hopen we
zo veel mogelijk kerstbomen corona-proof
te kunnen verkopen! Deze keer als proef
daarom zelfs een verkoopdag op zondag 6
december. De opbrengst van de kerstbomenactie gaat naar het onderhoud van ons terrein en gebouwen.
Mede doordat we zo’n uitgebreid terrein
hebben en ruime gebouwen waarin we onze
opkomsten kunnen houden, zijn gelukkig de
opkomsten voor de jeugdleden t/m 17 jaar
vanaf de zomervakantie “bijna als normaal”
doorgegaan. We hebben genoeg plek en mogelijkheden om elke speleenheid voldoende
ruimte te geven voor het scoutingspel. Over
deze opkomsten kunt u in deze Jachthoorn
de enthousiaste verhalen van de verschillende speleenheden lezen. Het enthousiasme zien we ook terug in de stijging van
het aantal leden in de afgelopen maanden.

Ook hebben we nieuwe vrijwilligers mogen
verwelkomen. Met Lisette Visser als nieuwe
oudervertegenwoordiger vanuit de bevers
en Ilona Bakker vanuit de welpen, zijn nu alle
leeftijdscategorieën weer vertegenwoordigd.
Als oudervertegenwoordigers kunnen zij de
ideeën en belangen vanuit de jeugdleden
en hun ouders/verzorgers inbrengen in onze
groepsraden. Die groepsraden zijn, gezien
de huidige beperkingen, nu online. Ondanks
het gemis van het directe contact, raken we
hier steeds meer bedreven in. Op deze manier kunnen we de ondersteuning vanuit de
vrijwilligers toch organiseren. Maar natuurlijk hopen we dat we over niet al te lange
tijd ook met alle ondersteuning weer op de
Punt mogen zijn en dat we ook de klus- en
schoonmaakdagen weer kunnen hervatten
en alle ouders weer als vanouds op het terrein mogen verwelkomen.
Voor nu wens ik u veel leesplezier met deze
Jachthoorn en tot gauw weerziens!
Namens het bestuur, begeleidersteam,

Tineke Wiersma

f facebook.com/sw3lbp
T twitter.com/sw3lbp
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3 handig
agenda
november
28 november
Kerstbomenactie

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

december
5 & 6 december
Kerstbomenactie
12 december
Kerstbomenactie
26 december
Geen opkomst

januari 2021
2 januari
Geen opkomst
9 januari
Eerste opkomst 2021

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

explorers

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

Kendra van den Hul
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”

16 januari
Schoonmaakdag

17 tm 24 juli 2021
Groepszomerkamp

4 tot 7 jaar

Ochtendkolonie
Middagkolonie

Jachtlaan 4-6
7313 CP Apeldoorn
52°13’31.5”N 5°56’32.9”E

social media
T twitter.com/sw3lbp
f facebook.com/sw3lbp
C instagram.com/sw3lbp
lbp
Y youtube.com/scoutingsw3
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Helaas zag de Pepermuntactie er dit jaar heel anders uit, dan wij ons hadden voorgesteld. In verband met de
Coronamaatregelen hebben we slechts een paar dagen voor de actiedag op 3 oktober moeten besluiten dat huisaan-huis verkoop niet verantwoord was en tegen het advies van Scouting Nederland inging.
We waren de actie goed begonnen.
Het doel was vastgesteld, een deel
van de opbrengst van de actie zou
naar het Groepszomerkamp van
2021 in Rotterdam gaan. We hadden Professor Pepermunt bereid
gevonden onze actie te steunen en
alle jeugdleden en leiding enthousiast te maken.
En dat lukte! In filmpjes en bezoeken aan De Punt van de Professor
zelf, leerden we alles over hoe pepermunt gemaakt wordt en wat je
eigenlijk nodig hebt om pepermunt
te verkopen.
Ook reikte de Professor de oorkondes, prijzen en zelfs een beker uit,
aan de beste verkopers van onze
groep.

Op het terrein konden we via een
mini uitvoering van de Euromast
volgen hoe de voorverkoop verliep.
Zo bereidden we ons voor op 3 oktober.
Toen de actiedag helaas toch niet
door kon gaan, hebben vele ouders/
verzorgers en leden ons gesteund
met de aankoop van extra doosjes
pepermunt. Uiteindelijk hebben we
hierdoor toch een mooi resultaat
behaald: er zijn ruim 4000
doosjes pepermunt verkocht!
De resterende doosjes pepermunt
zijn koel, droog en muisvrij opgeslagen en wachten op de volgende actie. We houden u hiervan uiteraard
op de hoogte.
We willen iedereen hartelijk danken
voor de inzet en de extra verkochte
en gekochte pepermunt.
Hoewel een aanvullende actie nog
wel nodig is, kijken
we uit naar een
mooi
Groepszomerkamp in 2021
in Rotterdam!
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Ondanks Corona en de maatregelen, hebben de bevers afgelopen maanden hele leuke opkomsten mogen
draaien! Zo hadden we onder andere…

Een Oud-Hollandse spelletjes opkomst! Waarbij de bevers
mochten koekhappen, sjoelen, zaklopen en blikgooien.
De altijd geliefde kampvuur opkomst, waarbij de bevers zelf
hout mochten verzamelen en een stok om een broodje aan te
roosteren. Daar ging een lekker knakworstje op!

Een vossenjacht georganiseerd door de explorers, waarbij de
bevers met de leiding op zoek moesten naar alle explorers in
de buurt. Die waren soms best lastig verstopt. En dan kwamen ze ook nog posten tegen waar ze opdrachten moesten
doen, zoals Twister, touwtrekken en zelfs een explorer wakker
maken die een dutje op de grond deed!

Een opkomst waarbij de bevers hutten mochten bouwen voor
Bas Bos. Dat ging héél professioneel, met zeilen en zelfs tafels en
stoelen in de hut. Onze bevers houden wel van een beetje luxe
hoor!
Natuurlijk waren er ook opkomsten waar het te hard regende
om buiten te zijn. Dan is een mooie kleurplaat maken binnen een
hartstikke mooi alternatief.
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#afdeling 595

explosiegevaar
De afdeling 595 is creatief geweest de afgelopen tijd. Maar ook aan de
innerlijke mens werd gedacht...
Opkomst: Graffiti
Op zaterdag 10 oktober hebben we
graffiti gespoten met de groep. De
bedenkers van de opkomst hadden
twee grote lakens aan een touw
vastgemaakt en hadden spuitbussen verzameld waarmee wij konden spuiten op het doek. Op het
eerste doek werd de naam van
explo-groep getekend, en op de
tweede werd een abstract kunstwerk getekend. De twee doeken
waren heel mooi geworden. Maar
onze opkomst was nog niet voorbij:
eenmaal binnen deden we een teken spel. In dit spel moesten twee
teams tegen elkaar spelen. Een persoon van het team tekende en de
andere van je team moesten het ra-

den. Na veel getekend te hebben,
hebben we de doeken naar binnen
gebracht om ze te laten drogen. Na
het goed wassen van onze handen
om de verf er af te krijgen, sloten
we dag af.

Opkomst: Gourmetten
Vandaag was het geen normale
opkomst, maar een speciale, supergezellige avondopkomst. Vrijdagavond stonden de pannetjes al
klaar, we gingen gauw beginnen,
dus eten maar. Er stonden verschillende hapjes op tafel, zo waren er
broodjes, kip, hamburgers en vis. Er
werd veel gepraat en veel gegeten.
Uiteindelijk was alles op behalve een
paar stukjes vis. Tijd voor spelletjes
was er niet eens, een hele avond
gourmetten was genoeg. Na het
opruimen van de tafel en het opruimen van het gourmetstel was de
opkomst alweer klaar. We sloten de
avond gezellig af.

• 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
SEPTEMBER
JUNI 2019 2020

www.fiduciebeheer.nl
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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)

jungleavontuur
#mowglihorde

Yalahiiii,
De Mowgli’s hebben de afgelopen tijd weer allemaal leuke dingen gedaan.

Zo zat er opeens een slapende zeerover in het lokaal. Hij had zijn sleutels onder het krukje liggen waar
hij op zat. De rest van de Mowgli’s
zat er in

blinddoekte zeerover iets door had.
Hoorde de zeerover wat, wees hij
die richting aan waarna het spel opnieuw moest beginnen.
Ook hebben we ‘Wie is het’ gespeeld. Hierbij hadden alle welpen
een junglenaam op hun rug geplakt gekregen. Door aan de andere welpen vragen te stellen konden
ze een steeds beter beeld krijgen
over welk jungledier ze waren. Dit
was nog niet zo makkelijk, dus de
poster met alle dieren er op kwam
goed van pas.
Ook hebben ze een hele opkomst
allemaal spellen gedaan in het thema van samenwerken. Zo werd er
Pictionary gespeeld, waarbij je een
object moest tekenen op het whiteboard. De rest van de groep moest
dan raden wat je gemaakt had. Het
tekenen van een bever of de aarde
bleek nog best wel lastig te zijn,
maar het lukte uiteindelijk wel.

een kring omheen en moest de
sleutels proberen te pakken zonder
dat de ge-

dit geluid maakte. En het geluid van
een walvis of castagnetten is nog
niet zo makkelijk te herkennen. Ook
moest je gokken welk dier het was
terwijl je er maar een heel klein stukje van zag. Als je dit allemaal goed
had gedaan, mocht je ook nog verschillende kruiden gaan ruiken om
te kijken of je die goed kon plaatsen.
Uiteindelijk hebben alle Welpen de
goede antwoorden kunnen verzinnen en was het een geslaagde opkomst.
Tot de volgende opkomst!
Chil

De Mowgli’s hebben ook hun zintuigen tot het
uiterste
getest. Tijdens
de opkomst
waren er geluiden
van
verschillende dieren en
muziekinstrumenten
te
horen. Daarvan moesten
de
welpen
dan achter
komen wat
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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
10

Arnhemsewegj145
Arnhemsewegj145
7331jBGjApeldoorn
7331jBGjApeldoorn
055-5337720
055-5337720
www.verloskundige-doevendans.nl
www.verloskundige-doevendans.nl
praktijk@verloskundige-doevendans.nl
praktijk@verloskundige-doevendans.nl
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scoutspraatjes
#gaaientroep

zon op
het
loo

Bij de Gaaientroep hebben we na het zomerkamp weer een hoop leuke opkomsten gehad! Hieronder blikken wij
daar graag met je op terug, maar niet voordat we Timo Diedering nogmaals hebben voorgesteld als nieuwe leiding binnen het Gaaientroep Team.
Timo Diedering was voor de meesten al een bekend gezicht. Timo is,
voordat hij leiding is geworden bij
de Gaaientroep, namelijk leiding
geweest bij de Sioniehorde, de jongere gemengde groep op de zaterdagochtend. Nogmaals van harte
welkom Timo!
Op zaterdag 5 september begonnen we het seizoen met verschillende, kleinere, kennismakingsspellen.
Hierdoor had iedereen de kans om
elkaar wat beter te leren kennen.
Vervolgens was het op 12 september tijd voor 1 van de favoriete
onderdelen binnen scouting, vuur
maken! Maar dit keer wel op een
alternatieve wijze. Er werd die dag
vuur gemaakt met onder andere
een magnesium stick, een vuurboog, een batterij met staalwol en
met een citroen. Niet allemaal even
makkelijk, maar wel erg leerzaam!
Op zaterdag 19 september was het
tijd voor het grote ‘’discriminatie’’
spel. In dit spel strijden 2 teams
voor punten door allerlei opdrachten uit te voeren. Klinkt makkelijk,

maar niets is wat het lijkt! Er waren
namelijk een hoop regels waar het
team zich aan moet houden, regels
zoals ‘’er moet altijd iemand zitten
van je team, je mag alleen rennen
met 2 personen, je mag niet praten
tegen het andere team etc. Zodra
het team een opdracht uitvoert en
ze houden zich niet aan 1 van deze
regels dan worden ze ‘’gediscrimineerd’’ met minpunten.
De zaterdag erna stond er ‘’Zon op
het Loo’’ op het programma. En alsof het zo moest zijn scheen de zon
ook daadwerkelijk. Slagbal, kubb,
voetbal, buskruit, het is allemaal
voorbijgekomen!
Doordat de Pepermuntactie op zaterdag 3 oktober helaas niet kon
doorgaan hebben we die dag een
alternatieve opkomst gehouden, we
hebben levend Ticket to Ride gespeeld. Dit was een leuk alternatief
maar volgend jaar hopen we toch
weer op een geslaagde Pepermuntactie!
En ten slotte was het vrijdag 9 oktober tijd voor een weekendkamp!

Vrijdagavond begonnen we met
het opzetten van een tent en daarna hebben we op het kampvuur een
sinaasappel-kaneel bom gemaakt.
Zaterdag hebben we samen ontbeten, daarna was het tijd voor een
groot spel, Bom.com.
Hopelijk hebben jullie net zo genoten als wij van de opkomsten! Tot
de volgende opkomst!
Met vriendelijke groet namens de
Gaaientroep leiding,
Jurriën Kros
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DE SHANTIPOST
VAN DE JACHTHOORN-LEIDING
Welkom! Voor u ligt de eerste en unieke editie van
De Shantipost.
In deze editie staat het weekendkamp van 9 op 10
oktober centraal. Het thema van het weekendkamp
was: Wat doet een leiding allemaal? Elk spel stond in
het teken van een taak. Denk aan het communiceren
naar ouders, het omgaan met geld en natuurlijk
opkomsten bedenken. Ook het schrijven van de
stukjes in de Jachthoorn wordt normaal door de
leiding gedaan, maar nu even niet. Deze speciale
editie is ontworpen en geschreven door Shanti’s.
Veel leesplezier!

Vrijdagavond:
We leerde communiceren op verschillende
manieren. We hebben met alle talen
geoefend en toen deed de leiding een zin
maken uit alle talen en die moesten wij
raden

- Gebarentaal
Met de gebarentaal moesten we met onze
handen onze naam schrijven. We gingen
de eerste paar letters oefenen. We gingen
eerst het alfabet oefenen en daarna onze
naam.
- Morsetaal
In plaats van rondjes en streepjes ging het
op geluid met een fluitje. De leiding ging
een lang stukje fluiten dat betekende een
streepje een kort fluitje was een rond en
toen moesten we goed opletten want we
moesten de letters raden.
- Brailletaal
Deze taal is voor blinde mensen dan
kunnen ze de letters voelen door stipjes.
Hier deden we het met pionnen. We
hadden vier gaatjes met wit en zwarte
stipjes. De leiding ging een pion
neerzetten en dan moest je goed kijken
welke letter het was.
- Vlaggenseinen
Met vlaggenseinen moest je allemaal
figuren maken met je armen. We deden
het met theedoeken. De leiding deed een
letter voor en die moesten we raden.

DE SHANTIPOST – NOVERMBER 2020
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Zaterdagochtend:
We gingen het pepermuntspel
doen, om te leren wat een
penningmeester doet. Het
zomerkamp moesten we betalen
door de pepermuntjes te
verkopen en te kopen en er een
leuk zomerkamp van te maken.
Door veel pepermunten te
verkopen konden we leuke dingen
kopen zoals de huur van het
gebouw, eten en drinken, dagje
pretpark, springkussen en
filmavond met chips. Het spel was
een beetje ingewikkeld maar wel
leuk en leerzaam.
Groetjes Eviënne, Valerie,
Jessamy, Feline en Sofie.

Het gidsenspel. Charlotte riep de gidsen
bij elkaar. Jorinde bedacht te gaan
knutselen met de natuur. Valerie
bedacht het parcours buiten te doen.
Emilia bedacht hutten te gaan bouwen
met takken. Jorinde gebruikte eikels,
dennenappels, bladeren en
satéprikkers. Ze maakten diertjes.
Valerie gebruikte pionnen, hoepels, 3
balken die evenwichtsbalken van de
bevers en 2 tunnels. Emilia gebuikte
oude dekens uit de verkleedruimte,
takken, en 1 haring, en bomen. Jorinde
ging als eerst eikels, dennenappels en
bladeren zoeken. Valerie ging het spel
voorbereiden. En Emilia ging met
Thomas kleden halen en daarna een
voorbeeld hut bouwen.
----------------------------------------------------Het gidsenspel. Spel één is het parcours
het ging om tijd welk groepje er won.
Het team van Djoeke won. Spel twee
ging om met herfst spullen. Je moest
een dier maken met eikels, takjes,
bladeren, dennenappels. En nog een
groep dat is groepje 3. Zij deden hutten
bouwen met dekens. Djoeke, Emma,
Malin, Emilia en Femke vonden het
leuk.

Vormgeving

DE SHANTIPOST

Zaterdagmiddag:

NOVERMBER 2020
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zwijnengew#rs oet
tam i

In de coronatijd wordt van iedereen enige flexibiliteit gevraagd, zo ook van

VICTOR

Elke opkomst blikken de stamleden vooruit op de volgende opkomst en
wordt er gekeken of dit nog haalbaar is onder de op dat moment geldende
maatregelen. Dit heeft als gevolg dat het programma dit jaar vaker dan
ooit al omgegooid is. Maar flexibel, dat zijn die stamleden gelukkig wel en
ondanks de maatregelen is er op een aantal verschillende manieren toch
elke keer een geslaagde stamopkomst geweest!
Men neme 18 september. Op dat moment mochten er ‘gewoon’ fysieke
stamopkomsten plaatsvinden, zolang de 1.5 meter afstand gehandhaafd
werd. Voor de stamleden het moment om een pepermuntemperium op
te bouwen. Wie handelde het snelst in pepermunt, beschermde zijn pepermunt het beste, schakelde het snelst hulp in van klussers om zijn eigen
thuisbasis voor de pepermuntjes te kunnen bouwen (ook wel bekend als
het beruchte Houthok 4) en had als eerste de juiste materialen om dit ook
te bewerkstelligen? Met een aantal rivalen op de loer is het toch een aantal
stamleden gelukt om deze missie te voltooien. Een spannende én sportieve
stamopkomst!
Op 2 oktober mochten er ook nog fysieke opkomsten gehouden worden,
zolang de stamleden na de opkomst maar meteen naar huis gingen. Na
de sportieve opkomst van de keer ervoor waren de stamleden toe aan wat
minder beweging, zo zijn ze dan ook wel weer. En wat ga je dan doen? Een
grimmig spel over Kim’s familie spelen natuurlijk! Gelukkig werd de dader
gevonden en kon zelfs Kim met een gerust hart naar huis.
Helaas kwam toen de genadeklap: geen fysieke opkomsten meer voor de
stamleden. Er stond echter een spannend Mister X-spel met GPS’en op
het programma. Dan moet dat maar digitaal, wel zonder GPS’en dan. In
vier rondes konden de stamleden in teams coördinaten verzamelen van
plekken waar Mister X was geweest. En hoe vind je Mister X daarna dan,
met 4 coördinaten, als échte scout? Door een kruispeiling natuurlijk! Mister
X werd gevonden, waarna de stamleden druppelsgewijs Microsoft Teams
(waar Timo een expert in is, wist je dat?) weer afsloten…
Hoe de komende tijd er uit zal zien? Tja, zeg het maar! Een ding is zeker: de
stamleden maken er wel wat van, fysiek dan wel digitaal!
Hopelijk tot snel op de Punt!
Stam 1.

VEILIG

de stamleden.

Ik vind het een verwarrende
tijd. Normaal gesproken halen
de stamleden mij eens in de
twee weken uit mijn huis en
stoppen ze mij in de late uurtjes pas weer terug. Ik slaap
dan altijd heel kort, want elke
zaterdagochtend om 8:30 uur
moet ik alweer werken bij de
lantaarnpaal aan de Jachtlaan,
om te zorgen dat alle kindjes
veilig naar scouting kunnen komen. In deze tijd zijn de stamleden er niet eens altijd op de
gebruikelijke vrijdagavonden,
en als ze er al mogen zijn, gaan
ze opeens op burgerlijke tijden naar huis! Voor mij niet zo
leuk, want ik ben geen expert
in Microsoft Teams dus kan niet
digitaal meedoen en heb wel
behoefte aan wat gezelligheid.
Maar goed, ik volg het advies
#blijfthuis braaf op en hoop de
stamleden snel weer ‘als vanouds’ te mogen beschermen
met mijn vlag. In de tussentijd
hoop ik dan maar op de zaterdagen extra aandacht te krijgen. Denk aan mij!
Veilige vlaggende groetjes,
Viccie.
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beverbabbels
#middagk

olonie

Op zaterdag 26 september hebben de Bevers van de Middagkolonie een hele speciale opkomst gehad. Het bestuur
kwam langs!
Tineke, mevrouw de voorzitter, Merel, de vervangende penningmeester en Bart, de secretaris, kwamen
langs bij de Bevers van de Middagkolonie. De Bevers kregen eerst te
horen wat het bestuur nou eigenlijk
is en wat iedereen doet in het bestuur. Bij elk van de drie functies van
het bestuur hadden we een passend
spel. We begonnen met een smokkelspel. De Bevers moesten proberen zoveel mogelijk geld langs de
penningmeester te smokkelen. Natuurlijk waren de Bevers sneller dan
de penningmeester en hebben ze
heel veel geld weten te smokkelen.
Het tweede spel deden we samen
met de secretaris. De secretaris, vertelde Bart, moet vaak mailtjes sturen
naar de ouders en naar de leiding.
De Bevers moesten daarom verschillende boodschappen doorgeven
aan elkaar. Allereerst moesten ze
verschillende woorden uitbeelden aan Bart, die het vervolgens moest raden. Als
tweede onderdeel moesten
ze verschillende woorden
en zinnen door fluisteren.

komen’ of ‘de voorzitter moet blijven’ werden genoemd. De kinderen
moesten naar 1 van de 3 bomen
rennen: ‘eens’, ‘oneens’ of ‘ik weet
het niet’.
De kinderen hadden ook zelf de
mogelijkheid om beslissingen te
maken. Ze kregen allemaal een plattegrond van de scouting
en mochten daar alles
op tekenen wat ze op
de scouting wilden hebben. Ze tekenden draaimolens,
klimrekken,
glijbanen, achtbanen
en wc’s voor mensen
in een rolstoel. Deze
wensen staan alvast
op de wensenlijst van
volgend jaar.
Als laatste hebben
de Bevers een typisch scoutingspel

gedaan, Hollandse Leeuwen. Een
van de Bevers stond in het midden
en moest de andere Bevers proberen te tikken.
Al met al was het een leerzame en
leuke opkomst.
Tot de volgende keer!
De Bevers van de Middagkolonie

Het derde spel was samen
met mevrouw de voorzitter.
De voorzitter moet veel beslissingen nemen en daarom
hielp Tineke de Bevers beslissingen nemen. De Bevers
kregen een stelling te horen
waar ze hun mening over
mochten geven. Bijvoorbeeld
de stellingen ‘er moeten meer
bomen geplant worden’ of ‘er
moet een klimrek op scouting
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Het zomerkamp is alweer een tijdje geleden en sinds de vakantie voorbij is hebben we weer een hoop verschillende
dingen gedaan.

Uiteraard begon het de eerste opkomst in september met het overvliegen. Daarbij mochten we maar
liefst 8 nieuwe leden vanaf de Shanti’s verwelkomen. Hierdoor hebben
we ook weer voor het eerst in jaren
een vierde ploeg kunnen maken, waardoor

we naast de
Kikkers, Hermelijnen en
Eekhoorns nu dus ook weer Fazanten hebben.

ker bakken. Natuurlijk
ontbraken het spek, de
appels en de stroop ook
niet.
Uiteraard zijn de nieuwe
PMT-tjes in oktober ook
geïnstalleerd. Nu het er
zo veel waren hebben we
dat per twee tegelijk gedaan. Door
aangescherpte corona-maatregelen
kon andere familie daar helaas
niet bij aanwezig zijn, maar gelukkig hadden we de foto’s nog.
Daarna zijn we die opkomst aan
de slag gegaan om slijm te maken. Dat ging niet zo goed als de
vorige keer, maar de kliederbende
was minstens zo groot. Gelukkig
was het goed weer en konden we
alles buiten doen.

En voor iedereen die maar nooit kan
volgen waar we elke opkomst mee
afsluiten, dat is de Schakelspreuk:
“Ik ben een schakel in de gulden
liefdesketen, die de gehele wereld
omvat en ik moet mijn schakel glanzend en sterk houden. Tot de volgende keer.”
En dat zeg ik nu ook.
Tot de volgende keer!

Bij één van de opkomsten hebben
we gepionierd. Ook de nieuwe leden kenden al een boel knopen en
leerden snel. Aan het eind van de
opkomst hadden we dan ook een
heuse familieschommel staan waar
je met meerdere personen op kon
schommelen. Uiteraard wel heel
rustig.
Tijdens een regenachtige zaterdag
hebben we de nieuwe leden kennis
laten maken met de ploegkisten die
elke ploeg heeft en de kooktoestellen die we gebruiken. En hoe kan
je dat beter doen dan door met je
hele ploeg samen pannenkoeken te
bakken. Eerst met bloem, eieren en
melk het beslag maken, en dan lek-
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explosiegevaar
#afdeling 757

Explorers houden wel van een beetje uitdaging. Of het nou een Expeditie Robinson-eetproef is, een weekendkamp
in drie uur doen, de hele speleenheid de hoogte in helpen of over een net klimmen.

Weekendkamp
De explorers hebben dit seizoen in
drie uur een heel weekendkamp gehouden. Ze zijn begonnen met het
opzetten van een zeiltje, want er
moet natuurlijk wel geslapen worden tijdens kamp. Daarna hebben
we een eetproef gedaan, waarbij
de begeleiding mee moest doen.
We moesten een cijferpuzzel oplossen en als we een hint wilden,
moesten we meelwormen of krekels eten. De begeleiding had de
puzzel niet snel genoeg opgelost
en moest toen alsnog de meelwormen en krekels eten.

Outdoor
De explorers zijn verdeeld in drie
groepjes die elk een outdoor-obstakel moesten bouwen. Het eerste
groepje had de opdracht om met
bepaalde materialen een constructie te bouwen waar de hele speleenheid op minimaal een halve meter
hoogte kon staan. Dat bleek nog
best ingewikkeld. Uiteindelijk stond
er een bouwwerk waarop we een
leuke groepsfoto konden maken.
Het volgende onderdeel was het
ophangen van een cargonet. Daarna hebben we een estafette gehouden waarbij iedereen over het net
moest klimmen. Maik heeft het record gezet op 11.5 seconden! De
laatste opdracht was om slingerend
aan een touw dartpijltjes in een
dartbord te gooien.
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jongenspraat
#ekerstroep

Het was eindelijk weer tijd! Na een zomer waarin iedereen lekker heeft
kunnen uitrusten, was het de hoogste tijd om weer te beginnen.
En de Ekerstroep begon dit keer met
maar liefst vijf nieuwe scouts, superleuk! Ook hebben ze versterking
gekregen binnen het leidingteam,
Van harte welkom Claudia! Stap 1
was natuurlijk: elkaar iets beter leren
kennen.
Om elkaar goed te leren kennen
hebben we de eerste opkomst verschillende
kennismakingsspelen
gedaan, zoals het spinnenweb. Dit
spel werkt als volgt: je noemt een
naam en gooit een touw naar die
persoon. Vervolgens houd je het
stukje touw vast en gooi je het touw
naar iemand anders nadat je zijn
naam genoemd hebt. Als iedereen
aan de beurt is geweest, hou je een
spinnenweb over. Nu is het de opdracht om hieruit te komen, zonder
dat je het touwtje loslaat. Dit was
best wel een uitdaging!
Na deze opkomst kenden we elkaar
allemaal al best goed en daarom
was het tijd voor meer uitdaging.
We gingen een vuurtje stoken! Deze

keer kregen we veel informatie over de verschillende soorten vuren die je kan
maken, zoals een pagodevuur of een stervuur. Dit zijn
verschillende manieren voor
het opstapelen van het hout.
Sommige vuren zijn bijvoorbeeld geschikter om op te
koken, maar sommigen juist
meer om lekker bij op te warmen.
Dit ging uiteindelijk allemaal heel
erg goed, want elke ploeg heeft
een vuurtje aan kunnen krijgen. Aan
het eind hadden we ook voor elke
ploeg een blik met knakworstjes die
ze konden opwarmen met het
zelfgemaakte vuur.
Natuurlijk zijn we bij de scouts ook
veel bezig met echte scoutstechnieken, zoals het lopen van een hike.
Hiervoor moet je natuurlijk wel weten hoe je zo’n hike moet lopen,
vooral
hoe
routetechnieken werken. Je kunt

bijvoorbeeld denken aan hoe een
bolletje-pijltje route werkt, of hoe je
met een oleaat kan werken. Daarom hebben we een opkomst gehad
over routetechnieken en hoe je deze
kan gebruiken bij het lopen van een
hike. De volgende hike die we gaan
lopen zal vast hartstikke goed gaan!
Veel groetjes van de Ekerstroep
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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

jungleavontuu
#sioniehorde

r

De Sioniehorde is met een flink aantal gasten aan de slag gegaan met touwen en met mitella’s. Benieuwd wat zij
allemaal hebben geleerd? Lees dan gauw hun verslag van de opkomst.

Vandaag was het weer eens tijd om
bepaalde scoutingtechnieken te gaan
oefenen. Dit was ook een bijzondere
opkomst want het was open opkomst
en we hadden maar liefst 11 kijkers. Erg
leuk en gezellig, zoveel nieuwe gezichten!

We
splitsten
weer op in
twee groepen
en per groep
lag er 1 welp
op de brancard en de
andere welpen moesten
de brancard
optillen. Zo
snel als we
konden,
moesten
we de welp
en de brancard naar de overkant komen en natuurlijk wel zonder
dat er gewonden vielen. Dit ging gelukkig erg goed, er hoefden geen mitella’s bij te worden gehaald. Bij Kaa wa-

ren de welpen en de leiding bezig met
knopen we hebben een platte knoop
leren maken . Dat is links over rechts en
rechts over links. Dat klinkt nu erg makkelijk, maar dat is het niet hoor! Probeer
het thuis maar eens met een touwtje.
Na al dat harde werken was het ook
tijd om gezellig bij het kampvuur een
marshmallow te roosteren. Dit was erg
lekker en plakkerig. Helaas was de tijd
ook weer zo voorbij en gingen de welpen met een volle buik naar huis.
We vonden het weer een gave opkomst!

Zo begonnen we vandaag met het maken van twee groepen. De ene groep
ging met Dahinda EHBO-dingen oefenen en de andere groep ging met
Kaa mee om verschillende knopen te
leren. Dahinda legde uit hoe we een
verbandje moesten aanleggen en daarna mochten we het bij elkaar oefenen.
Ook moesten we een mitella omdoen
en dit was natuurlijk best een lastig klusje (ook voor de leiding). Daarna gingen
we de grote brancard-race doen.
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STADHOUDER WILLEM III / LADY BADEN-POWELL

DIE SCOUTINGGROEP BIJ DE NAALD

te koop

KERSTBOMEN

ZA 28 NOV
ZA 5 DEC
ZO 6 DEC
ZA 12 DEC

ER ZIJN VERSCHILLENDE SOORTEN KERSTBOMEN
Jachtlaan 4-6
VAN EEN UITSTEKENDE KWALITEIT
7313 CP Apeldoorn
www.sw3lbp.nl
MET EN ZONDER KLUIT
f facebook.com/sw3lbp
IN VERSCHILLENDE PRIJSKLASSEN!
T twitter.com/sw3lbp

06112022 | KH

VAN 9.00 TOT 17.00 UUR

