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De afgelopen periode kwam scouting verschillende keren in het nieuws.

We werden voor het eerst genoemd in de 
corona- persconferentie van Rutte en de 
Jonge: voor scoutingopkomsten en week-
endkampen voor jeugdleden jonger dan 18 
jaar gelden geen beperkende maatregelen. 
Hopelijk blijft dat deze winter zo.

In een stuk in de krant over het vrijwilligers-
beleid van sportverenigingen werd ingegaan 
op het belang van een Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) voor de vrijwilligers. Daarin 
werd Scouting Nederland als voorbeeld aan-
gehaald, bij scouting wordt voor alle leiding 
en begeleiding van de jeugdleden en voor 
alle bestuursleden een VOG aangevraagd. 
Ook binnen onze vereniging hebben wij dit 
goed op orde. Al onze (bege)leiding en be-
stuursleden zijn in het bezit van een VOG.
Een wat luchtiger stuk op de regio pagina 
van de Stentor ging over de Jotihunt. Hierbij 
deed een groep uit onze regio verslag van 
hun deelname aan deze grote, in de regio 
Gelderland georganiseerde vossenjacht voor 
scoutinggroepen. Ook wij hebben weer 
meegedaan, en dit jaar een top-resultaat be-
haald met een derde plaats! In deze Jacht-
hoorn een verslag.

En dan nog een paginagroot artikel in de 
Stentor over de ledengroei en tekort aan 
vrijwilligers bij scoutingverenigingen in de 
regio. Onder de titel Ledenpiek leidt tot luxe 
problemen werd de situatie geschetst bij 
drie verenigingen uit respectievelijk Lochem, 
Deventer en Raalte. Voor heel scouting Ne-
derland was volgens het artikel het aantal le-
den gestegen van 77.000 in augustus 2020 
naar 84.000 dit jaar. Maar u bent natuurlijk 
vooral benieuwd hoe dat dan bij ons zit. Op 
dit moment hebben we 340 leden.  Op 1 
januari 2020 waren dat er 317. Ook met ons 
gaat het goed. En het luxe probleem van 
ruimte-tekort hebben we niet. Wij hebben 
de luxe dat we beschikken over een groot 
terrein en vijf prachtige gebouwen, waarin 

we genoeg ruimte hebben voor de opkom-
sten. Qua hoeveelheid leiding en andere vrij-
willigers mogen we ook niet klagen, maar op 
dit punt is aanvulling nog wel gewenst.  Bij 
een aantal speleenheden is uitbreiding van 
het team wel gewenst en ook in het bestuur 
zoeken we nog iemand die de PR-zaken wil 
behartigen. 

Onze grootste bron van leiding is de groep 
explorers die op hun 18e doorstromen naar 
het leidingteam. Maar ook ouders/verzor-
gers die zien dat hun kinderen een leuke 
hobby aan scouting hebben, en dat zelf ook 
wel willen, vormen een deel van ons vrijwil-
ligersbestand. De toestroom van ouders is 
de afgelopen jaren wat achtergebleven. Dus 
mocht u ook zin in een hobby op zaterdag 
in een prachtige bosrijke omgeving, bent 
u creatief, sportief of houdt u van outdoor 
activiteiten en vindt u het leuk om te gaan 
met kinderen en samen te werken met ons 
vrijwilligersteam: kom dan eens informeren 
hoe u in onze vereniging kan helpen.

Tot slot hoop ik u de komende tijd ook te 
treffen bij onze kerstbomenverkoop. De op-
brengst hiervan gaat naar het onderhoud 
van ons terrein en gebouwen.

Namens het bestuur, begeleidersteam,

Tineke Wiersma

NOVEMBER 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:
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

december
4 & 5 december
Kerstbomenactie

11 & 12 december
Kerstbomenactie

25 december  
Geen opkomst 

januari 2022
1 januari 
Geen opkomst 
 
8 januari
Eerste opkomst 2021 

15 januari
Schoonmaakdag

9 tm 16 juli 2022
Zomerkamp
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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

De 7e editie van de Pepermuntactie zit er op. De aanloop was voor ons als 

organisatie spannend. 

Vorig jaar konden we helaas niet 
huis aan huis verkopen in verband 
met de Corona maatregelen, dus 
het voelde dit jaar alsof we wel iets 
goed te maken hadden. De actie 
begon heel goed. Met ruim 3800 
doosjes verkocht in de voorverkoop, 
beloofde het een goed pepermunt 
jaar te worden. 

Om 9 uur ontvingen we de enthou-
siaste jeugdleden en startten we 
met openen en de uitreiking van 
de oorkondes en de badge voor 
de beste verkopers. De beste ver-
koper van de hele groep kreeg ook 
een beker. Emilia Noordman van de 
Prinses Margriettroep heeft maar 
liefst 182 doosjes pepermunt in de 
voorverkoop verkocht. Echt een 
topprestatie. 

Het weer op de actiedag is ook al-
tijd belangrijk. Te mooi weer zorgt 
er voor dat er minder mensen thuis 
zijn, maar als het de hele dag regent, 

is het voor de 

jeugdleden een zware dag. Al-
hoewel, wie koopt er nou geen 
pepermunt van een verregende 
scout…. Maar gelukkig was het 
de hele dag droog, op een paar 
spetters na tijdens de middagop-
ening. 

Het indelen van de groepjes was 
dit jaar een extra uitdaging. In de 
ochtend waren er precies genoeg 
ouders om met de kinderen op pad 
te gaan, maar in de middag waren 
er heel weinig aanmeldingen. Daar-
over had het PMA-team op vrijdag 
avond hun hoofd al gebroken. Het 
was een hele uitdaging om alle kin-
deren ook in de middag onder be-
geleiding pepermunt te kunnen la-
ten verkopen. In de ondersteunende 
teams op de Punt is flink gesneden 
en dankzij de leiding konden uitein-
delijk toch alle kinderen op pad. 

Nieuw dit jaar was betalen met 
een QR code. De groepjes kregen 
een kaart mee met een unieke QR 

code die kopers konden scannen 
vanuit hun mobiel bankieren app. 
Zo kon er ook pepermunt betaald 
worden zonder contant geld. Het 
werkt helaas nog niet voor alle 
banken, maar op deze manier zijn 
een groot aantal doosjes verkocht. 
We zijn ook onder de indruk van de 
verkooptechnieken van de jeugd-
leden. Vertellen dat we vorig jaar 
niet konden verkopen vanwege de 
Corona maatregelen heeft menig 
verkoper over de streep getrokken. 
Ook 2 doosjes voor €4,00 deed het 
erg goed. 

NOVEMBER 2021

Al jaren houden we uitgebreide 
statistieken bij van de verkoop. Er 
zijn overzichten van goed en min-
der goed verkopende wijken en 
grafieken van de verkoop door de 
jaren heen. Dus tijdens de lunch-
pauze waren we al nieuwsgierig 
naar de tussenstand. En die zag er 
al goed uit ten opzichte van vorige 
jaren. Toen we ook in de middag de 
groepjes met weinig pepermunt te-
rug zagen komen, voelden we het 
al een beetje aankomen. Tijdens het 
afsluitende drankje met alle kaderle-
den die geholpen hebben werd de 
eindstand bekendgemaakt: 7479 
doosjes! De hoogste verkoop ooit. 

Daar willen we alle jeugdleden, ou-
ders/verzorgers en natuurlijk de ka-
derleden heel erg voor bedanken!. 

En…. Noteert u 1 oktober 2022 al-
vast in uw agenda? We kunnen uw 
hulp goed gebruiken!
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beverbabbels

Het scoutingseizoen is nog maar net begonnen, maar wij, de Bevers van de Middagkolonie, hebben al heel veel 

leuke dingen gedaan.

We begonnen dit seizoen sa-
men met de Ochtend-
kolonie. We hadden 
overvliegen en hebben 
daarna spelletjes ge-
daan met de ochtend-
kolonie. Maar we heb-
ben er ook een nieuwe 
leiding bijgekregen! Inge 
is de nieuwe toevoeging 
aan het team en heeft er 
erg veel zin om leiding te 
gaan geven bij de bevers. 

Verder hebben we al ver-
schillende leuke dingen 
gedaan, zoals de uien-
tocht. De bevers  moesten 
aan allerlei bomen ruiken 

om erachter te komen 
welke kant ze op moes-
ten. We gingen hiervoor 
van het terrein af en 
hebben we een rondje 
in de wijk gelopen. De 
Bevers hebben flink ge-
snuffeld aan de bomen 

om de juiste route te lopen. Tussen 
al dat gesnuffel door moesten wij 
ook een aantal proefjes doen. Bij 
het eerste proefje moesten we aan 
allerlei dingen ruiken en raden wat 
het was. Bij het volgende proefje 
moesten we voelen en raden wat 
we voelde. En bij het laatste proef-
je moesten we proeven. Uiteindelijk 
kwamen we weer terug op de punt, 
dus we hebben allemaal goede neu-
zen! Het was een leuk ui-tje! 

Daarnaast hebben we ook een hike 
gelopen. De bevers kregen een 
boekje met de route erop. Ze moes-
ten dus doormiddel van de kruis-
puntenroute en bolletje pijltje tech-
nieken de route vinden. Onderweg 
kwamen we bij een speeltuin uit 
en gingen we daar pauze houden. 
Na het speelkwartier was het weer 
tijd om onze hike verder te gaan 
lopen. We zijn weer uitgekomen bij 
de punt! We hebben dus helemaal 
goed gelopen!

Groetjes,
De leiding van de Middagkolonie

#middagkolonie
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explosiegevaar
#afdeling 595

De explorers liepen het blote voeten pad en gingen op ons eigen terrein handboogschieten, gelukkig hebben we de 

foto’s nog...
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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!

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)
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Beste jachthoornlezers,

Zoals de leiding elke week een geweldig programma neer zet voor de jeugdleden, worden er ook ontzettend leuke 

activiteiten voor de leiding georganiseerd. 

Eén daarvan is de Jotihunt en daar 
doen we elk jaar met groot enthou-
siasme aan mee. Ik zou graag in het 
kort samenvatten wat dit precies in-
houdt, maar het bestaat uit zoveel 
elementen dat dat helaas niet kan. 
De Jotihunt is een grote vossenjacht 
door heel Gelderland, waar bijna 70 
verschillende scoutinggroepen aan 
meedoen. Het belangrijkste onder-
deel is het jagen op ‘vossen’, groep-
jes van 3 personen die in een stuk 
Gelderland langs de deelnemende 
groepen lopen. Wij kunnen ze elk 
uur ‘hunten’ en dat levert ons per 
keer 5 punten op! Als we de vossen 
even kwijt zijn is dat niet heel erg, 
we krijgen namelijk elk uur een puz-
zel waaruit de coördinaten volgen 
van de vossen, die moeten we dus 
zo snel mogelijk oplossen. Verder 
zijn er nog verschillende creatie-
ve opdrachten waarbij we foto’s of 
filmpjes moeten insturen van onze 
uitvoering daarvan, uiteraard ook 
voor punten. Dit hele spektakel 
duurde van zaterdag 9 uur tot mid-
dernacht. 

NOVEMBER 2021

Op de zondag was de prijsuitreiking 
en we waren 3e geworden en daar 
zijn we uiteraard ontzettend trots 
op! 

Hierboven/-onder/naast kunt u ge-
nieten van een aantal prachtige fo-
to’s die zijn gemaakt. Ook staan er 
een paar filmpjes op ons YouTube 
account. Geniet er van!

Bart

terugblik    
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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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Time flies when you’re having fun! De eerste scouting opkomsten van dit seizoen zijn inmiddels alweer voorbij! 

Voordat we hieronder terugblikken op de afgelopen opkomsten willen wij eerst Mees, William, Benjamin, Ellen, 

Noortje, Ralph, Jort, Emma, David, Sara en Sijmen van harte welkom heten bij de Gaaientroep! 

Dit seizoen hebben we niet alleen 
nieuwe jeugdleden bij de Gaaient-
roep, maar ook een nieuwe leiding. 
Jan, sommige van jullie zullen hem 
al kennen als leiding van de Mow-
glihorde, geeft vanaf dit seizoen lei-
ding bij de Gaaientroep. Nogmaals 
van harte welkom Jan! 

Hieronder blikken we kort terug op 
een aantal van de afgelopen op-
komsten: 

Kennismaken en overvliegen
De eerste opkomst van dit seizoen 
stond in het teken van het overvlie-
gen en de kennismaking met onze 
nieuwe jeugdleden. Na een aantal 
verschillende kennismakingsspellen 
leerde we elkaar wat beter kennen. 

Sport en spel
De opkomst erna stond in het teken 
van sport en spel. Hier hebben we 
een (voor ons) nieuw spel gespeeld, 
‘’Levend Barricade’’. Levend Barri-
cade is een groot gezelschapsspel 
waar fantasie, tactiek en het dob-
belen een grote rol spelen. Een ge-
slaagde opkomst! 

Knopen Speurtocht
Tijd voor een echte scouting op-
komst, een knopen speurtocht! Op 
ons scouting terrein waren verschil-
lende posten te vinden, waar een 
vraag of een opdracht gedaan kon 
worden, welke volledig in het teken 
stonden van de verschillende kno-
pen. De posten konden gevonden 
worden met behulp van coördina-
ten. Al met al was het een leuke 
maar vooral leerzame opkomst! 

’t Smallert
Op zaterdag 25 september was het 
tijd voor een opkomst van het ter-
rein af. ’s Ochtends vroeg hebben 
we ons verzameld bij ’t Smallert, 
waar we lekker hebben gespeeld in 
de grote buiten speeltuin! 

De pepermuntactie 
De eerste opkomst van oktober, tijd 
voor de jaarlijkse pepermunt actie! 
Na een goede voorverkoop was het 
tijd om deze zaterdag nog een keer 
met zijn allen ervoor te zorgen om 
nog meer pepermunt te verkopen. 
Iedereen die heeft geholpen (ook 
de ouders van onze jeugdleden), 
hartstikke bedankt! 

Hopelijk 
hebben jullie weer geno-
ten van de afgelopen opkomsten, 
wij in ieder geval wel! Tot de vol-
gende opkomst!  

Met vriendelijke groet namens het 
Gaaientroep team, 

Jurriën Kros

scoutspraatjes
#gaaientroep

in de 

speeltuin

NOVEMBER 2021
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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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Op 17 September hadden we een ‘ik hou van Holland’ opkomst.

#stam i
zwijnengewroet

We werden opgedeeld in 4 teams 
waarmee we allemaal spellen moes-
ten spelen uit de spelshow ‘Ik hou 
van Holland’. Alhoewel Linda de Mol 
er helaas zelf niet bij kon zijn waren 
daar wel onze geweldige hosts Ti-
mon en Lukas met vette pruiken! 
Eerst deden we het roddelspel daar-
bij kreeg de eerste een roddel te ho-
ren die degene moest onthouden. 
Deze fluisterde hij/zij door aan de 
volgende, die dit weer aan de vol-
gende door fluisterende. Dit klinkt 
heel simpel maar was erg moeilijk, 
uiteindelijk had geen enkel groepje 
het helemaal goed maar een aantal 
kwamen wel heel dichtbij.  

We deden ook het verjaardagsspel, 
er was één cadeautje maar in dit 
cadeautje zat een bom! Als je het 
cadeautje kreeg moest je vragen 
beantwoorden, pas als je de vraag 
goed beantwoord had mocht je 
het cadeautje doorgeven. De vra-
gen gingen over scouting dus dat 
is vast een makkie voor al die erva-
ren stamleden zou je zeggen. Maar 
soms waren de vragen nog best wel 
moeilijk en met zo’n tikkende bom 
in je handen kun jij je natuurlijk niet 
zo goed concentreren.  

Ook een Hollandse quiz mocht na-
tuurlijk niet ontbreken, eerste gin-
gen we rijtjes raden. Hiervoor kregen 
we een woord of term, bijvoorbeeld 
‘grote groepsraad’. Hierbij was een 
rijtje van tien woorden bedacht die 
te maken hebben met de term ‘gro-
te groepsraad’. We moesten van te-
voren bieden op hoeveel woorden 
we dachten te weten. Het team dat 
het meeste bood mocht dan de 
woorden proberen te raden. Als je 
het aantal woorden raadde dat je 
van tevoren geboden had kreeg je 
punten, anders helemaal niks! Ook 
deden we een muziekquiz, hierbij 
zagen we vier plaatsjes die een lied-
je omschreven. Wij moesten vervol-
gens raden welke liedjes dit waren.  

Als laatste was er de spannende fina-
le, namelijk het rad van fortuin. Om 
te bepalen wie er mocht draaien aan 
het rad deden we een spel waarbij je 
antwoorden op vragen moest schat-
ten. Het team wat hier het dicht-
ste bij zat won dan de punten. Zo 
moesten we raden hoeveel kaderle-
den er in SOL staan ingeschreven en 
hoeveel dagen de SWIII/LBP al be-
staat? Weet jij het? Als je er met je 
team het dichtste bij zat mocht je 
aan het rad draaien. We konden 0 
tot 50 punten draaien, dat kan dus 
het verschil tussen winnen en ver-
liezen zijn. Het was een spannende 
race maar uiteindelijk kwam er toch 
één winnaar uit. Helaas kregen ze 
niet een jaarvoorraad (vegetarische) 
bitterballen zoals bij de tv-show 
maar wel de eer. 

Tot de volgende keer 

VICTOR

V
E

IL
IG

Na de eerste week druk te heb-
ben geprogrammeerd mocht 
ik weer uit mijn stulpje komen 
om mee te doen aan de ‘ik hou 
van Holland’ opkomst. Speciaal 
voor deze gelegenheid had ik 
mijn oranje vlaggetje gepoetst 
en deze hield ik trots omhoog 
tijdens de hele opkomst. Samen 
met mijn team deed ik mee aan 
het roddelspel. Dit vond ik erg 
moeilijk omdat ik geen oren en 
mond heb en dus niet zo goed 
kan horen of de roddel door 
kan geven. Gelukkig kon Ivan 
goed fluisteren en deed hij dit 
erg SLOW! De rest van de spel-
letjes heb ik niet zo hard mee-
gedaan maar ik heb mijn team 
wel heel hard aangemoedigd 
door met mijn oranje vlaggetje 
te zwaaien! 

Veilige groetjes, 
Victor.

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

Hallo allemaal, 
 
Inmiddels zijn we al een paar opkom-
sten bezig met ons nieuwe scouting-
seizoen. Ook bij de Shantihorde heeft 
de leiding weer een vol en gevarieerd 
programma bedacht voor het komen-
de halfjaar. Op 25 september gingen 
we iets doen wat niet kan ontbreken op 
scouting… VUUR MAKEN. 

Wat was er ook alweer nodig voor 
een vuur? En welke dingen moet je 
doen om het veilig te houden? Na 
een opfrisbeurt kon het sprokkelen 
van het hout beginnen. Al snel was 
er per nest genoeg hout om een pa-
godevuur op te bouwen. En de fik 
erin! Voor het eerst in leidingheuge-
nis zijn alle (!!!) vuurtjes aangegaan. 
Vuur maken we natuurlijk niet voor 
niets dus de leiding had van tevo-
ren deeg gemaakt om boven het 
vuur te bakken. Na ongeveer een 

uur broodjes bakken was het alweer 
tijd om op te ruimen en naar huis te 
gaan (sommige met een deels on-
gebakken broodje voor in de oven 
thuis :-)). Het was een warme en 
lekkere opkomst! 
 
Tot de volgende keer!

jungleavontuur
#shantihorde

VUUrmaken

NOVEMBER 2021
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Carl Nengerman is gespecialiseerd op 
het gebied van Ducati motorfietsen. 
Carl heeft een uitgebreide technis-
che opleiding genoten waardoor 
naast uw Ducati, ook andere merken 
motorfietsen kundig kunnen worden 
behandeld. 

Na jaren als monteur gewerkt te heb-
ben bij diverse motorzaken heeft Carl 
besloten om zelf een onderneming te 
starten. En zo is De Ducati Deskun-
dige ontstaan. Hier zal uw Ducati 
deskundig en met de grootste zorg 
worden behandeld.

P&O en W&S ondersteuning op maat

Personeel & Organisatie (P&O)
•	P&O ondersteuning op maat
•	Voor kleine en grotere organisaties
•	Op uren- en abonnementsbasis

Werving & Selectie (W&S)
•	W&S voor vaste en tijdelijke functie’s
•	Volledige W&S trajecten tot ondersteuning op onderdelen

Bel of mail voor nadere informatie
Odette Scholten 06-55685200 o.scholten@qpr-online.nl
Jeroen Jutten 06-43442891 j.jutten@qpr-online.nl

website: www.qpr-online.nl
algemene mail: info@qpr-online.nl

Hét adres 

voor ambachtelijke kazen, delicatessen en wijn

Deventerstraat 4 

Apeldoorn

www.kaaslokaal.nl

HET KAASLOKAAL
SINDS 1984

ADVERTEERDERADVERTEERDER

gezocht

Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met:
sponsoring@sw3lbp.nl

Laat de 250 paar ogen van onze 
leden uw advertentie zien.
Steun ons clubblad en 
ontmoet nieuwe klanten.

Creatief
bureau

in ontwerp, reclame, print & web

WWW.DESIGNHELD.NL

Solliciteer via werkenbijnewyorkpizza.nl

FIETS / SCOOTER KOERIERS 
& FILIAALMEDEWERKERS

PERSONEEL
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Heee meiden! 

11 september was een mooie, warme zaterdag. Heerlijk weer om buiten aan de slag te gaan.

Daarvoor gingen we eerst piopalen 
en piotouw halen en hebben die 
naar het middenterrein gebracht. 
Daar gingen we A-frames maken. Je 
weet wel, zo’n driehoek van piopa-
len die je daarna rechtop zet. Om 
het knopen wat uitdagender te ma-
ken hebben we ze deze keer niet 

met kruissjorringen vastgezet, 
maar hebben 

we alles 
met diagonaalsjorringen 
gedaan. Dat was voor de meesten 
iets nieuws.

Een diagonaalsjorring gebruik je 
wanneer 2 balken niet loodrecht 
op elkaar staan. In tegenstelling tot 
de kruissjorring -die je begint met 
een mastworp- begin je de diago-
naalsjorring met een timmersteek. 
Dat is een lus die je in het einde van 
het touw draait, waar je dan het 
lange eind van het touw doorheen 
haalt als je het om beide balken 
heen hebt gehaald. Daarna draai je 
drie keer door de grote hoeken tus-
sen de balken, dan drie keer door de 
kleine hoeken en vervolgens maak 
je net als bij de kruissjorring 3 woe-
lingen. Vervolgens sluit je af met 
twee halve steken om één van de 

balken. Samen vormen 
deze twee halve steken 
een mastworp, maar op 
deze manier gelegd zit 
die een stuk beter dan 
wanneer je op een ‘nor-
male’ manier een mast-
worp legt.

En we zouden de PMT niet 
zijn als we dit niet niet de-

den met een nodige 
dosis muziek er bij. 
Volgens mij is de bohemian 
Rapsody van Queen overigens 
wel erg vaak gedraait.

Toen alle frame in elkaar zaten 
was het tijd voor de grootste 
uitdaging. Eén persoon moest in 
het rechtop gezette frame gaan 
staan, terwijl dit door vier anderen 
met touwen rechtop werd gehou-
den. Als je dan goed samenwerkt 

is het mogelijk om met het frame 
te gaan ‘lopen’. Dit viel echter niet 
mee en kostte best wat oefening en 
geduld. En zelfs dan nog liepen de 
frames soms achteruit als je vooruit 
wilde gaan. Maar 
we hebben 
wel lol ge-
had.

meidenklets
#pr. margriettroep

Restte ons slechts nog alles 
weer los te halen, de touwtjes op te 
schieten en de piopalen weer in hun 
hok te leggen.

Het was een leuke opkomst! 
Tot de volgende keer.

NOVEMBER 2021
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Tijdens de eerste opkomsten van dit nieuwe seizoen hebben de nieuwe explorers van de EA757 

kunnen wennen aan de nieuwe groep. We hebben al leuke opkomsten gehad waarin kennismaken 

en samenwerken centraal stond.

We hebben onder andere al lekke-
re gerechten gekookt in de Dutch 
Ovens. De aroma’s van de Appelca-
ke en het Monkey Bread waren al 
snel over ons hele terrein te ruiken. 
Nadat alle lekkernijen klaar waren 
kon het eten beginnen, heerlijk!!

Daarnaast hebben we ook een 
mudrun-clinic gehad. Hierbij heb-
ben wij onze innerlijke aap naar 
boven laten komen. We hebben 
geklauterd in touwen, geslingerd 
aan de lianen en ook nog eens ge-
schoten met pijl en boog. Als ech-
te eindopdracht moesten we als 
groep naar de overkant van het 
Apeldoorns-kanaal. Zonder nat 
te worden? 

explosiegevaar
#afdeling 757

Nee, iedereen heeft de tempera-
tuur van het verfrissende water 
kunnen voelen. We doen name-
lijk alles samen bij de EA757!!
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Toet, toet, boing, boing, hakken en za... eeuh vuur maken!

jongenspraat
#ekerstroep

NOVEMBER 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 

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
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Deze opkomst was het tijd voor een uitdagende scoutingtechiek: hiken! We hebben een hike gelopen door Berg & 

Bos en hebben goed gesnuffeld aan alle bomen voor de juiste route....

jungleavontuur
#sioniehorde

Bonjourr!  

Het is weer zater-
dag en dat bete-
kend dat we weer 
scouting hebben. 
Deze week gingen 
we bezig met iets 
uitdagend name-
lijk: Hiken! Maar 
voordat we gingen 
beginnen moesten 
we natuurlijk wel 
de veiligheidsregels 
bespreken. Doe een 
hesje aan, loop aan 
de linkerkant van de 
weg en kijk 
goed voor-
dat je over-
steekt!

We begonnen 
de route met een uien-
tocht, Op de bomen wa-
ren uien gesmeerd en we 
moesten aan de bomen 
ruiken zodat we de route 
konden volgen! Daarna 
kregen we foto’s van kruis-
punten die we moesten 
volgen. En halverwege is 
het natuurlijk tijd voor wat 
ranja + een snoepje! En 
nadat we allemaal hadden 
gedronken en gegeten kre-
gen we het allerlastigste, 
Een kruispuntenroute. Ma-
rala had heel mooi de kruis-
punten getekend met een 
pijl.

Via de foto daarvan moesten wij dus 
de route gaan volgen!

Uiteindelijk kwamen we weer bij de 
punt aan en was het alweer tijd om 
te gaan sluiten... Volgende zaterdag 
maken we er weer een feestje van! 
 

Met grote olifantengroet, 
 
Hathi 

HIKEN!

Uientocht
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ZA 28 NOV 
ZA 5 DEC
ZO 6 DEC

ZA 12 DEC
VAN 9.00 TOT 17.00 UUR

ZA 28 NOV 

KERSTBOMEN

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

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

KERSTBOMEN
te koop

06
11

20
22
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DIE SCOUTINGGROEP BIJ DE NAALD
STADHOUDER WILLEM III / LADY BADEN-POWELL

ER ZIJN VERSCHILLENDE SOORTEN KERSTBOMEN 
VAN EEN UITSTEKENDE KWALITEIT 
MET EN ZONDER KLUIT 
IN VERSCHILLENDE PRIJSKLASSEN!

ZA 4 DEC 
ZO 5 DEC

ZA 11 DEC
ZO 12 DEC


