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Afgelopen weken is er binnen de groep veel aandacht geweest voor het ongeval dat 

op 6 november plaatsvond toen Horta Stam II aan het karten was in Harderwijk. 

De betrokkenheid bij het lot van Arjan is enorm en ook de saamhorigheid onder de 

kaderleden is groot. Het “samen” is in dit soort situaties erg belangrijk.

Dit past bij de spelvisie van Scouting, 
die bestaat uit de letters SCOUTS. Deze 
letters staan voor Samen, Code, Outdoor, 
Uitdaging, Traditie en Spel. De eerste S staat 
dus voor samen.  “Samen stappen we met 
veel plezier op de wereld af, dat verbindt ons 
onderling.” zo luidt de toelichtende zin. 

Het samen doen begint binnen scouting 
al op jonge leeftijd. Bevers zijn qua spel 
vaak nog erg op zich zelf gericht, maar 
leren bij deze leeftijdsgroep om samen te 
spelen. Bij de opening zingen ze “Wij zijn 
de Bevers en zingen dit lied”.

Naar mate kinderen ouder worden en 
elkaar langer kennen, wordt de onderlinge 
band steeds sterker. Uiteraard kan je het 
met de een beter vinden dan met de 
ander, maar uiteindelijk moet je het samen 
doen.

Als de scouts bijvoorbeeld op kamp 
gaan, moeten ze in hun ploeg samen 
de afspraken maken. Wie kookt er? Wie 
doet de afwas? Uiteraard is de leiding ook 
aanwezig om dit proces te begeleiden, 
maar het is belangrijk dat de kinderen er 
samen leren uit te komen. 

Iedere scout legt een belofte af bij zijn 
installatie. Hierbij wordt onder andere 
beloofd “Iedereen te helpen waar ik kan”. 
Dit geldt niet alleen voor goede daden 
buiten scouting om, maar ook in de 
samenwerking met elkaar. Als een ploeg 
met scouts bijvoorbeeld een hike loopt en 
één scout zit er even doorheen, is het aan 
de anderen om hem er door te helpen.

Ook in deze Jachthoorn komen er weer 
diverse voorbeelden voorbij van samen. 
Diverse speltakken hebben een leuke 
groepsfoto geplaatst waar ze samen op 
staan en er zijn ook voorbeelden van 
samenwerking. Wat te denken bijvoorbeeld 
van de scouts van de Ekerstroep die een 
A-loop doen?

Ik wens iedereen bij deze alvast fi jne 
feestdagen, samen met uw familie of 
vrienden!

Met vriendelijke groet,

Martijn Loo
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agenda Bevers  5 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
 
Bianca van den Hul-Wiltschut
Elsweg 28, 7311 GX Apeldoorn
055-5218300
ledenadministratie@sw3lbp.nl

groepsscoutshop
 
WebShop:
Ga naar GroepsScoutShop 
op www.sw3lbp.nl

Beheerder:
José Garcia Lucena
scoutshop@sw3lbp.nl

Meer informatie:
Ga naar www.sw3lbp.nl en 
de informatieboekjes in de 
stamhut.
Of mail scoutshop@sw3lbp.nl

december
12 december
Kerstbomenactie

19 december
Kerstbomenactie

26 december
Geen opkomst

januari
2 januari
Geen opkomst

9 januari
Eerste opkomst 2016
Overvliegen

4
DE JACHTHOORN

social media 

T twitter.com/sw3lbp

f facebook.com/sw3lbp

C instagram.com/sw3lbp

Y youtube.com/scoutingsw3lbp

5 sw3lbp.nl

9 t/m 16 juli
GroepsZomerkamp
Herenthals, België
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explosiegevaar
#afdeling 595

Zaterdag waren alle heren en dames klaar voor de strijd van dit seizoen: 
Wie wint de goude/zilveren sneaker... en mag het contract tekenen bij 
SW3LBP supermodels?

De strijd barstte los op het Hollands Next Top Model-terrein. De teams kregen foto-opdrachten. Wie het beste het model liet zien en zich aan de opdracht hield ontving de meeste punten. Na een spannende wedstrijd is model Josien de trotse winnares geworden. De goude/zilveren sneaker staat nu in haar kamer te pronken. 

Nog voor dat de opkomst afgelopen 
was, had ze haar eerste modellen-
opdracht al binnen. Zullen we haar snel 
weer terug zien op de scouting? Of zal ze 
nu voor altijd het modellen leven in gaan? 
We weten het volgende week pas weer.

eaker 



vrijdag 30 oktober

Hallo allemaal!

Dit keer gingen we met Weekendkamp naar Loenen. 

Toen we daar aankwamen moesten we door het donker 

naar de overkapping in het midden van het veld. Daar 

gingen we even zitten totdat iedereen er was. Toen 

was er Kaderoverleg en de rest ging krantenmep doen. 

Toen gingen we - onder begeleiding van de PL en 

de APL - de tenten opzetten. Toen dat eenmaal klaar 

was, gingen we het koekiemonsterspel spelen. Het 

koekiemonsterspel houdt in dat er iemand met een 

emmer door het bos loopt en kinderen aantikt die bij 

grotere kinderen in het bos koekjes hebben verzameld 

en hij neemt ze dan in beslag. Als je 6 koekjes hebt 

verzameld, en ze ingeleverd hebt, krijg je een punt. 

Toen gingen we naar het kampvuur, dat om half elf 

startte. Om elf uur gingen de kinderen die niet in het 

kader zaten naar bed. De kaderleden bleven nog even 

praten over hoe die dag was vergaan. Even later gingen 

die ook naar bed, maar van slapen kwam maar weinig 

terecht!

scoutspraatjes
#gaaientroep

weekendkamp
zaterdag 31 oktober

We werden om 8 uur wakker gemaakt. We hadden 

een kwartier om aan te kleden en toen gingen we 

ochtendgymnastiek doen. We moesten eerst het bos 

door rennen en moesten we opdrukken. Toen renden 

we weer terug. Daarna gingen we ontbijten, en ook 

een lunchpakketje maken. Toen tenten opruimen en 

dat ging heel snel. Het facebook-spel was ook leuk, 

maar wel een beetje krap met de tijd dus moesten we 

er al gauw mee ophouden. Toen het afgelopen was 

gingen we naar de Loenense waterval, lekker lunchen 

en spelen. Heel veel kinderen gingen in het water lopen 

met bergschoenen nog aan. Uiteindelijk was iedereen 

een beetje vies geworden. We liepen weer terug en  

toen we nog een spel (een soort levend party en co) 

gingen doen, was ons kamp helemaal geslaagd!

                  Groetjes van Marit Overbeek en Noa Oord

ons kamp was geslaagd
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beverbabbels
#middagkolonie

Het was zaterdag 3 oktober.  Alle bevers weten nu waarom dit een hele spe-

ciale dag is. Het is namelijk de dag voor dierendag.  Daarom hebben wij dit 

op deze dag gezellig met zín allen gevierd. 

Alle bevers mochten vandaag 
naar de opkomst speciaal hun 
favoriete knuffel meenemen. Zelfs 
de leiding was verkleed als echte 
dieren. Nadat alle knuffels aan 
iedereen waren voorgesteld en 
over koetjes en kalfjes gepraat te 
hebben, deden we verschillende 
dierenspelletjes. Zo begonnen we 
met dierengeluiden verstoppertje. 
Elke bever maakte een dierengeluid 
en de zoeker kreeg de opdracht om 
alle ‘dieren’ te vinden. Daarna stond 
er ‘ezeltje prik’ op het programma. 
Alle bevers mochten geblinddoekt 
proberen om de staart op de goede 
plek te prikken.

Dat bleek toch nog wel moeilijker 
dan verwacht! Na wat te hebben 
gedronken en gegeten, gingen 
we verder met snoephappen. 
Snoephappen? Dat heeft toch niks 
met dierendag te maken? Maar 
hierbij moesten de bevers allemaal 
zo goed mogelijk proberen een 
kikker te vangen. Geen echte 
natuurlijk, een snoepkikker. Dit 
konden alle bevers dan wèl weer 
heel goed. Als laatste hebben we 
nog een dierenmasker gemaakt. 
Toen was het alweer tijd om met 
zín allen het bever lied te zingen en 
gedag te zeggen tegen elkaar.  Het 
was weer beregezellig!

lweer tijd om met 
er lied te zingen en 

n tegen elkaar.  Het 
zellig!

dierendag

woefff
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BEVERTALK
Een column met de leukste uitspraken van de 
bevers uitgesproken in de afgelopen maand.

Wat is je lievelingskleur?
Melle: “Mijn lievelingskleur is onzichtbaar 
zilver!”

Er komt een aantal explorers tijdens de 
opkomst langslopen
Phileine:” Die ken ik! Dat zijn de rode welpen”

Tijdens het spelen van stoelendans:
Marynthe: “ik heb zo veel rondjes gelopen, ik 
ben dronken”

De bevers doen een vossenjacht samen met 
de explorers. Een willekeurige man zit op een 
bankje
Marynthe: “Nee dat is geen vos, hij heeft geen 
telefoon bij zich”



Arnhemseweg 156
7335 DN Apeldoorn

055-5337720
www.verloskundige-doevendans.nl

praktijk@verloskundige-doevendans.nl

HULSTEIN
W O N E N

www.hulsteinwonen.nl

e n e r g i e  c o m f o r t

TE COEN

energiebesparing 

haalbaar en betaalbaar 

voor iedereen!

Coen energie comfort 06 83225784 
energiearchitect@coendoen.nu www.coendoen.nu

Vraag vrijblijvend de energiescan aan en bespaar gegarandeerd 15% op uw jaarafrekening.

Contact:
Mariëlle van der Valk

telefoon: 06 2093 6595
e-mail: debosvalk@outlook.com

website: bosvalk.vpweb.nl
facebook: DeBosValk

Altijd al je verjaardag in het bos willen vieren? Een leuke 
familie- of vriendendag? Of een verenigingsfeestje?

Dat kan, geheel in Bushcraftstyle. Denk aan een 
verjaardagsfeestje voor kinderen. Gezellig met vrienden 
buiten koken op een houtvuur, eventueel uit te breiden 
met een overnachting in het bos.
Of als team vuur maken, zonder aanstekers of lucifers?

Het kan allemaal.

De BosValk
buiten (be)leven

De BosValk
buiten (be)leven



jungleavontuur
#shantihorde

Dag lieve lezers van de Jachthoorn,

Dit is alweer de laatste editie van de Jachthoorn. Daar-

om blikken wij nog even terug op het laatste weekend-

kamp dat de Shantihorde heeft gedraaid op 30 en 31 

oktober.

Op 31 oktober was het natuurlijk Halloween, maar wij, 
de leiding van de shantihorde, dachten er aan om eens 
iets te doen wat niet vanzelfsprekend is. Daarom was 
ons thema herfst. Nadat alle shanti’s arriveerden en hun 
slaapspullen hadden geïnstalleerd was het tijd voor een 
spel.

Het eerste spel van de avond was het spel tussen de 
eekhoorns en de beukennootjes. De beukennootjes gin-
gen zich verstoppen in het bos, maar zoals het zich een 
echt beukennootje betaamt, beweegt deze niet. Dus 
onze shanti’s die de beukennootjes speelden bewogen 
ook niet. De eekhoorns gingen in het donker opzoek 
naar de beukennootjes om ze vervolgens één voor één 
te brengen naar de verzamelplek.

In de tussentijd ging de leiding het volgende spel voor-
bereiden. Een parcours door heel Orpidow, maar wel 
geblinddoekt. De shanti’s haalden één voor één uitein-
delijk de fi nish met een beetje hulp en aanwijzingen. Na 
het spel dronken we iets en gingen we ons klaarmaken 
voor de nacht.

De volgende dag, toen we ontbeten hadden en de afwas 
gedaan was, gingen we het deeg voor de zandkoekjes 
voorbereiden. In de tussentijd kwamen er pompoenen 
tevoorschijn waar de shanti’s fi guren in mochten snij-
den. Pompoen is tenslotte een echt herfstproduct. Om 
nog in herfstsferen te blijven gingen de dames het bos 
in om bladeren en takjes te zoeken voor een herfstcol-
lage. 

Het was weer een fi jn weekendkamp en we zien jullie 
graag terug in het nieuwe jaar!

Met vriendelijke groet,

De Shantileiding
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De eerste helft van dit seizoen was 

weer top voor de Horta Stam II. 

Naast een gezellig avondje pro-

grammeren, hebben we ook vier 

superrelaxte, maar daarom niet 

minder toffe opkomsten gehad op 

vrijdagavond. En last but not least 

zijn onze Jelmer en zijn vrouw Lisette 

kersverse ouders geworden van Elise.

We hebben hem daarom toestem-
ming gegeven om dit seizoen verlof 
op te nemen voor zowel de opkom-
sten als het schrijven van een stukje 
voor de Jachthoorn. 

We begonnen na de zomer knet-
terend met een simpel, maar o zo 
gezellig kampvuur op de vuurplaats 
naast de stamhut.  En wat is een 
kampvuur zonder zelfgebakken 
broodjes, marshmallows en knak-
worsten! Om het feest compleet te 
maken kwam de organisatie daarna 
ook nog op het lumineuze idee om 
een uitgeholde halve ananas (wat is 
daarvan de Engelse vertaling?) ge-
vuld met een zeker drankje, vrucht-
vlees van de ananas en rozijnen in 
het kampvuur te leggen. Lekker 
lauw en vochtig. Heerlijk!

Twee weken later organiseerden we 
een puzzelavond. Dit keer geen in-
gewikkelde, mathematische, com-
plexe speurtocht, maar een heuse 
ouderwetse legpuzzel. Misschien 
kwam het door de lauwe ananas van 
de vorige keer, of misschien door de 
prikkelende aanwezigheid van ons 
nieuwe stamlid Arjen, maar op het 
plaatje van de puzzel leek toch echt 
een ananas tevoorschijn te komen. 
(Dat bleek ook echt zo te zijn, op 
het shirt van de dikke meneer.) 

We hebben de puzzel met z’n al-
len binnen 3 uur weten te leg-
gen. Dat was wel een toppres-
tatie.

Bedwelmd door de geuren 
van frituur en de smaak van 
het bockbier speelden we 
de opkomst daarna het 
woordenboekspel. Hierbij 
was het de bedoeling dat 
iedere deelnemer aan een 
bestaand woord een zelf-
bedachte betekenis zou 
hangen. Punten scoren 
deed je door de juiste 
betekenis van het be-
staande woord te raden 
of als de andere 
deelnemers dach-
ten dat jouw be-
tekenis de juiste 
was.

Een voorbeeld: een 
seutertje is een opge-
warmd hapje, maar we 
dachten toch bijna allemaal dat het 
een Drents kruidenbitter was. 

De bockbier-proeverij is met vlag 
en wimpel gewonnen door het 
Bavaria-met-een-drupje-afwas-
middelbockbier. 

Een speciale vermelding verdienen 
hier nog Krispijn en Fleur die een 
afscheidsborrel kwamen drinken.

zwijnengewroet
#stam ii
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jongenspraat
#ekerstroep

Hallo allemaal!
Ondertussen is het alweer bijna winter, dus hebben we 
de laatste mogelijkheden om nog eens lekker buiten 
in het zonnetje opkomst te kunnen houden ook met 
twee handen vastgegrepen! Zo hebben we een paar 
weken geleden primitief gekookt. Eerst met z’n allen op 
kleine blikjes met een paar takjes en een waxinelichtje 
pannenkoekjes gebakken, om daarna een ei te koken 
in een sinaasappel. De sinaasappel in aluminiumfolie 
wikkelen en dan in de hete as van het kampvuur 
leggen. Natuurlijk konden broodjes (met knakworst!) 
niet achterwege blijven. Na een middagje lekker vuur 
stoken, hapjes maken en genieten van het weer was het 
helaas alweer tijd om naar de volgende opkomst uit te 
kijken. 

Verder hebben we een echte scouting-spellen opkomst 
gehad. Bij deze opkomst hebben de scouts in groepjes 
een veelvoud aan uitdagende spellen gespeeld. Zo 
hebben we een bende scouts met een bepaald aantal 
voeten, handen, ellebogen en neuzen op een zeil gehad. 
Hierbij was het de bedoeling om met je groepje binnen 
één minuut met het genoemde aantal ledematen – niet 
meer of minder – op het zeil te staan. Soms was dit dus 
best lastig, en zodoende zijn er zogeheten kruiwagens 
en scout-sandwiches langsgekomen. Hierna werd het 
zeil op een wel heel bijzondere manier opgeruimd. 
Alle scouts moesten het zeil zo vaak mogelijk dubbel 
proberen te vouwen, terwijl ze er allemaal op bleven 
staan. Dit lijkt in het begin natuurlijk makkelijk, maar 
al vrij snel kwamen ze erachter dat een kleine vierkante 
meter niet genoeg is om met z’n achten op te staan. 
Wat zou een opkomst als deze verder nou niet zijn 
zonder knopen? Dit vroeg de leiding zich ook al af, wat 
de reden was om per groepje een A-frame te pionieren. 
Nadat beide bouwwerken uitvoerig getest waren op 
hun stevigheid werden ook nog eens de coördinatie en 
communicatie van de scouts (en de leiding) goed getest. 
Na een heuse race kon er echter maar een groepje het 
snelste zijn. Om de opkomst af te sluiten moesten de 
scouts hun daadkracht en vindingrijkheid laten zien. 
Het idee was om van A naar B te gaan met behulp van 
een tweetal touwen en balken, via een aantal oliedrums 
en krukjes. De grond mocht niet aangeraakt worden, 

dan moest je weer terug naar het begin (eigenlijk lagen 
er krokodillen in het water, maar die waren helaas ziek 
vandaag…). Dit maakt het nog best lastig, maar al gauw 
hadden de scouts het door (eerlijk of niet) en stoomden 
ze als een rijdende brug af op de overkant. Na een snel 
rondje opruimen gingen we helaas alweer richting de 
vlaggenmast. Nu maar hopen dat de week weer snel 
voorbij gaat!

Met een stevige linker namens de leiding en tot de 
volgende keer maar weer!
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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)

Koffie- Theehuys met Terras
Openingstijden: zondags vanaf 13.00 uur

Dinsdag t/m zaterdag open vanaf 09.30 t/m 17.30 uur

Verrassend anders!
www.koffie-entheehuysdekorenmolen.nl

WWW.DEWAMMUS.NL

Kapelstraat 7       Apeldoorn



De busreis ging behoorlijk vlot. Op dit tijdstip is de Ne-
derlandse snelweg nog een plezier om te rijden. On-
derweg werd de koffi e met liefde uitgeschonken door 
Maaike. Er werd een poging gedaan om een CD met 
Belgische themaliedjes te 
draaien, maar het illegaal 
kopiëren door José werd kei-
hard door de CD-speler af-
gestraft. Verder werd er veel 
gekletst, gezongen en meer 
van die onzin.

Aangekomen in Herentals 
werd gelijk aangevangen met 
het verkennen van de locatie 
voor het groepszomerkamp. 
Voor een aantal was het een 
totaal nieuw terrein. De be-
ver- en welpenspeltakken con-
centreerden zich op de gebouwen 
terwijl de scouts- en explorerspeltakken o.l.v. Krispijn 
de kampeervelden gingen bekijken. De kook- en foe-
ragestaf is zeer content met de keukenfaciliteiten. Zelfs 
grote hoeveelheden frieten kunnen gemaakt worden, 
maar ja dat is natuurlijk ook logisch gezien het deel van 
de wereld waarin we verblijven.

Intussen werd er een uitgebreide lunch voorbereid. Ar-
jan en Tom waren deze keer geen koeken- maar ham-

burgerbakkers. Naast hamburgers was 
er ook nog een braadpan vol met lekkere 
gehaktballetjes in satésaus. En o ja, er waren 
ook nog normale bolletjes met normaal beleg.

Met het buikje vol ging daarna de wande-
ling van start. Door het pittoreske land-
schap, langs de uitkijktoren, het zwembad 
en nog wat andere zaken om tenslotte uit 
te komen in het centrum van Herentals, 
alwaar nog even een drankje werd ge-
nuttigd.

Intussen was Peter, onze chauffeur, met 
de bus gearriveerd. Hij had hem dusda-
nig charmant geparkeerd, dat de passe-
rende Belgen in ieder geval weer op de 
hoogte waren van de aanwezigheid van 
een stel Nederlanders.
De terugweg ging net zo vlot als de 

heenweg. Op de terugweg maakte de koffi e plaats voor 
frisdrank en Jupiler. Het geluidsniveau nam daarmee 
toe. Desondanks slaagde een aantal mensen erin om 
de binnenkant van de ogen te bekijken.

De Punt werd veilig bereikt en we konden terugkijken 
op een geslaagde verkenning en teambuilding.

Kaderleden op reis naar Herentals

s 
t
e
p.
n
e-
n-

M
l
s
e

Het was op zaterdag 14 november heel vroeg in de ochtend. Een zwarte VIP 

bus stond zachtjes te ronken. Van heinde en verre (o.a. uit Amersfoort) kwa-

men kaderleden op de fi ets of met de auto om zich te verzamelen voor een 

reis naar een ander werelddeel. De bestemming was Herentals, een dorpje 

in het Vlaamse deel van onze Zuiderburen.
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jungleavontuur
#sioniehorde

DE JACHTHOORN

Op 7 november is de Sionihorde naar Malkenschoten geweest.

Het was een andere opkomst dan normaal. We verzamelden niet op de 

Punt, maar bij het Kinderparadijs in Malkenschoten.

Om 10 uur konden we naar binnen 
en hebben we groepjes gemaakt. 
We gingen het Kinderparadijs bekij-
ken. Er was echt van alles te doen 
en te zien.

kwam Binky langs en zong Binky 
mee met het verjaardagslied. 
Na de drinkpauze gingen we weer 
verder en vloog de tijd zo voorbij! 

We hebben het heel leuk gehad.

Groetjes namens de Sionihorde. 
Hathi

Er waren heel veel dieren op ons 
aan het wachten en sommige jon-
gens en meisjes hebben de dieren 
ook gevoerd! Goed bezig!!! We heb-
ben ook nog veel plezier beleefd op 
het water, want we hebben name-
lijk gewaterfi etst. Dat was nog best 
doortrappen af en toe. Daarnaast 
hebben we nog geklommen en ge-
klauterd in de speeltuinen. We zijn 
ook het doolhof in geweest. Geluk-
kig wisten we met ons scoutingge-
voel welke kant we op moesten.

Tijdens de drinkpauze waren er 
twee jongens jarig. Ze gingen 
trakteren en tijdens het zingen 
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meidengeklets
#pr. margriettroep

In het weekend van 6 en 7 november was er weer een kamp. De kou bleek 

erg mee te vallen, het werd het warmste weekend sinds tijden. Ideaal voor 

een echt meidenweekend waarin we niet wilden koukleumen.

waren omge-
gooid en we be-
gonnen met een 
verhaal waarom 
niemand perfect 
is. Dit was een 
wijze les. Dus ook 
voor jullie geldt: 
je bent mooi zo-
als je bent, veran-
deren hoeft niet, 
schoonheid zit 
van binnen en ik 
ben blij dat je er 
bent. We hebben 
de hele ochtend 
make-uploos 
rondgelopen.

Toen kwam de lunch, waarbij R. 
duidelijk zei: “Ik wil scheiden!”. 
S. en A. zongen hard met Justin 
Bieber mee.

’s Middags hebben we nagels gelakt 
en maskertjes en make-up gedaan. 

15

Vrijdag kwamen we aan op de Punt 
en toen moesten we, na lang klet-
sen, de tent opzetten. Daarna heb-
ben we een tentindeling gemaakt 
en de tent ingeruimd. Toen kregen 
we uitleg over het Josien-spel, wat 
een actief spel bleek te zijn. In het 
bos was een snoepwinkel en daar 
moesten we zoeken naar ons pro-
duct. Die moesten we naar de cen-
trale post brengen. Maar er waren 

Ook kon je je haar doen. Op het 
laatst moesten de tenten nog wor-
den opgeruimd en toen gingen we 
alweer naar huis. Het was een gezel-
lig kamp.

Groetjes,
De PMT-ers

men.
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monstzinnige monsters en die wa-
ren erg vervelend, want die lieten 
ons erg schrikken.

Nadat het was afgelopen gingen 
we nog even binnen kletsen en 
knakworstjes en chips eten. Toen 
gingen ook L. en R. trouwplannen 
maken. Na de trouwplannen wer-
den er meteen scheidingsplan-
nen gemaakt. Daarna gingen we 
slapen. Tenminste, wat je slapen 
noemt. We gingen in de tent lig-
gen en na een lange tijd vielen we 
in slaap.

De ochtend luidde al snel en zelfs 
A. werd snel wakker. We gingen 
dus even ontbijten met eten, een 
broodje met kaas. De plannen 



Hét adres 

voor ambachtelijke kazen, delicatessen en wijn

Deventerstraat 4 

Apeldoorn

www.kaaslokaal.nl

HET KAASLOKAAL
SINDS 1984

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

VAN POLIS TOT
PORTEFEUILLE. 
MAATWERK.

Ruimte om te groeien is altijd prettig. Ook als het om ver-

zekeringen en fi nanciën gaat. Dus of u nu behoefte heeft 

aan een eerste polisadvies of een grondige analyse van uw 

complete portefeuille: kies voor het maatwerk van Hunink-

Dorgelo. Want wij nemen uw belangen heel persoonlijk. 

www.huninkdorgelo.nl

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.



beverbabbels
#ochtendkolonie

Wat was het deze ochtend druk in Hotsjietonia! Normaal gesproken is het 

natuurlijk al redelijk chaotisch op de zaterdagmorgen, met al die enthousi-

aste Bevers die weer naar scouting mogen. Maar vandaag was het wel héél 

extreem.

Wacht eens, die extra kinderen hadden ook 
geen Bever-blouse aan! En wat waren ze al-
lemaal al groot.. De Bevers gingen maar eens 
verhaal halen bij de leiding. En ja hoor, het wa-
ren de Explorers die een ochtendje mee kwa-
men doen. Normaal zien de Bevers en de Ex-
plorers elkaar niet zo vaak, omdat ze aan andere 
kanten van het terrein van de Punt zitten. Daar 
moest maar eens verandering in komen, vond de 
leiding van beide speltakken.

Er was een postenspel georganiseerd waar Ex-
plorers en Bevers allemaal spellen konden doen. 
Hiervoor werden ze opgedeeld in kleine groepjes, 
zodat iedereen de mogelijkheid had om alle spellen 
te doen. En er was veel! Van bowlen tot Twisteren, 
en van hoefi jzergooien tot Pictionary. Wat zullen 
alle jongens en meisjes uitgeblust zijn geweest na 
deze ochtend. Bij de pauze halverwege de opkomst 
waagden enkele Explorers zich er zelfs aan om een 
verhaaltje voor te lezen aan de Bevers. Wat vonden 
die daar nou van? “Het was heel leuk, maar ze moe-
ten nog wel even oefenen!”. Het was duidelijk een 
geslaagde opkomst, voor beide speltakken. 

Vriendelijke groet namens de
Ochtendkolonieleiding,
Elina HetebrijElina Hetebrij
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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? 
3 Partytenten (1 van 6x4meter en 2 van 8x4meter)  € 35,00
3 Barbecues  € 7,50
5    Vuurkorven  € 2,50
20 Opklapbanken (30x180/220)  € 5,00
6   Opklaptafels (70x180/220)  € 5,00
1   Vlinder statafel  € 15,00
3  Statafels (70cm doorsnede)  € 5,00
2   Priklichten  € 7,50
2  Koffiepercolatoren  € 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  

Ons adres:
Scoutinggroep 
Stadhouder Willem III / Lady Baden-Powell
Jachtlaan 4-6 te Apeldoorn 
www.sw3lbp.nl

scoutinggroep

Stadhouder Willem III / Lady Baden-Powell

"die scoutinggroep bij de naald”

Feestje?
Feestpakket verhuur
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jungleavontuur
#mowglihorde

Beste lezers,

Op 31 oktober, hoe kan het ook anders, had de Mowglihorde een Halloween 

opkomst! Een dag vol met spelletjes en activiteiten in het thema Halloween!

Zo hebben we stratego gespeeld, waarbij je allerlei enge griezelfi guren had 
zoals een vampier en een zombie! Voor wie het spel nog niet kent, het doel 
van het spel is om de vlag van het andere team te vinden en jouw eigen 
vlag te verdedigen door de tegenstander te tikken en te verslaan met een 
hoger kaartje dan de ander. 

Na een geruime tijd gespeeld te hebben en vele kaartjes veroverd te heb-
ben, waren de vlaggen nog steeds niet gevonden. Die waren kennelijk te 
goed verstopt of natuurlijk heel goed verdedigd! Uiteindelijk was er toch 
een winnaar! Het ene team had twee kaartjes meer veroverd! Je kan dan 
ook wel raden dat het een spannend spelletje was, niet alleen vanwege het 
thema.

Jaarlijks doen we met de Mowglihorde een uitje, zo ook dit jaar! Deze keer 
zijn we naar Kinderboerderij Malkenschoten geweest. De welpen hebben 
zich prima vermaakt bij alle dieren maar uiteraard ook in de speeltuin. Om 
de dag af te sluiten hebben we lekker ons buikje volgegeten. Kortom het 
was een geslaagde dag!

Groetjes van Tabaqui!

griezelfiguren
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Mulder Beveiliging is specialist op het gebied van 
inbraakbeveiliging-, brandmelding-, toegangscontrole- 
en camerasystemen.

Wij houden ons bezig met het elektronisch beveiligen 
van zowel bedrijven en instellingen als particulieren.

Wij 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 beveiligings-, controle- en meldingssytemen kunt 
u bij ons terecht.

Onderdeel van Mulder Systems

Mulder Beveiliging
Tweelingenlaan 129
7324 AR Apeldoorn
e-mail info@mulderbeveiliging.nl
telefoon (055) 36 80 875
fax (055) 36 80 870

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

 



explosiegevaar
#afdeling 757

foto-impressie

afdeling 757
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TE KOOP
KERSTBOMEN

OP 12 EN 19 DECEMBER

ER ZIJN VERSCHILLENDE SOORTEN KERSTBOMEN 

MET EN ZONDER KLUIT  VAN EEN UITSTEKENDE KWALITEIT 

IN VERSCHILLENDE PRIJSKLASSEN!

ZOEK ZELF UW BOOM UIT TUSSEN 09.00 - 17.00 UUR

WWW.SW3LBP.NL 
JACHTLAAN 4-6, APELDOORN

STEUN ONS

EN KOOP 
EEN


