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Bij het verschijnen van deze Jachthoorn is het nieuwe scouting-seizoen al weer een paar we-

ken onderweg. Het overvliegen is achter de rug, alle speleenheden draaien weer in de nieuwe 

samenstellingen, met onder anderen jonge nieuwe leiding die net is overgevlogen van de 

explorers.

Maar op het moment van vullen van deze 
Jachthoorn zijn we in gedachten nog bij 
het afgelopen groepszomerkamp. Met alle 
mooie verhalen en foto’s kunnen we alle-
maal nog even heerlijk nagenieten. 

De aanloop naar het groepszomerkamp was 
best spannend. Een groepszomerkamp met 
160 deelnemende jeugdleden en 56 kader-
leden (leiding en ondersteunende staf) is een 
logistieke operatie dit past bij de scouting 
slogan “Laat je uitdagen”. Ten eerste is het 
vinden van een geschikte locatie voor alle 
leeftijdscategorieën al een zoektocht. Daar 
waren we ruim van te voren al mee begon-
nen en in geslaagd. Het terrein en de accom-
modatie en ook de ondersteuning vanuit de 
beheerder is ons ontzettend goed bevallen.  

Het terrein hadden we in 2019 al geboekt. 
Ruim voordat we van corona hadden ge-
hoord. Het corona-spook heeft lang boven 
het kamp gehangen. Mag het doorgaan, 
welke beperkingen zijn er, hoe houden we 
het zo veilig mogelijk en wat moeten we 
doen als er kinderen of leiding met klachten 
zijn? Ik ben ontzettend opgelucht dat dit uit-
eindelijk goed is gegaan. We hebben geen 
kinderen of leiding naar huis hoeven sturen 
met klachten en hebben ook achteraf geen 
besmettingen geconstateerd.  

Maar ook zonder corona blijven er genoeg 
uitdagingen over. Hoe krijg je bijvoorbeeld al 
die mensen en spullen op de locatie? En hoe 
pas je dat in het tijdschema dat ons door het 
terrein werd aangereikt? Met verschillende 
kiss-and-ride locaties voor bevers, welpen en 
scouts was er voor het af- en aanrijden van 
ouders en kinderen een oplossing gevonden. 
En voor alle spullen zijn we enorm geholpen 
door transportbedrijf Albert van de Scheur 
en de chauffeurs Willie en Dick. Geheel be-

langeloos hebben ze een oplegger vol met 
spullen op de zaterdagen van en naar Rot-
terdam gereden. Ontzettend bedankt daar 
voor! En met de vele leiding hadden we die 
trailer op de vrijdagavond voor het kamp 
snel gevuld, en op dag van aankomst ook 
snel leeg. Met ook nog extra hulp van scouts 
en explorers op de zaterdag van vertrek was 
de trailer ook weer snel geladen en gelost. 

En op het kamp zelf was het mooi om te zien 
welke enorme hoeveelheden eten er door 
de kookstaf werd aangeschaft en met liefde 
werd klaar gemaakt. Maar het allerleukste 
was natuurlijk om te zien hoe al  die kinderen 
(en leiding ) allerlei leuke activiteiten doen 
en het ongelooflijk naar hun zin hebben. En 
dan hebben we ook nog ontzettend geluk 
gehad met het weer: geen spatje regen en 
prima temperaturen. Kortom een geslaagd 
zomerkamp! Geniet daar allemaal nog een 
keer van met deze Jachthoorn. En als dat niet 
genoeg is, kijk dan ook de ontzettend leuke 
vlogs van Kelvin met detective Timon nog 
eens na.

Tineke Wiersma

SEPTEMBER 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

september
18 september 
Open Opkomst

oktober
2 oktober
Pepermuntactie

9 oktober 
Klusdag 

november
13 november
Schoonmaakdag 

13 november
Midwinterkampvuur

december
4 & 11 december
Kerstbomenactie
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social media 

T twitter.com/sw3lbp

f facebook.com/sw3lbp

C instagram.com/sw3lbp

Y youtube.com/scoutingsw3lbp

5 sw3lbp.nl
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pepermuntactie 2021

Ook dit jaar organiseren wij dé Pepermuntactie op de eerste zaterdag van oktober, 

editie zeven alweer dit jaar. De voorbereidingen zijn al in gang gezet.   

Jaarlijks doen we één grote actie 
(slechts één dus voor het gehele 
jaar) waarbij de inzet van alle jeugd-
leden, hun ouders/verzorgers en de 
kaderleden gevraagd wordt. Deze 
groepsactie zorgt ervoor dat onze 
financiën gezond blijven en dat we 
nieuw materiaal kunnen kopen dat 
belangrijk is voor ons scoutingspel. 
Dit jaar gaat een deel van de op-
brengst naar de aanschaf van scou-
tingmaterialen, zoals pioniertouw, 
pionierpalen en bijlen. Tijdens het 
afgelopen groepszomerkamp is na-
melijk gebleken, dat een deel van 
het materiaal aan vervanging toe is.  
Vorig jaar moest de verkoopdag op 
het laatste moment worden afge-
last. Een deel van de opbrengst 
was bedoeld voor het groeps-
zomerkamp. Ondanks dat de 
opbrengst tegenviel, was het 
groepszomerkamp in Capelle 
aan de IJssel geslaagd, de en-
thousiaste verhalen kunnen we 
in deze Jachthoorn lezen. We ho-
pen natuurlijk allemaal van harte 
dat de coronamaatregelen dit jaar 
geen roet in het eten zullen gooi-
en en dat we een mooie verkoop-
dag zullen hebben.   

Zaterdag 2 oktober aanstaande is 
de grote verkoopdag waarbij, uit-
gezonderd de Bevers, alle jeugdle-
den geacht worden de gehele dag 

aanwezig te zijn. Ook kunnen we 
dan niet zonder ouders/verzorgers 
om groepjes jeugdleden naar de 
wijken te brengen en de verkoop te 
begeleiden. 

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

Gedetailleerde informatie over de 
actie(dag), inclusief de inschrijflijst 
voor de voorverkoop, heeft u - als 
het goed is - al thuis in de brieven-
bus ontvangen. 

Naast de verkoop op de actiedag, 
vragen we alle jeugd- en kaderleden 

om zoveel 

mogelijk pepermunt in de voorver-
koop te verkopen aan familie, be-
kenden en in de eigen wijk. 
 
Ook is het dit jaar mogelijk om bij 
het inleveren van de voorverkoop-
lijst met PIN te betalen. We krijgen 
bij de Pepermuntactie veel munt-
geld. Het storten daarvan is niet gra-
tis. Heeft u interesse in muntgeld, 
mail dan naar pepermunt@sw3lbp.
nl.  

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

Houd zaterdag 2 oktober, de actiedag, vast vrij in uw agenda! 

SEPTEMBER 2020
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beverbabbels
#ochtendkolonie

Eindelijk was het zo ver! 

Alle Bevers waren afgereisd naar Rotterdam om daar op kamp te gaan.

Eenmaal aangekomen op het kamp-
terrein mochten de Bevers een mooi 
slaapplekje uitzoeken. Dit jaar geen 
matjes en luchtbedden, maar er 
stonden echte stapelbedden in het 
gebouw. Toen alle Bevers hun slaap-
zak hadden uitgerold en de knuffels 
alvast hadden ingestopt was het tijd 
om het terrein te verkennen. Het 
gebouw waar we sliepen draagt de 
naam: ‘De boerderij’, dus Betsy het 
hangbuikzwijn was helemaal op zijn 
plek naast ons gebouw. Naast deze 
gezellige buurvrouw was er ook een 
mooi speelveld om vrij te spelen. 
Na de uitgebreide rondleiding was 
het tijd om samen met alle speleen-
heden van onze scoutinggroep te 
gaan eten. Tijdens het diner kwa-
men er drie hele bijzondere gasten 
op bezoek. Dradu de Dorpeling, 
Poon de Poortwachter en Zora de 
Zeemeermin. Zij wonen in het on-
derwaterrijk Aquarel en zoch-
ten hulp om hun waterrijk 
te redden. Poon de Poort-
wachter moest de poorten 
en paleismuren van Aqua-
rel herstellen en de Bevers 
moesten op zoek naar een 
magische parel. Deze parel 
kan de poorten van Aqua-
rel weer opbouwen. Na de 
spannende opening was het 
tijd om lekker te gaan slapen 
en alvast te dromen over de 
parel.

Na een rustige nacht was het 
tijd om de zoektocht naar de 
parel te starten. Bij iedere acti-
viteit kregen de Bevers een hint 

van Nemo. Nemo woont al een tijd-
je in Aquarel en heeft de parel wel-
eens gezien, maar waar precies dat 
weet Nemo niet meer. Hopelijk kun-
nen de Bevers de hints begrijpen en 
de parel vinden. De eerste hint die 
de Bevers konden verdienen was bij 
het gezamenlijke spel met de wel-
pen. Alle Bevers deden hun best 
dus kregen ze een hint van Nemo. 
’s Avonds was er feest in de boer-
derij, de discolichten gingen aan en 
alle danskunsten werden uit de kast 
gehaald.

Met één verdiende hint hadden de 
Bevers nog geen idee waar de parel 
kon liggen dus was er werk aan de 
winkel! Na een broodje kaas bij het 
ontbijt konden de Bevers er weer 
tegenaan. De Bevers hebben zich ’s 
ochtends vermaakt met waterspel-
letjes en ’s middags gin-

gen de Bevers op zoek naar de parel 
is een grote speeltuin. Door al het 
drukke klimmen en klauteren had-
den de Bevers het warm en konden 
ze lekker afkoelen met een heerlijk 
waterijsje.

Nemo was door het enthousiasme 
van de Bevers zo onder de indruk dat 
Nemo nog meer hints aan de Bevers 
gaf. Helaas snapten de Bevers hier 
nog niet zoveel van, maar ’s avonds 
kwam Poon de Poortwachter langs 
om te helpen. 

#middagkolonie
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Op het grote veld hebben de Be-
vers een route uitgelopen en aan 
het einde van de route lag dan echt 
de parel! Als bedankje had Poon de 
Poortwachter voor iedere Bever nog 
een mooie badge als aandenken 
van het kamp. 

De laatste dag was aan-
gebroken en alle tassen 
moesten weer ingepakt 
worden. Om het kamp 
goed af te sluiten heb-
ben de Bevers patat-
jes gegeten voordat 
ze werden opgehaald 
door hun ouders. 

Het was een geslaagd 
kamp! 

V
E

IL
IG

VICTOR

Hallo lieve stamleden,  
Sinds kort ben ik relatie van Stam. 
Wat een feest! Ik mocht zelfs mijn 
gezondheidsformulier invullen. 
Of nou ja, dat hebben de stam-
leden voor mij gedaan. Ik kan zelf 
natuurlijk niet schrijven. Geloof 
het of niet! k heb hem wel zelf 
ondertekend met behulp van de 
stamleden. De vragen op het ge-
zondheidsformulier vond ik wel 
moeilijk.

Maar het was het waard, want nu 
mocht ik mee op zomerkamp! Dat 
mag natuurlijk niet zonder gezond-
heidsformulier.  

Het zomerkamp was geweldig. Na 
weken opgesloten te hebben ge-
zeten in mijn gele huisje werd ik 
op vrijdagavond bevrijd. Ik kreeg 
een labeltje, net zoals mijn vlag. 
Ik mocht nog snel een ritje maken 
in de Tesla en daarna ging ik: hop, 
de vrachtwagen in! Op zaterdag 
gingen we met gierende banden 
richting Capelle. Daar kreeg ik een 
speciale taak: de weg veilig maken 
samen met Wepsley Veilig tijdens 
het uitladen van de vrachtwagen! 
Wat een feest. Wapperen met mijn 
vlag! Alles is veilig uit de vrachtwa-
gen gekomen, uiteraard. Jullie kun-
nen op mij rekenen! 
De rest van de week mocht ik het 
magazijnmateriaal van Tom bewa-
ken. Niemand kwam zomaar langs 
mij! 

Ik voelde me helemaal in mijn ele-
ment. Yalahi! 

Lieve stamleden, bedankt voor 
weer een geweldig scoutingsei-
zoen. Mijn vlag en ik hebben ge-
noten en zijn blij dat jullie weer fy-
sieke opkomsten mogen houden 
met mij.  

Tot de volgende!

Veilige groetjes van Victor Veilig.



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!

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
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Kunnen we kinderen?

Ajaj kapitein

Ik hoor het niet!

Ajaj kapitein!

Ooooohhhhhhh

Het zomerkamp van de Gaaien 
-troep stond dit jaar in het thema 
van Spongebob Squarepants! Alle 
jeugdleden kregen tijdens het kamp 
hun eigen Spongebob t-shirt. In vier 
ploegen namen de leden het tegen 
elkaar op in een wedstrijd om de 
beste “Krokante Krab”-franchise te 
openen. Oftewel (voor wie niet zo 
bekend is met het thema) hun ei-
gen versie van het restaurant uit het 
Spongebob-thema.  

Gedurende de hele week kregen de 
jeugdleden bezoek van andere wel-
bekende karakters zoals Padvinder 
Patrick Ster, Sportieve Sandy, Och-
tendhumeur Octo, Kribbige me-
neer Krabs en Probleem-zoekende 
Plankton. Zo werd er op zondag sa-
men met Padvinder Patrick de keu-
kentafel gepionierd, dit keer in de 
vorm een ster! 

Maar een keuken is natuurlijk niet 
genoeg voor een restaurant. Zon-

der kundig personeel en zonder de 
juiste recepten zal je weinig bezoe-
kers trekken. En daarom gingen de 
ploegen op zoek naar de ingredi-
enten van de krabburger. Zo werd 
er tijdens de spellen en activiteiten 
allerlei heerlijke ingrediënten ge-
wonnen. 

Zo zijn we gaan zwemmen in de 
Zevenhuizerplas, hebben we een 
hike gelopen door het 
Kralingse Bos en het 
Bergsche Bos, hebben 
we verschillende (ge-
zamenlijke) themaspel-
len gedaan, zijn we 
naar winkelcentrum 
Rotterdam-Alexander 
geweest, hebben we 
onder andere de zee-
meermin in onszelf 
gevonden in het Ma-
ritiem Museum en 
hebben we ons vol 
gegeten met smo-
res! 

En toch miste er nog één heel be-
langrijk geheim ingrediënt! En daar-
voor hadden we de hulp nodig van 
wie anders dan Positieve Parel!  

Na een mooie kanotocht op de 
Bergsche Voorplas werd Parel ge-
vonden en kon zij ons aan het ge-
heime ingrediënt helpen. En zo kon 
er op de laatste avond de heuse 
krabburger gemaakt worden, ui-

teraard geserveerd met een 

goed bord (lees: tafel) vol 
met friet en sausjes. 

We hebben een ontzettend leuk 
kamp gehad met z’n allen, waarna 
we vijf van onze leden hebben mo-
gen uitzwaaien naar de Explorers. 
Elvira, Eline, Elise, Alexander en Sa-
cha heel erg veel plezier gewenst 
bij jullie nieuwe speleenheid in het 
nieuwe seizoen! 

Groetjes, 

De Leiding 

scoutspraatjes
#gaaientroep

SEPTEMBER 2021

spongebobsquarepants
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Zomerkamp, het kamp waar iedereen naar uitkijkt! Zo ook de Sioniehorde. 

Laten we snel beginnen, want het was een drukke en leuke week. 

Zaterdag
Het was eindelijk zover! Zomerkamp, ie-
dereen heeft er zin in en heeft zijn/haar 
tas goed ingepakt! We werden afge-
zet bij de McDonalds en na uitgebreid 
afscheid van papa en mama gingen 
we naar het kampterrein fietsen. Het 
was gelukkig niet zo ver en we waren 
er zo. We werden opgedeeld in twee 
groepen. Één groep ging in een grote 
tent slapen en de andere groep in de 
boerderij. Nadat we ons bed hebben 
opgemaakt was het alweer tijd voor het 
avondeten: macaroni! Iedereen heeft 
goed gegeten en genoot er echt van. 
Na het eten kwam de opening van het 
kamp. Poon de poortwachter, Dradu 
de dorpeling en Zora de zeemeermin 
kwamen langs. Wij hadden namelijk 
een puzzelstuk gevonden dat zij nodig 
hadden. Na een vermoeiende dag was 
het alweer tijd om naar bed te gaan. 
Morgen weer een dag! 

Zondag
Na een onrustige eerste nacht was het 
alweer tijd voor het ontbijt. Nadat ie-
dereen een broodje hartig en zoet heeft 
gegeten gingen wij ons klaarmaken 
voor een picknick. Ieder groepje mocht 
iets klaarmaken zodat we dat met zijn 
alle lekker konden opsmikkelen. Wij gin-
gen op de fiets naar de grote speeltuin, 
het was best een stukje fietsen maar het 
lukte prima. Nadat we lekker hebben 
gepicknickt en hebben gespeeld in de 
speeltuin gingen we weer terug naar 
het kampterrein. Toen we daar aan-

kwamen mochten zelfs kinderen met 
de Leiding mee een kano in! We sloten 
de dag af door met zijn alle rond het 
kampvuur marshmallows te eten. Het 
was een geslaagde dag. 

Maandag
Goedemorgen dauwdruppeltjes! We 
zijn alweer aanbeland bij de volgende 
dag van het kamp! We begonnen de 
dag met een groot spel. Iedereen had 
een vis gekregen, maar die was nog 
heel saai en had geen kleuren. Door 
spelletjes te doen, kregen ze kleuren 
erbij op de vis en werd het een hele 
mooie vis! In de middag kwam de lei-
ding met allemaal leuk speelgoed en 
een zak snoep. Iedereen mocht zelfs 
twee dingen uitkiezen. Nadat we lekker 
hebben gegeten was het tijd voor een 
rustig avondje, lekker chillen dus! 

jungleavontuur
#sioniehorde

Dinsdag
Vandaag was het de dag van de hike. 
We gingen een wandeltocht van wel 
5 kilometer lopen. En we wisten niet 
eens of we wel goed liepen, dus mis-
schien hebben we er nog wel wat extra 
kilometertjes bij gesprokkeld. Gelukkig 
kwam iedereen aan bij de eerste post! 
Even lekker wat ranja drinken en spelen 
in de speeltuin en daarna konden we 
doorlopen. Door middel van foto’s die 
we hadden gekregen konden we een 
route lopen. Aan het eind werkte het 
boekje ineens niet meer: we gingen in-
eens naar rechts in plaats van naar links. 
De leiding trakteerde op een lekker ijs-
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kano varen

SEPTEMBER 2021

je bij de McDonalds! Het was 
een warme dag dus iedereen had er 
erg veel zin in. In de avond gingen wij 
Vaiana kijken! Het was een superleuke 
film en de Sionies kregen zelfs taart om-
dat David jarig was! Het werd een late 
avond en iedereen was bekaf. 

Woensdag
Vandaag konden we uitslapen en dat 
hadden we wel nodig. We gingen van-
daag kanovaren! Na een lange fiets-
tocht kwamen we aan bij het meer, 
we kregen een veiligheidsinstructie 
en daarna mochten we de boten in. 
Goed peddelen dus, anders kwamen 
we gewoon niet vooruit! Na het ka-
noën gingen we daar ook nog zwem-
men en kregen ook nog een broodje 
knakworst. Het was alweer tijd voor de 
laatste avond en dat betekent de Bonte 
avond! Iedereen had wat leuks voorbe-
reid en we hebben genoten.  

Donderdag
Ook vandaag mochten we uitsla-
pen! En na het uitslapen mochten we 
onze tassen helaas alweer inpakken 

(jammer!). En nadat we onze tassen 
hadden ingepakt, gingen we afscheid 
nemen van onze overvliegers: David, 
Ellen, Noortje, Emma, William, Jort en 
Mees. Wij gaan jullie allemaal heel erg 
missen en wensen jullie veel plezier bij 
de Scouts! Naast de jeugdleden moes-
ten we helaas ook afscheid nemen van 
onze leiding Oe! Ook Oe mocht vla-
happen en dat was heel erg grappig. 

De laatste dag betekent ook dat we pa-
tat gingen eten! Na lekker gesmikkeld 
te hebben was het alweer tijd om naar 
huis te gaan. Na een korte fietstocht 
naar de McDonald’s stonden daar de 
ouders de kinderen al op te wachten. 
We hebben het heel erg naar ons zin 
gehad en het was tijd om afscheid te 
nemen van de leiding. Tot na de zomer 
allemaal!



12
DE JACHTHOORN

12
DE JACHTHOORN

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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De kleine zeemeermin was het thema van de EA595. Maar gelukkkig merk je daar niks van tijdens zo’n kamp...

explosiegevaar
#afdeling 595

Wist je dat..
• … Inge zonder spullen op kamp ging?
• … Ruby haar stoeltje inlevert en geen plek heeft om op te zitten? 
• … Inge de eerste avond tijdens het eten gevoerd is? 
• … Inge banaan in haar broek had? 
• … Inge hard is gevallen met fietsen? 
• … Jordan een bord voor zijn kop had?
• … Inge schrikt van slapende mensen? 
• … Inge niet kan fietsen met één arm en ook niet met twee armen?
• … Je een nectarine kan snijden met een wegwerp mesje? 
• … José heel veel geld heeft uitgegeven dit kamp?
• … Lennart alleen maar flauwe grappen maakt, die niet grappig zijn? 
• … José iedereen vergeet, behalve Floortje? 
• … Jordan een ‘lauwe wasbeer’ is? -> volg op insta @lauwewasbeer
• … Onze muesli opgegeten werd door de mussen? 
• … Inge dacht dat Joe Biden de president van Rotterdam was? 
• … Inge met haar benen omhoog ligt?
• … Inge het gek vond dat een waterijsje na 5 uur in de zon gesmolten was? 
• … Onze dieren Jappie (dolfijn) en Jeroen (krokodil) heten? 
• … Inge dit kamp uit twee broeken is gescheurd? 
• … Ruby een luier met haar kin heeft geopend? 
• … Inge tijdens het disco skaten 3 stoelen om heeft gekegeld? 
• … Ruby en Inge al op de grond lagen op skates voordat ze op de baan stonden? 
• … José alle palen op dit kampterrein twee keer in zijn handen heeft gehad?

“Zonneparaplu” - Noor
“Ik heb het lauw.” - Jordan
“Dat is pedagogisch niet verantwoord.” - Inge
“Plons is ho” - Ruby 
“Het lijkt wel een wolf met een vissensnavel.” - Lennart
“Leuk hè zo’n strand, alleen jammer van het zand” - José
“We liggen met z’n alle onder een zeiltje, we lijken wel vrienden.” - Lorijn
“Jullie hebben toch wel vier kinderen in de auto he?” - Noor
“Het ruikt hier verbrand, of is dat mijn geduld?” - Inge

qu
ot

es

SEPTEMBER 2021

ik heb het 

lauw
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IngrediëntenIngrediënten
- Een mooie, grote, moderne keuken met grote koelkasten - Een mooie, grote, moderne keuken met grote koelkasten 
- Een stel enthousiastelingen die allang een Michelin-ster hadden moeten krijgen - Een stel enthousiastelingen die allang een Michelin-ster hadden moeten krijgen 
- Vele zweetdruppels - Vele zweetdruppels 
- Blauwe pleisters voor de diverse snijwonden - Blauwe pleisters voor de diverse snijwonden 
- ’s Ochtends heel vroeg, als de wereld nog slaapt, liters koffie - ’s Ochtends heel vroeg, als de wereld nog slaapt, liters koffie 
- Megagrote frietpan - Megagrote frietpan 
- Een joekel van een paella pan- Een joekel van een paella pan

Bereiding (bloemlezing) Bereiding (bloemlezing) 
- Op de eerste dag koken voor 240 personen: plakkaroni met rode saus - Op de eerste dag koken voor 240 personen: plakkaroni met rode saus 
- Tot dinsdag koken voor de Bevers - Tot dinsdag koken voor de Bevers 
- Tot donderdag koken voor de Welpen - Tot donderdag koken voor de Welpen 
- Gehele week foerageren voor de Scouts - Gehele week foerageren voor de Scouts 
- 350 broden voor de gehele week - 350 broden voor de gehele week 
- O.a. 45 blikken bruine bonen voor een bonenschotel, toiletgang gegarandeerd - O.a. 45 blikken bruine bonen voor een bonenschotel, toiletgang gegarandeerd 
- 90 kg aardappelen - 90 kg aardappelen 
- 500 appels - 500 appels 
- 60 kg patat en heel veel frikandellen, kaassoufflés en kroketten - 60 kg patat en heel veel frikandellen, kaassoufflés en kroketten 
- 248 liter melk, de “Witte Motor” voor onze geweldige gasten - 248 liter melk, de “Witte Motor” voor onze geweldige gasten 
- 200 uien, het huilen stond ons nader dan het lachen- 200 uien, het huilen stond ons nader dan het lachen 

ToetjeToetje
- Bergenhoge afwas met vele liters afwasmiddel - Bergenhoge afwas met vele liters afwasmiddel 
- Uitgebuikte chef-koks - Uitgebuikte chef-koks 
- Gigantische afvalstromen GFT, kunststof, karton - Gigantische afvalstromen GFT, kunststof, karton 

ResultaatResultaat
We waren erg blij met de geweldige reacties van de kinderen en leiding. Ook werd er vaak een tweede keer op-We waren erg blij met de geweldige reacties van de kinderen en leiding. Ook werd er vaak een tweede keer op-
geschept. En het brood was niet aan te slepen! Tot over 5 jaar. geschept. En het brood was niet aan te slepen! Tot over 5 jaar. 

Eet smakelijk! Eet smakelijk! 

Team Kombuis “Aan de Rotte”Team Kombuis “Aan de Rotte”
(Arjan, Bertwin, Ewoud, Jan-Coen, Onno en Tony met ondersteuning van Laura en Tom)(Arjan, Bertwin, Ewoud, Jan-Coen, Onno en Tony met ondersteuning van Laura en Tom)

Menu Menu 
Kookstaf Groepszomerkamp 2021Kookstaf Groepszomerkamp 2021
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jungleavontuur
#shantihorde

Dit Shantihorde-zomerkamp zou geheel in het teken staat van kennis over vissen. Maar plots… lees hieronder hoe 

één telefoontje de gehele weekplanning omgooide! 

Het was ZATERDAG! Ene profes-
sor Barbara Mc Krill was aanwezig 
bij de ontvangst van de Shanti’s en 
wekte veel interesse bij hen. Tijdens 
de opening stelde de professor zich 
voor en bij het wachten op de pro-
fessor werd een lekker glaasje ran-
ja uitgedeeld. Alhoewel, dat dacht 
de leiding. Het was een vissendrank 
van de professor! Nu veranderen 
alle Shanti’s over zes dagen in vis-
sen! En het antigif heeft de slordige 
professor per ongeluk verspild. De 
Shanti’s moesten nu snel alle ingre-
diënten voor het antigif gaan verza-
melen voordat ze voorgoed vissen 
worden. En zonder de professor, 
want die hoorde dat ze ineens weg 
moest naar Kiribati voor onderzoek! 
Ze belooft de Shanti’s op afstand te 
helpen. 

Op zondag konden de eerste ingre-
diënten voor het antigif verdiend 
worden. Ten eerste het water van de 
zomerkamplocatie. Het water moest 
ook naar de professor gestuurd wor-
den voor verder onderzoek. Maar 
er waren geen reageerbuisjes, de 
Shanti’s moesten op zoek gaan. ’s 
Avonds is ook een diepwater-

plan verdiend met een potje Levend 
SeaLife. 

Ook op maandag werden weer 
twee ingrediënten verdiend. ’s Och-
tend het zweet van de besmette 
personen na een sessie vissengym. 
En water waarin gezwommen is 
door de Shanti’s kon ’s middags ver-
zameld worden in het zwembad. 
De dag werd afgesloten met de film 
Haaiensnaaier. 

Na een verdiend relaxmoment na 
de hike was het op dinsdag knut-
seltijd! Wat een mooie onderwater-
creaties zijn het geworden. Er was 
alleen weinig tijd voor slaap. Er wa-
ren ’s nachts kwaadaardige vissen 
gespot in het bos met de parel! Aan 
de Shanti’s de taak om schelpen te 
smokkelen om Dradu de Dorpeling 
over te halen om de kwaadaardige 
vissen de verslaan. Natuurlijk lukte 
dit de Shanti’s. Op naar bed! 

De woensdag stond in het teken 
van een handelsspel waarbij de 
schub van de mooist vis van de zee 
verkregen 

werd. Het kanoën in de middag was 
misschien wel de grootste verras-
sing voor de Shanti’s, we moesten 
er ook wel één uur voor fietsen. ’s 
Avonds was het tijd voor een gezel-
lige bonte avond! 

Donderdag was alweer de laatste 
dag van het zomerkamp: alles oprui-
men, het laatste spel en het antigif 
kon gemaakt worden. Na afscheid 
van de oudste Shanti’s en een lekker 
patatje was het tijd om 

weer naar huis te 
gaan… 

Het was een 
geslaagde af-
sluiting van het 
seizoen.
 
Tot na de zo-
mer!

SEPTEMBER 2021
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EA757 was ook van de partij bij het groepszomerkamp. 

We hebben verschillende activiteiten gedaan. We hebben bijvoorbeeld een grote 
klopjacht gedaan in de stad Rotterdam. Daarnaast hebben we een grote hike ge-
daan in Rotterdam, met als kers op de taart een snelle vaart naar huis. We hebben 
toen gevaren in twee snelle boten met een snelheid van boven de 80 km/h! Wat 
een kick gaf dat! Iedereen had een ‘big smile’ op z’n gezicht. Verder zijn er nog 
veel meer ongelofelijk leuke dingen gebeurd. Kortom een kamp om te onthouden. 

Wist je dat ...
• ... Er te vaak “yes yes” is gezegd dit kamp?
• ... Fulco zelf een nummer heeft geschreven voor de mensen die weg gaan?
• ... Elisa, Daniël en Rana onze speltak gaan verlaten?
• ... Voor Maurits en Max het hun eerste zomerkamp was?
• ... Douwe en Mart meestal ochtendgym organiseerde?
• ... Cindy een hele goede invalleiding was?
• ... Rana met heel veel moeite toch in het bootje op ons terrein is gestapt?
• ... Bram, Jurre en Maurits in het vieze water hebben gelegen?
• ... Max goed Engels kan spreken?
• ... Daniël beter om kan gaan met bijlen dan hij zelf dacht?
• ... Er heel veel liefde in de lucht hangt binnen de Explorers?
• ... Er een maaltijd heel pittig was?
• ... Wij vanaf Utrecht naar Capelle aan de IJssel zijn gefietst?
• ... Onze Explorers hebben meegevaren met de havenmeester van Rot-

terdam?
• ... Dorieke bijna in het water lag door Fulco?
• ... Bijna alle Explorers een elektriciteitshuisje zijn opgeklommen?
• ... Er heel veel potjes gepest zijn?

explosiegevaar
#afdeling 757
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Hallo allemaal,

Zaterdag 17 juli was het eindelijk zover. Het begin van het zomerkamp.

De meeste dingen weten jullie na-
tuurlijk wel. We hebben de tenten 
opgezet, keukentafel gebouwd, een 
hike gelopen en zijn wezen zwem-
men.

Toch had dit kamp ook wat bijzon-
dere dingen.
Zo hebben we op het terrein een 
hindernisbaan gedaan die boven de 
sloot hing. En dat was niet zomaar 
een sloot, 

maar eentje 
die helemaal vol lag met kroos. Een 
mooie lichtgroene vlakte dus.
De hindernisbaan bestond uit palen 
die in het water stonden, met daar-
tussen steeds touwen die op een an-
dere manier naar de volgende 
paal liepen. Dat was nog best 
een kunst om daar overheen te 
komen. Een enkeling viel er ook 
nog van af, en haalde dus met-
een al een nat (bad)pak en had 
het haar vol kroos zitten.
Maar uiteindelijk zijn de mees-
ten er goed overheen gekomen, 
om vervolgens toch alsnog in de 
sloot te springen...

Omdat het een groepszomer-
kamp was hebben we ook 

veel dingen samen met de andere 
(scouts)speleenheden kunnen doen. 
Zo was er op maandag een posten-
spel met allerlei verschillende posten 
dat we samen met de andere scouts 
en de explorers hebben gedaan.

Maar de meeste lol hebben we denk 
ik toch wel gehad met de bootjes 
die bij het terrein hoorden, waarmee 
we lekker door de sloten kon-

den peddelen. Dat heb-
ben we best veel gedaan. 
En af-en-toe moest je dan 
een aanval van een andere 
boot afslaan of even flink 
doorpeddelen om de wa-
terpistolen van mensen op 
de kant te ontwijken.
Het hoogtepunt was ech-
ter toen drie van de mei-
den op een bootje de ka-
bouterdans gingen doen. 
Aan de ene kant van het 

water stonden de explorers ze 
aan te moedigen, en wij aan 
de andere kant. En ze sloten 
het dansje spectaculair af 
door met z’n drieën tegelijk 

meidenklets
#pr. margriettroep

SEPTEMBER 2021

in het water te springen. Gelukkig 
hebben we het allemaal gefilmd.

Het was een leuk kamp en we heb-
ben enorm veel mazzel gehad met 
het lekkere weer.

We kijken nu alweer uit naar het 
kamp volgend jaar!



18
DE JACHTHOORN

Jallahiii! Daar zijn ze weer met hun bekende groet.

jungleavontuur
#mowglihorde

De Mowgli’s mochten ook mee op 
groepszomerkamp gelukkig. Ze 
hebben flink gespeurd, maar heb-
ben ze uiteindelijk ook de parel ge-
vonden? Of moesten ze met lege 
handen naar huis? Lees het maar in 
hun logboek.  

 

Net als alle anderen speleenheden 
zaten wij natuurlijk ook afgereisd 
voor ons mooie zomerkamp naar 
Capelle aan de IJssel.  

Hier kregen wij van Zora de zee-
meermin te horen dat wij op zoek 
moesten gaan naar een parel. Maar 
hoe we dit moesten doen, kon zij 
niet vertellen. Je kon hem bij een 
spel verdienen, maar hij kon ook 
zomaar ineens uit de lucht komen 
vallen. Best verwarrend allemaal, 
maar de Mowgli’s laten zich niet 
kisten en gaan over tot actie.   

Door de week door hebben wij alle-
maal verschillende spellen gespeeld 
zoals een groot postenspel met de 
Welpen en Bevers, haaihandel (ja, 
de enige haaien waarop gehandeld 
mocht worden), memorie en een 
handelsspel. Bij sommige van deze 
spellen hebben wij haaientanden 
verdiend. Deze haaientanden moes-
ten wij verzamelen voor Lenny de 
vegetarische haai en Oscar de coole 
vis. Zij hadden ons beide namelijk 
verteld dat wij in ruil voor de haai-

18
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entanden de parel zouden kunnen 
krijgen.  

Op het moment dat wij terugkwa-
men van het kanoën, vonden wij 
een briefje met de vraag of wij alle 
verzamelde haaientanden wilden 
tellen en we dan vanzelf de parel 
zouden krijgen. Dit klopte inder-
daad: op het moment dat we al-
les hadden geteld kwam de parel 
zomaar uit de lucht vallen. Hierna 
hebben wij hem ingeleverd bij Zora 
en hebben wij  het onderwaterrijk 
kunnen redden. Daar waren we erg 
blij mee! 
We konden opgelucht weer naar 
huis. 

Het was een superleuk zomerkamp. 
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De Ekers hadden een heel gezel-
lig veldje vooraan het terrein. Het 
opzetten van het kampement ver-
eiste wel enige moeite, door het 
transport van de materialen van 11 
speleenheden (en kookstaf/groeps-
materiaal) was het aardig door de 
war geraakt. Dus toen de Ekers hun 
tent op moesten zetten ontbrak er 
toch het een en ander, bijvoorbeeld 
het grondzeil van een tent en de 
tentstokken en het grondzeil van 
de andere tent.  Na een zoektocht 
konden de scouts gelukkig toch hun 
slaapvertrekken gaan inrichten. 

Na zondag het kampement verder 
opgebouwd te hebben hebben 
we verder een rustige dag gehad. 
Maandag zijn we de week goed 
begonnen, we zijn gelijk naar de 
“stad” (winkelcentrum Alexandri-
um) gegaan! Dat betekent voor de 
scouts vooral veel snoep en eten 
inslaan en voor de leiding lekker 
donuts eten bij de Dunkin’ Donuts. 

Dinsdag was de grote dag daar: de 
hike! Met een afstand van 18,5 kilo-
meter was dit geen kleine uitdaging, 
maar de Ekers hebben er korte met-
ten mee gemaakt. Ze liepen zelfs zo 
hard door dat ze op een post nog op 
de leiding moesten wachten omdat 
die nog bij een vorige post vandaan 

moesten komen. Woensdag 
was het tijd om even af te koe-
len, lekker zwemmen bij een 
zwemplas. De weg vinden was 
even ingewikkeld (een stoep 
in Rotterdam is volgens google 
maps ook een fietspad), maar 
uiteindelijk hebben we het ge-
red. En dat was maar goed ook, 
want warm was het wel. Woens-
dagavond hadden we een pro-
gramma samen met alle scouts, 
tegen elkaar voetballen op het 
voetbalveld (volgens mij weet nie-
mand wie er gewonnen heeft) en 
afsluiten met het maken van smores 
op het vuur. 

De volgende dag moesten we er 
wel weer vroeg uit, want er ging 
’s ochtends gekanoëd worden. De 
scouts waren verdeeld in groepen 
van twee en drie. De leiding had 
een eigen kano. De samenstelling 
van de kano’s is tijdens het varen 
nog een aantal keer gewijzigd, maar 
twee uur later stonden alle scouts 
weer veilig (en droog) aan wal. ’s 
Middags hebben de scouts door 
een handelsspel geld verdiend. Dat 
kwam later goed van pas, want 
hiermee konden zij de parel kopen 
van een oude vrouw. Donderdag 
gingen we vroeg slapen, want we 
moesten de volgende ochtend weer 
vroeg op. Maar wacht: de scouts 

werden midden in de nacht 
weer gewekt. Er was hulp no-
dig bij het ontdekken waarom 
de koning boos was geworden 
en de parels had verspreid! Na 
met veel werknemers/vrienden 
van de koning te hebben ge-
sproken werd het duidelijk: de 
kok had hutspot gemaakt, maar 
de koning houdt helemaal niet 
van hutspot! Nadat dit duide-

Wat een onderneming was het, met de hele groep naar Rotterdam om daar zomerkamp te gaan houden.

jongenspraat
#ekerstroep

lijk was geworden 
konden de scouts gelukkig weer 

lekker naar bed. 

Vrijdag was wel een drukke dag, het 
kampement moest afgebroken wor-
den, maar doordat iedereen goed 
meehielp was dat ook zo gebeurd 
en konden we de rest van de dag 
lekker rustig aan doen. Bijvoorbeeld 
door het klimmen over het “Moi 
Gekloi”, een klimtoestel dat in het 
water stond waar menig scout een 
nat pak aan over heeft gehouden. 
’s Avonds was het traditiegetrouw 
tijd voor patat. Nadat iedereen zijn 
“bordje” leeg had (en Joppe over de 
tafel met saus was gegleden) had-
den de scouts nog even vrije tijd tot 
de afsluiting. Bij de afsluiting gingen 
we kijken of alle speleenheden hun 
parel teruggevonden hadden. Dit 
was gelukkig gelukt! Nu konden we 
weer met een gerust hart naar huis 
de volgende dag. 

Zaterdag vroeg op en vroeg ont-
bijten, want om 8:00 uur was de 
vrachtwagen er al. Nadat iedereen 
had geholpen met inladen, was het 
ook alweer tijd om naar Apeldoorn 
te vertrekken en de laatste spulletjes 
op te ruimen. En zo kwam er een 
einde aan een zeer geslaagd zomer-
kamp.  



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 

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
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 financieel/technisch beheer voor appartementen en woningen

•  VvE gezondheidscheck 
 advisering potentiële kopers inzake gezondheid VvE
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Leuk om op Groepszomerkamp te gaan, maar hoe krijgen we al onze spullen mee naar Scoutcentrum Rotterdam? 

Dit was een mooie logistieke uitdaging. 

Richard ten Katen (PMT) wilde wel 
eens informeren bij een goede ken-
nis van hem. Het bedrijf Albert van 
de Scheur, De Hijs en Transportspe-
cialist, bood de oplossing. Het be-
drijf zou het transport op zich ne-
men en twee zaterdagen heen en 
weer rijden.  

Een trailer werd vrijdagmiddag voor 
het kamp op het pad achter de 
poort neergezet en die avond heb-
ben we met de leiding de trailer ge-
vuld met alle kampspullen.  Op za-
terdag om 12 uur stond de wagen 
bij het kampterrein en kon alles er 
uitgeladen worden. Per speltak wer-
den stapels gemaakt zodat iedereen 
zijn spullen kon vinden.  

Wat ging er zoal met de vrachtwa-
gen mee: 300 stuks pionierhout 
(ronde balken van hout), al ons 
pioniertouw, alle ploegkisten, nog 
meer kisten, veel tenten, tentstok-
ken, tafels en banken, heel veel spel-
materiaal verpakt per speltak, thema 
materiaal, ongeveer 15 fietsen, 
3 karren en een radio.  

SEPTEMBER 2021

Het kamp was eigenlijk veel te snel 
voorbij en zo was het weer een za-
terdag verder. De vrachtwagen was 
om 8 uur in Capelle aan den IJssel 
om rond 9.30 uur weer volgeladen 
terug te gaan naar Apeldoorn.  Om 
11.45 stond deze weer netjes op de 
Punt. 

Dit is eigenlijk in het kort hoe het lo-
gistieke plaatje eruit zag. Eén ding 
is duidelijk, als het bedrijf Albert van 
de Scheur niet bereid was geweest 
om ons te sponsoren hadden we 
een flinke uitdaging gehad. Ik zie 
ons al gaan met onze aanhanger-
tjes…

Via deze weg wil ik het bedrijf 
Albert van de Scheur, De Hijs & 
Transportspecialist, bedanken 
voor het transport naar Capel-
le aan den IJssel en weer terug. 
Bedankt! 

Bertwin Westerveld

achter de schermen



WORD JIJ ONZE KONING(IN)?

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

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

     pepermuntactie

verkoop
JIJ DE MEESTE PEPERMUNT?

Dan win jij ee
n prijs!

€ 2,-
PER DOOSJE

NU 3 VOOR € 5,-
ALLEEN TIJDENS DE VOORVERKOOP
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DIE SCOUTINGGROEP BIJ DE NAALD
STADHOUDER WILLEM III / LADY BADEN-POWELL


