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De eerste Jachthoorn van dit jaar is een mix van terugkijken op de online-opkomsten in de pe-

riode dat we geen fysieke opkomsten mochten houden, enkele verslagen van de periode voor 

de sluiting, maar ook al weer verslagen van de eerste fysieke opkomsten in dit jaar.  

Gelukkig zijn de opkomsten weer begonnen!

In de laatste jachthoorn van vorig jaar kon-
digde ik nog de kerstbomenactie aan. In-
middels is die actie al lang achter de rug, en 
heeft iedereen inmiddels al weer geruime 
tijd de kerstboom de deur uit gedaan. Maar 
toch wil ik iedereen die tijdens deze actie 
onze groep heeft gesteund met de aankoop 
van een kerstboom nog hartelijk danken. 

Dankzij uw aankoop hebben we afgelopen 
jaar een record aantal kerstbomen verkocht, 
maar liefst 251 bomen! De opbrengst van 
deze actie wordt gewoonlijk aan het onder-
houd van de gebouwen besteed, maar door 
deze record verkoop kunnen we nu met de 
extra opbrengst ook een flinke extra bijdrage 
aan ons groepszomerkamp van de komende 
zomer doneren. 

Hoewel er nu nog veel onzeker is over de 
precieze regels en mogelijkheden die er ko-
mende zomer zullen gelden, zijn we al volop 
bezig  met de voorbereidingen. De inschrij-
ving is geopend: de organisatie krijgt graag 
zo snel mogelijk inzicht in het aantal deelne-
mers. We hopen dat we op zaterdag 17 juli 
met zo veel mogelijk leden naar Rotterdam 
kunnen vertrekken. In deze Jachthoorn kun-
nen jullie alvast het overkoepelende thema-
verhaal lezen.

Met de #ikscoutthuisJachthoorn hebben we 
geprobeerd de scouting-loze periode die 
vlak voor de kerstvakantie aanbrak te over-
bruggen, en niet helemaal scouting-loos te 
laten zijn. Hierdoor konden er nu zelfs tijdens 

de kerstvakantie diverse scouting-opdrach-
ten worden gedaan.  In deze Jachthoorn zijn 
daar nog wat verslagen van terug te lezen. 
Ook hebben verschillende speleenheden 
enkele digitale opkomsten gehouden. Voor 
Stam I en II is dit tot nu toe nog steeds de 
enige mogelijkheid, zij zijn inmiddels wel 
heel goed geworden in gezellige online op-
komsten. Maar hopelijk mogen ook zij over 
niet alle te lange tijd weer fysiek samen ko-
men op de Punt.  

En tenslotte is het heel fijn te melden dat we 
inmiddels ook de vacature voor de mannelij-
ke vertrouwenspersoon hebben kunnen in-
vullen. Dimitri Anosowitsch stelt zich voor en 
legt uit wat deze functie inhoudt.

Veel leesplezier en geniet van de mooie foto’s 
van de eerste fysieke opkomsten van dit jaar.

Tineke Wiersma

MAART 2021
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agenda Bevers  4 tot 7 jaar
zaterdagochtend  09.30 - 11.45 uur  Ochtendkolonie  (gemengd)
zaterdagmiddag  14.00 - 16.15 uur  Middagkolonie (gemengd)

welpen  7 tot 11 jaar
zaterdagochtend  09.30 - 12.00 uur  Sioniehorde  (gemengd)
zaterdagmiddag  14.00 - 16.30 uur  Mowglihorde (jongens)
zaterdagmiddag  14.00 - 16.30 uur  Shantihorde (meisjes)

scouts  11 tot 15 jaar
zaterdagochtend  09.30 - 12.00 uur  Gaaientroep  (gemengd)
zaterdagmiddag  14.00 - 16.30 uur  Ekerstroep (jongens)
zaterdagmiddag  14.00 - 16.30 uur  Pr. Margriettroep (meisjes)

roverscouts  vanaf 18 jaar
vrijdagavond  20.30 - 23.00 uur  HortaStam 1  (gemengd)
vrijdagavond  20.30 - 23.00 uur  HortaStam 2 (23+) (gemengd)

explorers  15 tot 18 jaar
zaterdagochtend  09.30 - 12.30 uur  Afdeling 757  (gemengd)
zaterdagmiddag  14.00 - 17.00 uur  Afdeling 595 (gemengd)

ons terrein “de punt”
 
Jachtlaan 4-6
7313 CP Apeldoorn

52°13’31.5”N 5°56’32.9”E

ledenadministratie
 
Kendra van den Hul
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

april
10 april 
Klusdag *

24 april
Sint Joris

mei
1 mei 
Geen opkomst 
 
8 mei
Klusdag * 

15 mei
Geen opkomst 
 
29 mei
Open Dag *

juni
12 juni 
Klus & Schoonmaak-
dag * 

* onder voorbehoud

17 tm 24 juli 2021
Groepszomerkamp
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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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explosiegevaar
#afdeling 595

De EA595 was ook weer erg blij dat ze, na de digitale opkomsten tijdens de lockdown, ook weer fysieke opkomsten 

mochten hebben.
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Vandaag was het een hele koude dag, maar dat maakte natuurlijk niets uit want wij zijn echte welpen!

Lekker warm aangekleed 
waren wij er allemaal klaar voor om te 
gaan beginnen. De grote groep werd 
opgedeeld in twee kleinere groepen. 
Één groep ging mooie kleurplaten in-
kleuren en kerstballen knutselen! Buiten 
stonden er twee emmers met warm 
kaarsvet erin, we gingen kaarsen ma-
ken! 

We moesten wel goed opletten op de 
tijd, want om de minuut mag je je kaars 
in het kaarsvet dopen. Vergeet natuur-
lijk niet om aan het einde je kaars te 
draaien tot een supermooie vorm! Je 
kon zelfs je kaars nog een andere kleur 
maken. We konden kiezen uit rood en 
blauw. Nadat de eerste groep klaar 
was, was het 

jungleavontuur
#sioniehorde

tijd voor een kleine pauze. Lekkere li-
monade met een chocolaatje gaat er 
natuurlijk altijd wel in! Na de pauze 
wisselden de groepen om.  Er zijn hele 
mooie kaarsen, kerstballen en kleurpla-
ten gemaakt en het was een hele gezel-
lige en drukke opkomst!

Grote olifantgroet,
Hathi
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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



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)

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!

Creatief
bureau

in ontwerp, reclame, print & web

WWW.DESIGNHELD.NL
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Doordat de fysieke opkomsten aan het begin van het jaar helaas niet door konden gaan is de Gaaientroep dit jaar 

gestart met een aantal digitale opkomsten.

Deze digitale opkomsten vielen 
goed in de smaak! Met elke zater-
dag rond de 15 tot 20 deelnemers 
was het een gezellige boel online! 

Gelukkig viel er online ook genoeg 
te beleven, zoals levend bingo,
30 seconds, het maken van mon-
chou-rolletjes en het bouwen van 
een brug gemaakt van spaghetti!

Bij levend bingo kreeg elk jeugdlid 
een digitale bingo kaart. Elk gedraaid 
nummer stond voor een voorwerp 
wat in of rondom huis gevonden 
kon worden, zoals een schroeven-
draaier, een trui, een afwasborstel! 
Nog onze excuses aan alle ouders 
voor de overhoop gehaalde huizen.

Ook 30 seconds was een groot 
succes! Dit spel werd gespeeld in 
verschillende groepjes. Op kaart-
jes stonden dingen die omschre-
ven moesten worden zonder het 
woord van het kaartje te gebruiken. 
Per goed geraden woord mocht je 
een stap vooruit op het 30 seconds 
bord. We hebben een hoop creatie-
ve omschrijvingen gehoord!

De opkomst waarin we de mon-
chou-rolletjes gingen maken was 
voor de hele familie een feest! Met 
bakker Timo als meesterbakker kwa-
men er bij iedereen heerlijke crea-
ties de oven uit!

Persoonlijk was mijn favoriete op-
komst het bouwen van een brug 
van spaghetti en andere pasta.
Deze brug moest minimaal 40 cm 
lang zijn en minstens 1 kg aan ge-
wicht kunnen houden. We hebben 
prachtige constructies gezien, zoals 
bijvoorbeeld de brug van Lucas die 
enorm veel gewicht kon dragen, su-
perknap!

Wat ook leuk was om te zien op de 
camerabeelden was dat niet alleen 
de scouts hebben genoten van de 
digitale opkomsten, ook de ouders 
en broertjes en zusjes zagen we fa-
natiek meehelpen, leuk om te zien!

Hopelijk kunnen we in de volgende 
Jachthoorn weer volop terugblik-
ken op leuke fysieke scoutingop-
komsten!

Tot de volgende keer!

Met vriendelijke groet namens het 
Gaaientroep team,

Jurriën Kros

scoutspraatjes
#gaaientroep

levend bingo

MAART 2021
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Yalahiiii, we zijn weer begonnen met opkomsten op de Punt!

jungleavontuur
#mowglihorde

Na een ongeplande en bijzonder 
lange kerstvakantie is het weer tijd 
om onze scoutfit aan te doen en 
de opkomst te openen rond onze 
raadsrots. 

De eerste opkomst was het gelijk 
raak: SNEEUWPRET. We hebben 
als eerste een sneeuwballen esta-
fette gehouden. Bij dit spel moest 
je een zo groot en mooi mogelijke 
sneeuwbal maken. Daarna moest je 
deze sneeuwbal in je eigen hoepel 
leggen, om zo veel mogelijke grote 
sneeuwballen te verzamelen. Hier-
na hebben we natuurlijk een groot 
sneeuwballengevecht gehouden. 
Het was wonderbaarlijk hoe goed 
de welpen hierin waren. Hierdoor 
werd de leiding flink onder vuur ge-
nomen.

Toen we de volgende week weer 
op de Punt kwamen was de sneeuw 
als sneeuw voor de zon verdwenen. 
Het was deze week tijd voor het gro-
te strategische spel: levend stratego. 
In deze junglevariant was het soms 
lastig te volgen welk figuur nou het 
sterkst was. Het doel van het spel 
was het vinden van de vlag van de 
tegenstander. Maar als twist, had 
de leiding de vlaggen verstopt. Je 
moest dus je eigen vlag verdedigen, 
zonder dat je wist waar hij lag. 

Dat waren alweer de verhalen van 
de afgelopen weken. De komende 
weken gaan we weer een heel hoop 
leuke opkomsten organiseren. Ook 
hebben we nog een woordzoeker 
voor jullie gemaakt. 

Veel plezier!
Chil

sneeuw, bal, stratego, hoepel, vlaggen, yalahi, mowgli, 

jungle, winterjas, opkomsten

sneeuwpret
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jungleavontuur
#shantihorde

Een opkomst op de Punt lijkt al een eeuwigheid geleden. Niets is daarom leuker om nog even terug te kijken naar 

de laatste offline opkomst van de Shantihorde op 12 december.

Tijdens de opkomst op 12 decem-
ber hebben de Shanti’s gestreden 
om het CERTIFICAAT VAN OVER-
WINNING van de Highland Games 
Shantihorde. De strijd vond plaats 
tussen vier clans van vijf Shanti’s. 

Voordat de strijd kon losbarsten 
moest elke clan een eigen clankleur 
en clannaam krijgen. Want een clan 
zonder eigen identiteit is natuurlijk 
geen echte clan. Hoewel het lastig 
bleek om een eigen naam te be-
denken, is het gelukt. De vier clans 
kregen de volgende namen: de Spi-
onnen (kleur paars), de Blauwsers 
(kleur blauw), de Giraffes (kleur 
geel) en de Tigers (kleur zwart).

De strijd tussen de clans gaat over 
welke clan het sterkst, slimst en 
snelst is. De te winnen spellen wa-
ren hoefijzer gooien, touwtrek-toer-
nooi, reuzenYenga, hamergooien 
en autoband kantelen. De strijd 
om de titel DE BESTE CLAN was 
hard. Er werd gerend, gegooid, ge-
schreeuwd, gevallen, opgestaan en 

natuurlijk ook gezucht, want ja, het 
was best vermoeiend.

Na een lange en spannende strijd 
ging de leiding alle punten bere-
kenen. Tromgeroffel, tromgeroffel, 
tromgeroffel … de winnaars wa-
ren… DE SPIONNEN! De Spionnen 
wonnen met 15 punten, gevolgd 
door de Tigers met 8,5 punten, de 
Blauwsers met 7 punten en de Gi-
raffes met 4 punten.

Meedoen is natuurlijk net zo be-
langrijk als winnen. Hoewel de 
winnende clan het CERTIFICAAT 
VAN OVER-
WINNING 
ontving, 
kregen de 
andere clans 
een heus 

CERTIFICAAT VAN DEELNAME. Na-
dat iedereen een eigen certificaat 
heeft ontvangen was de opkomst 
alweer voorbij en was het weer tijd 
om naar huis te gaan.

Hopelijk kunnen we binnenkort 
weer leuke actieve opkomsten hou-
den in het mooie bos van de Punt. 
Tot die tijd zien we jullie graag bij de 
online opkomsten!
 
Tot de volgende keer!

spionnen
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HULSTEIN
W O N E N

www.hulsteinwonen.nl

Arnhemseweg 145

7331 BG Apeldoorn

055-5337720

www.verloskundige-doevendans.nl

praktijk@verloskundige-doevendans.nl

Praktijk voor begeleiding bij 
zwangerschapswens, zwangerschap, 

bevalling en kraamperiode 

Arnhemseweg 145

7331 BG Apeldoorn

055-5337720

www.verloskundige-doevendans.nl

praktijk@verloskundige-doevendans.nl

Praktijk voor begeleiding bij 
zwangerschapswens, zwangerschap, 

bevalling en kraamperiode 

(H) eerlijke 
producten uit 

 een gezellige winkel

Koninginnelaan 79b 
Apeldoorn

www.groenterij.nl                          
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Hoera! De opkomsten mogen weer fysiek. Of nou ja, iedereen behalve alle 

scoutingleden ouder dan 18 jaar...

#stam i
zwijnengewroet

Stam 1 valt hiermee helaas buiten de boot. Maar niet getreurd, de stamle-
den zijn inmiddels expert in Microsoft Teams! Vooral Timo, maar hij heeft 
zijn expertise gedeeld met de andere stamleden.

Wat hebben die vreemde blauwe vogels allemaal gedaan?
Heel veel verschillende dingen. Het programma was in eerste instantie niet 
voorbereid op online, dus moest een kaasproeverij opeens omgetoverd 
worden tot een digitale kaasproeverij. Niet met digitale kaas, maar de proe-
verij was digitaal! De stamleden konden verschillende stukjes ophalen bij 
Timon: van heerlijke oude kaas tot ambachtelijke plakjes cheddar. Iedereen 
had wel iets. Sommigen misten een stuk in hun pakket, maar dat was vast 
niet persoonlijk. Of wel. Wie weet!

Ook hebben de stamleden gereisd. HUH, DAT MAG NIET? Rustig boomer, 
online reizen kan ook! Een digitaal tripje heeft de vrijdagavond van menig 
stamlid weer opgefleurd. 

De cocktailopkomst werd ook uitdagend digitaal. Maar als je niet samen 
cocktails kan maken, ga je toch zelf een cocktail worden! Met een cocktail 
achter je beeldscherm hebben de stamleden geraden welke cocktail hun 
eigen team geworden was.

Het hoogtepunt betrof toch wel het programmeren. Grapje natuurlijk. 
Maar het is wel gelukt! De stamleden hebben zowaar nog een half jaar 
vooruit geprogrammeerd. Hopelijk hoeven we niet digitaal te blijven sa-
menkomen. Maar als het moet, dan blijven we onszelf natuurlijk uitdagen!

Op het moment van schrijven begint over 20 minuten de geweldige Op-
leiding-kahoot! Dit betreft natuurlijk geen opleiding voor een professionele 
Kahooter. Al zou dat wel een droombaan zijn, hele dag luisteren naar dat 
heerlijke deuntje…. Maar een Kahoot, samengesteld door álle stamleden! 
Of nou ja, degene die hun mail goed lazen. Allemaal vragen over de ach-
tergrond van iedereen: studie, werk, bijbaan… alles is welkom. Joran gunde 
iedereen een paar punten en mailde vooraf vast de antwoorden op zijn 
vragen. Alsof we het dan wel goed hebben natuurlijk. Het was ongetwijfeld 
een groot succes. 

Tot de volgende!

VICTOR

V
E

IL
IG

HELP!!! Ik snap niets van 
Microsoft Teams. 

De stamleden nodigen me tel-
kens uit, maar ik snap het niet. 
Ik mis ze zo!!! Wanneer mogen 
ze mij weer tot 4 uur ’s nachts 
lastig vallen? Ik mis zelfs (of 
vooral) de Kokkie-bezorger die 
snacks komt brengen…

Desperate maar veilige groetjes 
van Victor. 

MAART 2021
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Lang, lang geleden was er in de onstuimige dieptes van de zee 
meer te vinden dan haaien, vissen en zeewier. 

Tussen het koraal en schelpen was er een prachtig waterrijk te 
vinden. Het waterrijk had een stad met onmetelijk hoge muren, 
bijzondere huizen en een paleis waar de waterkoning zijn hele 

stad kon overzien. De waterkoning had de watermensen als vol-
gelingen en deze stonden bekend om hun gezelligheid en hun 

liefde voor alle wezens die onder water woonden. Tussen de wa-
termensen leefden allemaal verschillende waterbewoners. Haai-
en, vissen, zeesterren, walvissen en zeemeerminnen maakten de 

stad een drukte van jewelste. 
 

Archeologen hebben geschriften gevonden waarop dit duide-
lijk is gemaakt, want het waterrijk vinden was al heel lang niet 
meer gelukt. Het waterrijk is vergane glorie. Het is niet meer zo 
bruisend op de markt, het paleis torent niet meer boven de stad 
uit en ook zijn de bewoners bijna nergens meer te vinden. Er is 

haast niks meer over van dit prachtige land.

 Let wel op het woord ‘bijna’, want kort geleden is de locatie 
gevonden waar dit waterrijk ooit te vinden was: Rotterdam.

Wij gaan op groepszomerkamp naar Rotterdam waar we hope-
lijk het onderwaterrijk gaan ontdekken.

 
Zien jullie het al voor je? 

Help ons een mooi waterrijk vormen!
 

Maak een tekening van het waterrijk en maak kans op een leuke 
prijs!

 
Stuur jouw tekening in via: tekenwedstrijd21@sw3lbp.nl 

voor 3 april en dan horen jullie snel de uitslag!

groepszomerkamp 2021 

naar het onderwaterrijk
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beverbabbels

Na een lange tijd geen opkomsten gehad te kunnen hebben, was het deze zaterdag weer zo ver!

De bevers hadden er weer enorm 
zin in en konden ook nog eens ge-
nieten van de dikke laag sneeuw op 
de Punt. Aangezien de bevers in de 
afgelopen 2 weken in de #ikscout-
thuis jachthoorn-opdrachten kon-
den maken van Bas Bos gingen we 
hier mee verder. 

De bevers speelden eerst slinger-
tikkertje om lekker op te warmen. 
Daarna gingen de bevers aan de slag 
met het bouwen van een sneeuw-
pop! De bevers maakten een grote 
berg sneeuw en door emmers te 
vullen met sneeuw maakten de be-
vers het hoofd. Daarna verzamelden 
ze beukennootjes, kleine en grote 
takken om de armen, de ogen, een 
mond, een neus en zelfs een staart 
en haar te maken! De bevers be-
sloten samen dat het dan ook een 
sneeuwpaard was en noemden hem 
Witje. Daarna 

gingen de bevers aan 
de slag met touwen en 
knoopten ze samen 
een parcour om deze 
vervolgens geblind-
doekt te volgen. Zo 
vloog de opkomst 
voorbij en was het 
alweer tijd om naar 
huis te gaan. 

Tijdens de lock-
down hebben de 
bevers zich ook 
zeker niet verveeld! Ze 
hebben zich beziggehouden met 
opdrachten van Rozemarijn en Bas 
Bos. Ze hebben onder andere pan-
nenkoeken gebakken, verschillend 
eten geroken en geproefd, gewan-
deld in het bos en geknutseld.

Tot de volgende keer!

Groetjes van de bevers van de 
Middagkolonie

#middagkolonie

MAART 2021
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Stap 1
Laat de groente of fruit die je wilt 
kweken een week in de koelkast lig-
gen. Denk aan een aardbei, tomaat, 
cherry tomaatjes of blauwe bessen. 

Het is heel simpel en je hebt er geen ingewikkelde spullen voor nodig. Begin op tijd in het jaar. Dan kun je binnen 

starten met opkweken en na de vorstperiode (half mei) kun je de potten buiten zetten als de temperatuur goed is.

zelf groente en fruit kweken

Stap 2
Vul een pot voor ¾ met aarde.

Stap 3
Snij de tomaat in dikke plakken, de 
aardbei in dunne plakjes (de zaad-
jes die je nodig hebt zitten op de 
buitenkant), de cherrytomaatjes en 
blauwe bessen kun je door de mid-
den snijden.

Stap 4
Stop in de pot de plakken of halve 
groenten en fruit, per pot gebruik je 
maar één soort. 

Stap 5
Dek de groenten of fruit toe met on-
geveer één centimeter aarde.

Stap 6
Zet de pot op een zeer zonnige plek 
in huis, of bij mooi weer: in de tuin!

Stap 7
Geef regelmatig water, maar ver-
zuip de pot niet. 

Stap 8
Veel geduld. De meeste soorten 
laten al na 1 a 2 weken een mini 
plantje zien boven de aarde. 

Stap 9
Wanneer er meerdere plantjes zijn 
gegroeid en groot en stevig genoeg 
zijn, kun je ze verspreiden over meer 
potten. Zet die potten weer op een 
zeer zonnige plek.

Stap 10
Nu weer veel geduld hebben en re-
gelmatig water geven. 

Stap 11
Als de planten groot worden kun je 
er stokken bij steken en ze daaraan 
binden om ervoor te zorgen dat de 
stelen niet gaan knakken. Ook kun 
je meerdere planten aan elkaar bin-
den voor een stevigere basis. 

Na zo’n 2 (tomaten) tot 6 maanden 
(blauwe bessen) heb je een plant 

met eetbare groenten of fruit. 

Je kunt ze extra mest geven als er 
fruit of groente aan de planten 

komt. 

Succes!
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Eindelijk mochten we tijdens die vervelende lockdown weer naar Scouting. De tweede opkomst dit jaar was pas op 

20 februari.

Het was lekker weer en leek al wel 
lente. Een beetje vreemd omdat er 
een week geleden nog een dik pak 
sneeuw lag op de Punt. 
We gingen deze opkomst naar de 
kleine kampvuurplaatsjes aan de 

andere kant van de Punt. We 
gingen popcorn 

maken op 
houtvuur.

Eerst moesten de vuurplaatsjes 
en een stuk daaromheen worden 
schoongemaakt, moesten onze das-
sen af en lang haar in een staart. Vei-
ligheid voor alles. Daarna moest er 
hout worden gezocht -uiteraard la-
riks om mee te beginnen- en moest 
het vuur worden aangemaakt. Toch 
altijd wel weer verwondelijk hoe snel 
zo’n vuurtje uitgaat als je vergeet er 
steeds hout bij op te leggen...

Toen de vuurtjes brandden was het 
tijd de nieuwe popcornpannen van 
het magazijn uit te proberen. Een 
laagje olie er in, de pan met olie bo-
ven het vuur laten opwarmen en na 
een tijdje met één maiskorrel kijken 
of de olie heet genoeg was om er 
popcorn mee te poppen. En als dat 

zo was kon er een hele 
hand in en was het pop-
pen maar!

Als (bijna) alle mais in de 
pan was gepopt deden 
we die in een bak waar 
iedereen een bekertje uit 
kon halen en naar keus 

op smaak kon bren-
gen met poedersui-
ker of zout.

Helaas duurde de opkomst 
maar anderhalf uur, anders 
hadden we veel meer popcorn 
kunnen maken. Nu moesten we 
op tijd weer stoppen om op te 
ruimen, af te wassen en te gaan 
sluiten. Maar dit gaan we zeker 
vaker doen!

Het was weer een leuke opkomst, 
tot de volgende keer.

meidenklets
#pr. margriettroep

MAART 2021
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Na een tijdje geen opkomst meer gehad te hebben, konden we eindelijk weer een fysieke opkomst hebben.

In de tussentijd hebben we veel 
online opkomsten gehad en daar-
bij hebben we online spelletjes ge-
speeld, zoals geoguessr en skribbl. 
Nu we weer op de Punt zijn, kun-
nen we weer lekker actief bezig zijn. 
Zo begonnen we meteen al in de 
sneeuw met het bakken van cupca-
kes, althans dit is wat we dachten. 
Toen de opkomst begon en we 
een speluitleg kregen, kwamen 
we er al snel achter dat we geen 
cupcakes gingen bakken, maar 
ronde kano’s oftewel rondo’s. 
Eerst moesten we binnen de 
ingrediënten verzamelen en 
daarna naar buiten om het be-
slag en de amandelspijs klaar te 
maken. Dit 

explosiegevaar
#afdeling 757

verliep niet al te soepel bij elk 
groepje, zo vroor bijvoorbeeld 
het eigeel vast in een bekertje, 
doordat het zo koud was. Ook was 
het de bedoeling om amandel-
spijs te maken, maar het resultaat 
leek er niet heel erg op, misschien 
kwam dit ook doordat een groepje 
er thee bij had gedaan en er veel te 
veel citroenschaafsel doorheen zat. 
Na meer dan een uur bezig te zijn 
geweest met het maken van het 
beslag en de amandelspijs konden 
de rondo’s eindelijk de oven in. Het 
resultaat was misschien niet heel 
mooi, maar bij elk groepje waren de 
rondo’s heerlijk!

Al met al was de opkomst heel ge-
zellig (en lekker) en vloog hij weer 
voorbij.

Groetjes, de explo’s
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Vlak voor de lockdown in december 
hebben we ouderwetse scouting-
kaarten gestuurd naar een scouting-
groep uit Engeland. Van deze groep 
hebben we ook kaarten terugge-
kregen en zij hebben een filmpje 
gestuurd met een rondleiding over 
hun terrein. De bedoeling is dat wij 
dit de komende weken ook gaan 
doen van ons terrein.
 
Tijdens de lockdown hebben we 
een aantal leuke online opkomsten 
gehad. Het was tof om iedereen 
weer even te zien, ook al was het 
via een beeldscherm. Tijdens de op-
komsten hebben we onder andere 
foto-opdrachten uitgevoerd. Hierbij 
moesten de scouts foto’s maken van 
diverse dingen, zoals bijvoorbeeld 
iets warms, iets koud, je huisdier, 
je familie. Het was leuk om te zien 
hoe iedereen dit deed. Er kwamen 
bijzondere foto’s voorbij.

Ook hebben we tijdens een op-
komst met behulp van sateprikkers 
of spaghetti en marshmallows een 
bouwwerk gemaakt. Hier waren een 
aantal mooie constructies bij: heuse 
bruggen en zelfs huizen.
 
Gelukkig mochten we afgelopen za-
terdag weer een echte opkomst op 
de Punt houden. Eindelijk konden 
we weer buskruit spelen. 

De scouts van de Ekerstroep (en de Gaaientroep) gaan internationaal.

jongenspraat
#ekerstroep

Natuurlijk hebben we ook met 
sneeuw geprobeerd om een iglo te 
bouwen. Helaas was het geen plak-
sneeuw en wilde het niet zo goed 
lukken. 

Al met al was het gaaf om elkaar 
weer in het echt te zien!
 
We hopen dat we vanaf nu alle op-
komsten op de Punt kunnen hou-
den.

Groetjes,
De Ekerstroep
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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 

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.
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EVEN VOORSTELLEN...

We hebben natuurlijk niet alleen onze geweldige vrijwilligers die iedere zaterdag voor de jeugdleden klaar 

staan, maar ook vele andere die zich inzetten voor onze groep. Dit keer stellen we u onze nieuwe mannelijke 

vertrouwenspersoon aan u voor.

Zit je ergens mee? Neem contact op 
met onze vertrouwenspersoon.
Een veilige omgeving is belangrijk, 
ook voor ons op Scouting. Wij willen 
dat alle leden zich ook veilig voelen. 
Niet alleen door veilige spelmateri-
alen, maar ook in de omgang met 
iedereen.

Grensoverschrijdend gedrag is een 
lastig onderwerp. Geen enkele 
Scoutinggroep hoopt dat het ge-
beurt. En juist daarom is het van 
belang dat erover gesproken wordt. 
Als groep hebben we de taak het 
onderwerp op de agenda te zetten 
en de kans op grensoverschrijdend 
gedrag te verkleinen. Openheid en 
een preventief beleid helpen hierbij. 
Daarom vragen wij bijvoorbeeld een 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
aan voor al onze kaderleden.

Soms zit je ergens mee, maar wil je 
dat liever niet vertellen aan de lei-
ding of aan een groepsbegeleider. 
Daarom hebben wij (in principe) 
twee vertrouwenspersonen. Een 
vrouw en een man, die geen andere 
functies vervullen binnen de groep.

Een vertrouwenspersoon is iemand 
met wie je in vertrouwen kunt pra-
ten. Jij kunt bij de vertrouwensper-
soon terecht met vragen, twijfels of 
meldingen. Bijvoorbeeld bij onge-
wenste intimiteiten (aanrakingen of 
opmerkingen die jij niet wil) of bij 
iets waar je mee zit en waarvoor je 
niet bij je leiding of de groepsbege-
leider terecht kan.

De vertrouwenspersoon is er voor 
iedereen: kinderen, jongeren, vrij-
willigers, ouders, (bege)leiding en 
andere kaderleden.

De vertrouwenspersoon heeft een 
geheimhoudingsplicht. Dus hij of zij 
vertelt jouw verhaal niet door, hij of 
zij geeft alleen informatie door als 
jij dat goed vindt. Er is wel een uit-
zondering: als er strafbare feiten zijn 
gepleegd, is de vertrouwenspersoon 
volgens de wet verplicht om dit bij 
de politie te melden.

Iemand met wie je in vertrouwen 
kunt praten maakt het makkelijker 
over moeilijke onderwerpen te be-
ginnen. Als iemand denkt dat er iets 
mis is, kan diegene naar de vertrou-
wenspersoon gaan.

Hallo, mijn naam is 
Dimitri Anosowitsch! Al ruim 25 jaar 
mag ik lid zijn van deze bruisende 
vereniging! Begonnen als bever als 
jeugdlid, op een gegeven moment op 
achttienjarige leeftijd leiding gaan 
geven bij verschillende speltakken 

en meerdere jaren ook in het be-
stuur actief geweest. Afgelopen jaar 
ben ik met het lidmaatschap van 
Stam II gestopt… maar ja, eens een 
SCOUT altijd een SCOUT! Naast dat 
het kriebelde om iets te blijven doen 
voor de vereniging en omdat ik ge-
vraagd werd, ga ik actief worden als 
vertrouwenspersoon voor de groep.

De rol van vertrouwenspersoon is mij 
niet onbekend gezien ik daar werk-
gerelateerd veel ervaring mee heb. 
Persoonlijk vind ik de rol van ver-
trouwenspersoon ontzettend be-
langrijk in een vereniging! Natuurlijk 
is in basis de leiding en/of bestuur 
eerste aanspreekpunt, maar het kan 
altijd zo zijn dat je daar niet terecht 
kan, niet gehoord wordt, of dat je 
met twijfels zit die je liever niet bij 
de leiding wil delen en juist daarvoor 
zijn er vertrouwenspersonen. De ver-
trouwenspersonen zijn er dan ook 
voor iedereen: jeugdleden, leiding, 
kaderleden en ouders en verzor-
gers. In vertrouwen je verhaal kwijt 
kunnen… dat kan al zoveel helpen!  

Aangezien ik niet (meer) in Apeldoorn 
woon, ben ik niet zo vaak aanwezig 
op de Punt, maar schroom niet mij 
te mailen of te bellen (dimitri@sw3l-
bp.nl  / 06-25590277)! Dan komen 
we snel telefonisch of ergens op lo-
catie in contact. Naast dat ik er als 
vertrouwenspersoon ben,  is Natasja 
Donkerbroek dat ook.

vertrouwenspersoon
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