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We zijn heel blij dat er zo langzamerhand steeds meer mag en de coronabeperkingen gelei-

delijk worden afgebouwd. De scoutingopkomsten kennen nauwelijks beperkingen meer. Ge-

lukkig mogen zelfs Stam I en II sinds kort weer fysieke opkomsten houden. In deze Jachthoorn 

leest u over de opkomsten van de afgelopen tijd.

Maar ik maak graag van de gelegenheid ge-
bruik om nog iets verder in de geschiedenis 
terug te blikken.

Op het moment dat deze Jachthoorn ver-
schijnt hebben we net onze 90ste verjaardag 
gevierd. Nou ja, uitgebreid vieren mag nog 
niet helemaal, dus dat komt hopelijk nog. 

Op 11 juni 1931 werd de scoutinggroep 
Stadhouder Willem III opgericht. Dat was 
toen een soort doorstart of afsplitsing van 
de eerste scoutinggroep in Apeldoorn die 
al vanaf 1911 actief was. Dus in die zin zijn 
we eigenlijk al 110 jaar oud. Een andere 
memorabele jaar is 1997. Toen fuseerde de 
jongensgroep Stadhouder Willem III met de 
meisjesgroep Lady Baden-Powell. De meisjes 
waren ook al vanaf 1922 actief aan de Jacht-
laan. Wat de officiële oprichtingsdatum van 
Lady Baden-Powell is, is niet bekend, maar 
het was waarschijnlijk ergens in 1945. De 
jongens en de meisjes zijn dus al heel lang 
samen buren aan de Jachtlaan en er werd 
ook al ver voor de officiële fusie op het ter-
rein samengewerkt. Voor wie meer wil weten 
over de rijke geschiedenis van scouting op 
de Punt raad ik het jubileumboek “75” aan, 
verschenen ter ere van ons 75-jarige jubile-
um.

We koppelen ons jubileum aan de oprich-
tingsdatum van scoutinggroep Stadhouder 
Willem III. Dit jaar is dus ons 90e jubileum. 
En wat ook een traditie is, is dat we in een 
lustrumjaar met de hele groep gezamenlijk 
naar dezelfde locatie op zomerkamp gaan. 
Het is al eerder gemeld in de Jachthoorn, 
onze nieuwsbrieven en op onze social media: 
we gaan naar Rotterdam! En dat de meesten 

van jullie hier al van op de hoogte zijn, blijkt 
ook uit het aantal aanmeldingen: inmiddels 
hebben zich maar liefst 166 jeugdleden en 
57 kaderleden (leiding, kookstaf, ondersteu-
ning) ingeschreven. Dat belooft dus erg ge-
zellig te worden. De voorbereidingen zijn in 
volle gang en de draaiboeken, themaverhaal, 
magazijnlijsten, kampboekjes en het hele lo-
gistieke plaatje zijn al in voorbereiding, zodat 
we ruim op tijd de hele puzzel voor ons zo-
merkamp compleet hebben.

Wist u trouwens dat ouders/verzorgers ook 
een stem hebben in onze groepsraden? Ver-
derop in deze Jachthoorn stellen onze ouder-
vertegenwoordigers zich voor en schroom 
niet om eens contact met hen op te nemen. 
Nu de beperkende maatregelen stap voor 
stap worden opgeheven, hopen we binnen-
kort ook alle ouders weer op ons terrein te 
mogen ontvangen, zodat de scoutinggezel-
ligheid weer compleet is. Hopelijk tot gauw!

Tineke Wiersma

JUNI 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

JUNI
26 juni 
Schoonmaakdag

JULI
17 tm 24 juli 2021
Groepszomerkamp

 
 

augustus
vakantie 

september
4 september
Eerste opkomst en 
Overvliegen 

oktober
2 oktober
Pepermuntactie
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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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Bijna alle speleenheden mogen weer fysiek opkomsten houden. Stam 1 moest 

helaas nog steeeeeds online doorgaan. De pot met creativiteit is echter nog 

niet leeg, dus nog genoeg leuke opkomsten in petto! Al zouden ze natuurlijk 

100 keer liever weer “normale” opkomsten houden. Maar goed, wat hebben 

die gekke zwijntjes nou weer gedaan dan?

#stam i
zwijnengewroet

Op vrijdagavond 2 april was er een speciale persconferentie (persco). Nee, 
niet speciaal, omdat hij een keer niet op dinsdag plaatsvond, maar omdat 
het een persco was van de leden van stam 1! 

Als we menig Facebook-reactie van wappies onder berichten van NOS of 
Nu.nl moeten geloven kunnen Rutte en de Jonge net zo goed geen persco’s 
geven, want er is altijd wel weer wat op aan te merken. De stamleden dach-
ten dan ook: dat kunnen wij beter! Dus werden er thuis Powerpointpresen-
taties in elkaar gezet voorafgaand aan de persco. Uiteraard met de minima-
le voorbereiding, zoals het een goede presentatie betaamt. Iedereen heeft 
3 sheets aangeleverd met daarop een random afbeelding, een random gra-
fiek en een paar random steekwoorden. Deze werden samengevoegd tot 
1 grote Powerpoint. Zoals iedere student gewend zal zijn, bleef de verdere 
voorbereiding gebrekkig. Maar ach, daar bluf je je wel doorheen, toch? Op 
de avond zelf was het dan ook aan een deel van de groep om het eerste 
deel van de presentatie op zich te nemen. Aan de hand van de vluchtig in 
elkaar geflanste Powerpointsheets hebben zij een mooi verhaal weten neer 
te zetten. Om een extra dimensie toe te voegen aan de presentatie en om 
het een beetje interessant te houden voor iedereen die een beetje corona-
moe is, werden er codewoorden in de persconferenties verwerkt. De kijker 
thuis moest die ontcijferen, voor extra punten. Voor de kijker thuis waren 
echte Irma’s aanwezig, die ter plekke het verhaal gingen vertolken met de 
creatiefste handgebaren. Uiteraard waren er ook persvragen. De kijker thuis 
heeft vervolgens de presentatie beoordeeld. Ook was er een echte dove 
kijker thuis, die moest proberen een reconstructie te geven van het gepre-
senteerde. Was de boodschap goed overbracht? Wat denkt u zelf? Zoals 
tijdens een persco van Rutte en de Jonge werd er bovendien tussentijds 
gewisseld van rol, omdat het anders te zwaar is voor de doventolken. 

Zo kon iedereen ervaren hoe het is om in de schoenen te staan van Rutte, 
de Jonge, Irma en de (al dan niet dove) kijker thuis. En tja, waar die pers-
conferentie over ging? Daar heeft niemand een actieve herinnering aan. 

Tot de volgende!

VICTOR

V
E

IL
IG

Het was vrijdagavond iets voor 
20:00 uur. Ik was lekker Weg-
misbruikers aan het kijken op 
mijn fictieve TV’tje. Wat gevaar-
lijk joh, die mensen rijden echt 
niet veilig!!! Daar gaat mijn vei-
lige vlag niet harder van wap-
peren. 

Maar goed, opeens kreeg ik een 
melding: er komt zometeen 
een persco van mijn allerbes-
te vrienden: de Stamleden van 
Stam 1! Ik wist niet dat zij ook 
al persco’s gaven. Ik begreep 
geen drol van wat ze zeiden, 
maar dat maakt niet uit. Ik vond 
het geweldig om ze weer eens 
te zien, maar ik zie ze toch liever 
weer op de Punt… Laat dat ge-
ven van persco’s dan maar aan 
Rutte, de Jonge en Irma over en 
bring back my stammies to me, 
to me!

Veilige groetjes,
Victor Veilig

JUNI 2021
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In deze Jachthoorn een korter stukje tekst dan normaal, maar des te meer foto’s! Veel kijkplezier!

HIEPERDEPIEP HOERA! 
Dinsdag 27 april was koning Willem-
-Alexander jarig en met Paleis Het Loo 
als buren kunnen de Shanti’s deze gele-
genheid natuurlijk niet aan ons voorbij 
laten gaan. De opkomst van 24 april 
stond dus ook geheel in het teken van 
hun eigen Koningsspelen.

Tijdens deze spelen gingen alle Shan-
ti’s in vier groepjes langs bij vier spelle-
tjes waarbij scores neergezet werden. 
Het groepje dat een spelletje het beste 
deed kreeg de meeste punten en het 
groepje met de laagste score de min-
ste punten. Het groepje dat uiteindelijk 
de meeste punten had bemachtigd, 
kwam als winnaar van de Koningspe-
len uit de bus.

De 
spelletjes waren ech-

te klassiekers: blikgooien, met hoepels 

jungleavontuur

doorgeven naar de overkant komen (de 
koninklijke loper), samen langlaufen op 
enorme ski’s, en een parcours afleggen 
met dienbladen vol met glazen water. 
Als Shanti’s met een natte of modde-
rige broek terug naar huis zijn gegaan, 
kan vast geraden worden welk onder-
deel niet geheel vlekkeloos ging…. Ook 
tijdens het vrij spelen was er iets typisch 
voor Koningsdag: een sjoelbak!
Na een spannende strijd en een 
schoonmaakactie verder (hele stukken 
bos in de bekers met water gaat de lei-
ding toch echt niet zelf opruimen) was 
de opkomst alweer afgelopen en was 

het tijd om naar huis te gaan.

Tot de volgende keer!

#shantihorde
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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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De Ekerstroep is de afgelopen tijd bezig geweest met bakken en vuurstoken. Het resultaat was niet altijd even 

succesvol maar de uitdaging was al leuk genoeg!

We begonnen met zelf een soort 
oventje maken en daarop een piz-
za bakken. Het vuur was snel aan en 
de pizza’s konden gemaakt worden. 
Aan het eind van de opkomst was 
alles op, een geslaagde opkomst 
dus! 

Helaas zijn onze mooie ideeën bij de 
Ekerstroep niet altijd succesvol. Het 
op een omgekeerd blikje poffertjes 
maken ging helaas iets minder. Ge-
lukkig was er genoeg beslag over 
zodat Joppe aan het eind iedereen 
nog kon voorzien van een pannen-
koek, altijd lekker. Natuurlijk hebben 
we ook een keer knakworstjes in blik 
warm gemaakt. Dit ging gelukkig 
wel goed en aan eind van die op-
komst was ook alles op.
 
We hebben natuurlijk niet alleen 
maar vuur gestookt en gebakken. 
We hebben ook nog de verschillen-
de knopen geleerd en zullen hier-
mee de komende weken nog aan 
de slag gaan. 

Tijdens een van de opkomsten heb-
ben we ook het bekende bordspel 
Ticket tot Ride gespeeld. Natuurlijk 

hebben we iedere opkomst ook 
buskruit gespeeld, bij de Ekerstroep 
kunnen we niet zonder! Dat werd 
tijdens de online opkomsten vooral 
gemist.
 
Gelukkig mogen we de komende 
weken weer op normale tijden op-
komsten draaien en een weekend-
kamp houden. Daarnaast wordt er 
een RSW georganiseerd, iets anders 
dan normaal deze keer, maar we 
hebben er veel zin in!
 
Groetjes,
 
De Ekerstroep

scoutspraatjes
#ekerstroep

buskruit

JUNI 2021
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Vandaag mochten ze weer: de Sioniehorde! 

Gezellig naar de Punt om van alles te doen. En de Sionies zijn ook goed in leren en vertellen.

jungleavontuur
#sioniehorde

We begonnen vandaag net zoals 
normaal met het openen. Na het 
openen konden we verder bezig 
gaan met de insignes. Ieder nest 
had zijn/haar eigen insigne toege-
kend gekregen. Zo moest het ene 
nest een theaterstukje maken en 
opvoeren, en anderen leren over de 
geschiedenis van scouting, pannen-
koeken bakken, leren over andere 
culturen, knopen en routetechnie-
ken. Iedereen had het heel erg naar 
z’n zin en heeft zich goed voorbe-
reid op vandaag. We gingen alles 
wat we hebben geleerd presenteren 
aan de andere kinderen. Goed luis-
teren dus, want dan leer je ook nog 
wat! 
De show ging beginnen. Het eerste 
nest had heel erg hun best gedaan 
om een leuk stukje te maken en op 
te voeren. Het ging uiteindelijk over 
een superspannend gevecht tussen 
een dorp en een grote gevaarlijke 
draak en 

zijn vriend 
de vleer-
muis. Na 
dit spekta-
kel gingen 
wij heerlijke 
pannenkoe-
ken eten! 
De Sionies 
hadden de 
hele och-
tend in de 
keuken staan 
zwoegen en 
dat kon je 
proeven. De 
pannenkoe-
ken waren 
heerlijk. 

Daarna kwam het nest dat alles wist 
over knopen. Ze lieten zien welke 
knopen ze hadden geleerd en de-
den ze zelfs voor. Na die mooie de-

monstratie gingen wij allemaal wat 
leren over de geschiedenis van scou-
ting. Wist je dat scouting al meer 
dan 110 jaar oud is?! Wow. Toen 
kwam het nest met de routetech-
nieken. Ze lieten heel goed zien hoe 
ze een kompas moesten gebruiken. 
Superhandig voor als je een keertje 
verdwaald bent. Dan weet je altijd 
de weg weer terug te vinden (of in 
ieder geval weet je waar het noor-
den is). Tot slot kwam het groepje 
met het insigne voor cultuur. Ieder-
een had iets moois mee genomen 
uit een andere cultuur en ze vertel-
den daarover. We hebben veel ge-
leerd en het was ook nog eens su-
pergezellig! 

Met grote olifantengroet,

Hathi

insignes
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jungleavontuur
#mowglihorde

Jalahiii! Als je dit leest, dan weet je wel hoe laat het is: de Mowgli’s hebben weer een 

leuk stuk geschreven voor de Jachthoorn. Lees snel de avonturen van deze stoere 

scouts. 

De Mowgli’s hebben de afgelopen 
weken weer allemaal leuke opkom-
sten gehouden. Zo hebben we vuur 
gestookt en spelletjes gespeeld. Het 
was belangrijk om een groot vuur 
te maken want dan mocht je er een 
broodje boven roosteren. Dit bleek 
nog best wel lastig, met een com-
binatie van rauw deeg en zwarte 
broodjes als gevolg. Gelukkig was 
er genoeg deeg en heeft iedereen 
een broodje kunnen eten of mee 
kunnen nemen om hem thuis nog 
even de oven te leggen.

Van het broodjes bakken waren ook 
foto’s gemaakt, waar de welpen 8 
mei verder aan gingen knutselen. 
Dit was namelijk de opkomst voor 
Moederdag en dan moet je natuur-
lijk wel met een cadeau thuiskomen. 
Alle welpen hebben erg hun best 
gedaan om een mooi kunstwerk te 
maken, wat natuurlijk ook gelukt is. 

Natuurlijk hebben we ook lekker 
buiten gespeeld. Zo werden tijdens 
een spelletje boomtikkertje genoeg 

bomen geknuffeld en zijn er tijdens 
slagbal meerdere homeruns gesla-
gen. Ook hebben we uitgebreid 
midgetgolf gespeeld. Omdat het 
op dit moment natuurlijk niet mo-
gelijk is naar een midgetgolfbaan te 
gaan hebben we er zelf maar één 
gebouwd. Eerst moest er een plan 
worden uitgedacht en moesten de 
materialen verzameld worden. Van 
alles werd uit de kast gehaald: pion-
nen, balken, krukjes en zelfs com-
plete tafels. Hiermee werden vier 
complete banen gemaakt met ver-
schillende soorten hindernissen. Nu 
was het tijd om deze banen uitvoe-
rig te testen en natuurlijk de score 
bij te houden. De vier beste mid-
getgolfers 
kregen een 
mooie prijs 
mee naar 
huis.

Tot de 
volgende op-
komst!

midgetgolf
JUNI 2021
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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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explosiegevaar
#afdeling 595

De EA595 is tijdens hun weekendkamp bij de Blokhut Berg en Bos voor zonsopkomst opgestaan om wild te gaan 

spotten. Zie hier de prachtige foto’s van de zonsopkomst.
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DIE SCOUTINGGROEP BIJ DE NAALD
STADHOUDER WILLEM III / LADY BADEN-POWELL

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

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

FEESTJE?
Binnenkort een feestje te vieren en geen materiaal om dit te realiseren? 
Dan ben je bij ons aan het goede adres! In deze feestfolder  vind je namelijk allerlei 
artikelen, die ervoor  kunnen zorgen dat jouw feestje onvergetelijk wordt!  Je kunt de 
artikelen los of natuurlijk als totale set huren. 

WAT IS ER TE HUUR? 

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

3 Barbecues (houtskool) per stuk € 7,50

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

5    Vuurkorven  per stuk  € 2,50

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

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

1   Vlinder statafel  per stuk  € 15,00

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

2   Priklichten  per snoer € 7,50

2  Koffi epercolatoren  per stuk € 2,50

PARTYTENT 
De partytent heeft een afmeting van 6x4 of van 8x4 meter . Deze is op te zetten 
met alleen het dak, zodat de tent als afdak gebruikt  kan worden. Daarnaast bestaat 
ook de mogelijkheid  om alle of een deel van de wanden op te hangen , zodat er 
verschillende  mogelijkheden zijn.  De partytent heeft aan beide zijden plastic ramen. 
Bij de partytent zit een duidelijke beschrijving hoe deze opgezet  dient te worden. 

CONTACT OPNEMEN
Voor meer informatie of het reserveren van ons feestpakket of enkele feestartikelen, 
stuur s.v.p. een mailtje naar: feestpakket@sw3lbp.nl  

FEESTPAKKET VERHUUR
FEESTPAKKET VERHUUR

feestje?
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beverbabbels

De Middagkolonie is terug op de Punt. De bevers hebben papjes gemaakt en water gekleurd. 

Lees snel verder om te leren hoe jij dit ook kunt doen!

Afgelopen zaterdag mochten we 
dan eindelijk weer volledige op-
komsten draaien! Het was een ech-
te scheikunde-opkomst met allerlei 
proefjes. De bevers hadden er weer 
veel zin in en gingen enthousiast 
bezig met alle experimenten. Zo be-
gonnen de bevers met ballonnen. 
De ballonnen waren niet voor een 
feestje, maar zorgden wel voor veel 
lol. De bevers ontdekten dat ze sta-
tische elektriciteit konden maken. 
Dat doe je door door de ballon op 
je haar te wrijven en dan boven je 
haren te houden. Je kunt ‘m daar-
na ook aan de muur laten plakken. 
Ook gingen ze aan de slag met 
skittles en warm water en creëerden 
ze een regenboog op het bord. En 
wist je dat je maizena en water kunt 
mengen en dan een heel gek papje 
krijgt? Het papje is vloeibaar, maar 
ook hard! 

Als laatste hebben de 
bevers ook een smeer-
boel gemaakt met 
crêpepapier en wa-
ter. hiermee maak je 
allerlei verschillende 
kleuren water. De 
bevers waren net 
echte scheikundi-
gen!

Daarna konden de 
bevers weer lekker 
lang vrij spelen en 
gingen de bevers aan de slag met 
de mooiste kleurplaten voor Moe-
derdag. Al met al was het weer een 
hele leuke opkomst en vonden de 
bevers het weer leuk om een lange-
re opkomst te hebben. 

Nu kijken ze uit naar de volgende 
keer, 

om-
dat we dan ons 
eerste weekendkamp van het sei-
zoen mogen houden. De bevers en 
de leiding hebben er weer veel zin! 

Groetjes van de Middagkolonie

#middagkolonie

JUNI 2021
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Heee meiden!

Voor het eerst in ruim anderhalf jaar hadden we eindelijk weer een weekendkamp. 

En tot onze grote vreugde waren alle vier de ploegen helemaal compleet!

Nadat we ons vrijdagavond bij Or-
pidow hadden verzameld, hebben 
we eerst geopend. Daarna zijn we 
de vier tenten gaan opzetten en 
inrichten. Ondertussen hing de lei-
ding ook wat feestverlichting op in 
het bos voor een beethje extra 
sfeer. Het was 

heel fijn dat het 
al deze tijd nog gewoon licht was. 

Nadat we de vlag weer hadden 
laten zakken (deze hoort niet in het 
donker te blijven hangen), heeft het 
kader een vuurtje gemaakt in de 
kleine kampvuurkuil en kon de rest 
vast stokken gaan zoeken.

We hebben toen nog ouderwets 
stokbroodjes gebakken boven het 
vuur en gezellig wat gezongen. Uit-
eindelijk werd het toch tijd om de 
tanden te poetsen en de tent op te 
zoeken. Maar voordat er geslapen 
werd, duurde nog wel een tijdje.

‘s Ochtends werd iedereen om half 
acht alweer gewekt, maar iedereen 
zat wonder boven wonder al snel 

vrolijk en ogenschijnlijk uitgeslapen 
aan het ontbijt. Na het ontbijt ging 
een deel de afwas doen, een deel de 
tenten alvast leeghalen en begon de 
rest met het halen van piohout voor 
de keukentafels.

Elke ploeg heeft vervolgens een ei-
gen keukentafel gepionierd, en dat 
ging best rap. Nadat daarop ook 
de kooktoestellen waren geplaatst, 
was het tijd om lunch te gaan ma-
ken met gebakken eieren en/of 
wentelteefjes. (Wil je eens meer 
weten over wentelteefjes, kijk 
dan op www.wentelteefjes.nl)

Omdat de weer-app inmiddels 
lichte regen voorspelde, heb-
ben we daarna snel de tenten 
en de keukentafels weer afge-
broken. We hadden de ten-
ten net op tijd binnen, zodat 

we die nog droog hebben kunnen 

meidenklets
#pr. margriettroep

weekendkamp
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houden. Omdat dit allemaal zo snel 
ging, was er daarna nog 

wat tijd om 
in groep-
jes wat 

spelletjes te 
doen, lekker 
in het bos te 

hangen of ge-
woon rondjes 
door de regen 

te gaan rennen.

Dinsdagavond 
hebben we trou-

wens de tenten -die 
waren uitgehangen 

om te luchten- weer 
opgeruimd. Daar was 

meer dan de helft van 
de scouts bij aanwezig, 

dat was volgens mij nog nooit zo 
veel.

Het was een gezellig kamp, we heb-
ben nu alweer zin in het volgende!

weekendkamp
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beverbabbels
#ochtendkolonie

32 bevers… dat past niet meer langs de zijkant van Hotsjietonia! We hebben een grotere muur nodig ;-)

Het was vandaag gezellig druk bij de 
bevers en dat kwam goed uit, want 
er stond een belangrijke opkomst op 
het programma. Vandaag gingen we 
aan de slag met EHBO, oftewel wat 
moet je doen bij een ongeluk waar-
bij jij of iemand anders zich bezeert. 
Hebben de bevers zich wel eens per 
ongeluk bezeerd? Nou en of, daar 
kwamen de verhalen! Van de trap 
gevallen, knieën geschaafd en zelfs 
een enkele gebroken pols. Hoog tijd 
om hier wat meer over te leren. 

In groepjes gingen de bevers met 
de leiding meer ontdekken over 
verschillende EHBO dingen. Wat zit 
er bijvoorbeeld allemaal in de ver-
bandtrommel? Wanneer bel je 112? 

En hoe klinkt een ambulan-
ce eigenlijk? Ook 

moch-

ten de bevers zelf oefenen met ver-
band omdoen, menig arm en been 
werd in het gaas gehesen. 

Tijdens het ranja drinken kwam Mar-
tijn ineens binnen rennen met de 
brandblusser, hij riep dat er brand 
was! Alle bevers moesten snel naar 
buiten en samen met de leiding 
naar de Verzamelplaats, het groene 
bordje naast Orpidow. Daar bleek 
dat er geen echte brand was, dit was 
een ontruimingsoefening. Dit doen 
we één keer in de zoveel tijd omdat 
het heel belangrijk is dat iedereen 
weet wat hij of zij moet doen als er 
wél een keer echte brand is. Geluk-
kig weten de bevers dat allang, dus 
deze oefening liep weer gesmeerd! 

Dan was het 
tijd voor het 

hoogtepunt 

van de opkomst, de enige echte 
brancard race. De bevers die het 
aandurfden mochten op de bran-
card liggen, terwijl de andere be-
vers (en de leiding) de brancard 
door het parcours tilden. Alle vier de 
kanten van de brancard moeten na-
tuurlijk recht liggen, anders glij je er 
zo af! Dat gebeurde gelukkig niet, 
want onze bevers zijn erg sterk en 
houden die brancard zonder moeite 
de lucht in. 

Het was een erg leerzame en gezel-
lige ochtend! 
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Hieronder blikken we kort terug op 
een aantal van de afgelopen op-
komsten: 

De vloer is sneeuw tenzij je op 
piopalen staat
Het doel was vrij simpel: met je 
ploeg moest je de overkant van 
het terrein bereiken, maar dan wel 
zonder de grond aan te raken met 
je lichaam. Met een aantal hulp-
middelen zoals tonnen, piopalen en 
touw was dit uiteindelijk maar net 
te doen! 

Filmpjes maken voor de Engel-
se scoutinggroep
Begin van dit jaar zijn we in contact 
gekomen met een scoutinggroep 
uit Engeland (Downlands Scouts uit 
Billingshurst). Een aantal maanden 
geleden hebben de scouts al an-
sichtkaarten naar elkaar verstuurd, 
met als doel om elkaar beter te leren 
kennen. Tijdens deze opkomst heb-
ben we een filmpje opgenomen, 
waarin we ons terrein hebben laten 

zien, wat hebben verteld over 
onze Nederlandse scouting-
-tradities en waarin we meer 
over de Gaaientroep hebben 
verteld. Dit was het laatste on-
derdeel waarmee de scouts het 
insigne Internationaal hebben 
verdiend, super gedaan alle-
maal!

Vuur maken
Voor velen één van de favoriete op-
komsten, vuur maken! Ondank de 
verkorte opkomsttijden lukte het 
om snel een aantal vuurtjes aan te 
hebben en hier wat lekkers op te 
maken. Op het menu stonden wen-
telteefjes en popcorn, een geslaag-
de, maar vooral lekkere, opkomst! 

Spongebob GO
Om ons alvast wat beter voor te be-
reiden op ons zomerkamp thema, 
SpongeBob, hebben we een GPS-
-spel gespeeld in het thema Spon-
geBob. In de buurt achter het terrein 
hingen op verschillende plekken 
SpongeBob-figuren. Op het figuur 

De Gaaientroep was dolblij: de opkomsten konden weer op ons eigen terrein worden gehouden! Weliswaar met 

verkorte opkomsttijden, maar dat mocht de pret niet drukken! Na een hoop digitale opkomsten (die natuurlijk ook 

hartstikke leuk waren) was dit toch nog net wat gezelliger! 

jongenspraat
#ekerstroep

stonden een aantal sterren (des te 
moeilijker het figuur te vinden was 
des te meer sterren het figuur waard 
was). Deze figuren konden gevon-
den worden met behulp van een 
GPS en coördinaten. De ploeg met 
de meeste sterren was uiteraard de 
winnaar! 

Flora Fauna Stratego
Fauna, de Romeinse godin van de 
vruchtbaarheid, en Flora, de go-
din van bloemen en lente, konden 
door de vervuiling van de mens het 
werk niet meer alleen aan: planten 
en dieren in het bos waren aan het 
verdwijnen. De Flora en de Fauna 
werden uiteindelijk geholpen door 
onze scouts, met behulp van een 
strategospel, waarin het doel was 
om beide groepen in evenwicht te 
krijgen om de natuur te kunnen hel-
pen. Een leuke, maar ook een leerza-
me opkomst! 

Hopelijk hebben jullie weer genoten 
van de afgelopen opkomsten, wij in 
ieder geval wel! Tot de volgende op-
komst.  

Met vriendelijke groet namens het 
Gaaientroep team, 

Jurriën Kros

JUNI 2021



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 onze oudervertegenwoordigers aan u 

voor.

Binnen onze groep hebben we voor alle leeftijdsgroepen een oudervertegenwoordiger. De oudervertegenwoordi-
ger is de stem vanuit de jeugdleden en hun ouders in onze groepsraden. Zij behartigen tijdens deze vergaderingen 
van alle leiding, begeleiders, bestuur en andere ondersteuners de belangen van de jeugdleden en hun ouders/
verzorgers. Mocht u ook iets willen inbrengen in onze overleggen of tussendoor, dan kan dat natuurlijk via de 
leiding  maar dus ook via de oudervertegenwoordigers. Om ze wat meer bekendheid te geven, hierbij een korte 
voorstelronde:

oudervertegenwoordiger

JUNI 2021

Mijn naam is Lisette Visser. Ik ben de moeder van Elise (5 jaar). Elise zit 
sinds vorig jaar bij de Bevers en heeft er iedere week veel plezier.  Toen ik 
in 2003 een relatie kreeg met mijn huidige man Jelmer, kwam ik terecht in 
een echte scouting familie in Nijverdal. In deze prachtige plek heb ik ruim 
10 jaar leiding mogen geven aan Bevers en Welpen en tevens was ik enkele 
jaren secretaris van het verenigingsbestuur.  
Ik ben nu oudervertegenwoordiger geworden voor de Bevers om wat meer 
verbinding te krijgen met deze prachtige scoutinggroep en om de input/ 
geluiden van ouders naar voren te kunnen brengen richting de Beverlei-
ding en het bestuur. Heeft u vragen/ opmerkingen die ik mee kan nemen, 
spreek me dan gerust aan of stuur een berichtje!

Mijn naam is Ilona Bakker, 37 jaar. Ik ben de moeder van Maarten (Mow-
glihorde), Feline, Emma en Sofie (allen bij de Shantihorde). Op zaterdag 
breng en haal ik de kinderen vaak bij de Punt dus mocht je iets te vragen 
of op te merken hebben, spreek me gerust even aan Dan kan ik de stem 
namens de ouders van de welpen goed vertegenwoordigen.

Mijn naam is Rogier Heuer, vader van Fiep. Fiep is 7 jaar lid van de 
SWIII/LBP en nu scout bij de Gaaientroep. Van jongs af aan heb ik bij 
Scouting gezeten en na het verhuizen naar Apeldoorn ben ik nu klusou-
der. Omdat leiding niet alles in de gaten kan hebben is het belangrijk om 
jeugdleden en ouders een stem te geven binnen een groep.

Mijn naam is Marry Dekker, getrouwd met Rob. Wij hebben nooit op scou-
ting gezeten. Onze drie kinderen wel, inmiddels komen we al zo’n 16 jaar 
op de Punt! Maar kleintjes worden groot. Jan is nu leiding bij de Mowgli-
horde. Geert is leiding bij de Shantihorde en Inge is jeugdlid bij EA595.
Naast het oudervertegenwoordiger zijn maak ik regelmatig schoon in de 
gebouwen van de SWIII/LBP. 
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DIE SCOUTINGGROEP BIJ DE NAALD
STADHOUDER WILLEM III / LADY BADEN-POWELL

onderwaterthema:

  rotterdam, here we come!




