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7 groepsvoorzitter

“Met 28 stemmen voor, 1 tegen en 3 blanco is Patrick gekozen tot de nieuwe 

groepsvoorzitter”. Zo klonk het op zaterdag 30 september tijdens de grote groepsraad 

uit de mond van de aftredende groepsvoorzitter. Martijn Loo overhandigt na 9 jaar zijn 

voorzittershamer aan mij samen met het boek ‘Het verkennen voor jongens – Handboek 

voor de verkenners van Nederland. Het bijzondere exemplaar dateert uit 1948.

Daar sta je dan in een groep met kader-
leden die jou net gekozen heeft tot de 
nieuwe groepsvoorzitter en wat zeg je 
dan op zo’n moment? Waar heb ik ‘ja’ 
op gezegd en wat houdt dat dan precies 
in? Wat is mijn visie voor deze groep en 
hoe is dit eigenlijk allemaal begonnen?

Hoi. Mijn naam is Patrick Baars en samen 
met een team van zeer enthousiaste me-
debestuurders ga ik de toekomst van ‘de 
scouting op de Punt’ vormgeven. Een 
half jaar geleden had ik niet verwacht 
dat ik deze rol op me zou nemen. Thuis 
zag ik Cindy Roffelsen (beter bekend als 
Raksha van de Sionihorde) elke keer en-
thousiast terugkomen van de scouting. 
Ze zat vol met verhalen en vertelde hoe 
leuk het is om met een groep kinderen in 
het bos te spelen, elkaar te leren kennen 
en je het scoutingspel eigen proberen te 
maken.  Het doet me denken aan mijn 
eigen scoutingtijd bij de Maarten van 
Rossumgroep te Vaassen. Vuurtje stoken 
waarop eten wordt bereid, pionieren, de 
vele spelletjes om elkaar te leren kennen 
en hoe om te gaan met de natuur en 
elkaar.

Op een dag kwam Cindy thuis met de 
mededeling dat er gezocht wordt naar 
een groepsvoorzitter. Door haar enthou-
siasme en mijn herinnering aan scou-
ting, gaf ik aan dat het me wel leuk leek 
om eens kennis te maken met het toen-
malig bestuur. Het was Tony van den Hul 
die uiteindelijk de vraag stelde of ik een 
kennismakingsgesprek wilde hebben 
met Martijn. Gewoon even een uurtje 
praten over scouting en de rol van voor-
zitter. Eén uurtje werd uiteindelijk drie 
uur en van één keer meekijken in een 

groepsbestuur-overleg werd het vrij snel 
meedoen in het groeps- en stichtingsbe-
stuur.

Wat mij opviel is dat de scouting een hele 
andere wereld is dan een sportvereniging 
waarbij ik eerder een voorzittersrol heb 
mogen vervullen. Bij een sportvereniging 
verbindt de sport elkaar en hierdoor ont-
staan vriendschappen. Bij deze scouting 
zijn het de mensen die met elkaar ver-
bonden zijn. Hierdoor ontstaan er vriend-
schappen voor het leven. Hier mogen we 
als groep erg trots op zijn.

Nu, bijna een half jaar later na mijn twijfel-
achtige ‘ja, laten we het eens proberen’, sta 
ik samen met een nieuw en gedreven be-
stuur klaar om het nieuwe jaar in te gaan. 
Het bestuur wil in samenwerking met het 
begeleidersteam, de leiding ondersteunen 
in hun taak om uw kinderen een fantasti-
sche tijd te bezorgen bij onze scouting.
Vanuit het bestuur wensen we u en uw fa-
milie mooie feestdagen toe en we proosten 
in gedachten samen op het nieuwe jaar.

Met vriendelijke scoutinggroet,

Patrick Baars

De Jachthoorn is een
uitgave van
Scoutinggroep 
Stadhouder Willem III/ 
Lady Baden-Powell 
te Apeldoorn.

Editie
Nummer 4
november 2017
44e jaargang

kopijdatum
zaterdag februari 2018

Redactie
Han Hofma
Evelien in de Rijp
Justin Roodenburg
Mariëlle Roodenburg
 -Van Hengel

vormgeving
Krispijn de Haas
Sander Ros

Advertenties
René van de Hesseweg
sponsoring@sw3lbp.nl

oplage
500 exemplaren

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

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

#colofon



4
DE JACHTHOORN

3 handig

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
 
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:
Gea Walraven
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
9 + 16 december
Kerstbomenverkoop

23 december
Geen opkomst

30 december
Geen opkomst

januari
6 januari
Eerste opkomst 2018
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

14 t/m 21 juli 2018
Zomerkampen



Record-
verkoop 
pepermunt!

Op 7 oktober 2017 vond voor de der-

de keer de Pepermuntactie plaats. In 

de weken voor de actiedag gingen 

jeugdleden met voorverkooplijsten 

langs hun familie, vrienden, buren, 

klasgenootjes en iedereen die pe-

permunt wilde kopen. Dat leidde 

tot een fantastisch resultaat: 3690 

verkochte doosjes pepermunt in de 

voorverkoop  -  een record!

Zoals ieder jaar werden aan het be-
gin van de actiedag de topverkopers 
van alle speleenheden bekend ge-
maakt. Zij ontvingen een oorkonde 
en een cadeautje. De mooiste prijs 
ging echter naar Rana van de Gaai-
entroep, die de meeste doosjes van 
alle jeugdleden had verkocht. Maar 
liefst 201 stuks! Zij kreeg daarom de 
gloednieuwe wisselbeker mee naar 
huis. Die beker wordt iedere editie 
uitgereikt aan het jeugdlid dat in de 
voorverkoop de meeste pepermunt 
verkoopt. 
Daarna was het zover: alle Bevers, 
Welpen, Scouts en Explorers gingen 
op pad om de resterende doosjes 
aan de man te brengen. In de wijk, 
bij winkelcentra en zelfs bij het Kin-
derboekenweekfeest in CODA. 
Gelukkig zat het weer ook mee. 
Koud, maar tot halverwege de mid-
dag gelukkig droog. 
Rond vier uur waren alle groepjes 
weer terug, soms een beetje ver-
regend en moe, maar enthousiast 
over de goede verkoop.  De doos-
jes van de voorverkoop konden 
toen ook opgehaald worden. Er zijn 
in totaal 6629 doosjes pepermunt 
verkocht. Dit is het hoogste aantal 
sinds de start van de verkoop van 
pepermunt! Ook dit jaar zijn we na-
tuurlijk weer heel erg blij met het 
resultaat van onze Pepermuntactie. 
Van de opbrengst zullen we nieuwe 
kooktoestellen voor mee op kamp 
kopen. 
Volgend jaar is de Pepermuntactie 
op 6 oktober. Noteert u de datum 
alvast?

Het Pepermuntactie Team
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beverbabbels
#middagkolonie

De bevers van de Middagkolonie hebben het maar druk! Proeven en ruiken, 

een spel met wel heel vreemde spelregels en natuurlijk de succesvolle peper-

muntverkoop.

Na de zomervakantie is naast school 
ook het scoutingseizoen begonnen. 
We hebben weer een aantal hele 
leuke opkomsten gehad, waaronder 
een zintuigenopkomst. Hier moest 
er bijvoorbeeld geroken worden aan 
knofl ook, koffi e en kaneel. Ook zijn 
er heerlijke dingen geproefd. Bij de 
andersom-opkomst hebben we be-
kende spellen op een andere manier 
gespeeld.

Zo deden we verstoppertje waarbij 
één bever zich moest verstoppen 

en de rest moest diegene zoeken. 
Zodra je deze verstopte bever had 
gevonden, moest je bij hem gaan 
zitten. Daarnaast was er een quiz 
waarbij je het foute antwoord moest 
geven.

Uiteraard is er ook weer pepermunt 
verkocht. De hele middag hebben 
de bevers zich ingezet om zo veel 
mogelijk doosjes pepermunt te ver-
kopen. De beste verkopers van de 
voorverkoop waren Femke en Nick. 
Hartstikke knap gedaan! Zij hebben 

hier natuurlijk een leuke prijs voor 
gekregen.

De week erna was het herfstop-
komst, maar gek genoeg was het 
nog heerlijk nazomerweer. De 
bevers knutselden een prachtige 
herfstboom en streden tegen elkaar 
in een heuse harkwedstrijd. De Punt 
is bijna helemaal bladvrij geharkt. 
De bevers hebben ook kennis opge-
daan over het bos. Al met al was het 
een leuk begin van het seizoen en 
het wordt alleen nog maar leuker!

Groetjes van de beverleiding van de 
Middagkolonie



De welpen van de Mowglihorde hebben vogels een 

nieuw huisje bezorgd, spannende spellen gedaan en als 

olifant over de Punt gerend. Yalahiii!

De Mowgli’s hebben niet stilgeze-
ten! We zijn bezig geweest met kno-
pen. Eerst een uitleg, daarna lekker 
oefenen en uiteindelijk hebben we 
met z’n allen een heel bouwwerk 
in elkaar gezet. We hebben ook la-
ten zien hoe sportief we zijn. We 
hadden een spannende stormbaan 
met touwbruggen, balkjes tussen 
bomen, en een wand gemaakt van 
balken waar de welpen overheen 
moesten klauteren.  

Minute to win it, alweer een leuk 
spel. Wie kan het snelst een puzzel 
met foto van het zomerkamp in el-
kaar zetten? En wie is het snelst in 
de olifantenmars (panty gevuld met 
een tennisbal op je hoofd en dan 
fl essen omgooien zonder je handen 

jungleavontuur
#mowglihorde

te gebruiken)? Daarna rolden de 
ballen in het rond tijdens een potje 
jeu de boules.  

Samen met de scouts hebben we la-
ten zien hoe handig we zijn met een 
zaag en hamer. Eerst hebben we 
planken in stukken gezaagd. Vervol-
gens moest er het één en ander in 
elkaar getimmerd worden en toen 
de huisjes bijna klaar waren, heeft 
de leiding er een gat in geboord. 
Het resultaat: een heus vogelhuisje, 
waar echt een vogeltje in kan wo-
nen. Laten we hopen dat alle vogel-
huisjes bewoond gaan worden. 

Groetjes namens de Mowglihorde,
Kaa
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scoutspraatjes
#gaaientroep

De scouts van de Gaaientroep ging op weekendkamp. Op het menu stond 

een wrapproeverij, veel bagage en nog meer gezelligheid.

Er waren eens een paar gemengde 
scouts die graag een nachtje op 
kamp wilden gaan. Dus had de lei-
ding gekeken of dit haalbaar was 
en omdat de leiding meestal de be-
roerdste niet is, werd er een kamp 
georganiseerd.

En jawel, dat was in het weekend 
van 13 en 14 oktober. Daar gingen 
ze hoor, bezakt en bepakt met hun 
hele hebben en houden. Om half 
acht ‘s avonds kwamen ze aan op 
het al donkere scoutingterrein. De 
spanning was voelbaar en - vooral 
door een hoop geschreeuw - ook 
hoorbaar.

Na enige moeite gedaan te hebben 
om het stil te krijgen, werd er ver-
teld wat ze moesten doen. Tenten 
opzetten... hoe bedenken ze het!? 
Stikdonker, ze zien geen hand voor 
ogen en dan moeten ze de tenten 
opzetten. Maargoed, daar gingen 
ze hoor: de tenten stonden binnen 
no time superstrak. Ook de harin-
gen waren redelijk strak de grond 
in geslagen. Zelfs zo diep dat er tot 
op heden nog steeds een haring 

in de grond zit. Goed en wat ge-
beurde er toen? Een spel! Wat voor 
een spel? Een mega leuk, spannend 
spel... mits je de vlag goed verstopt. 
We deden levend stratego. Het aller 
moeilijkste aan dit hele spel is dus 
een vlag verstoppen. Na drie keer 
het spel gespeeld te hebben gingen 
de scouts wat drinken en chips eten 
om vervolgens moe maar voldaan 
hun bedje in te stappen.

Ik had graag geschreven moe en 
voldaan te gaan slapen, maar niks 
was minder waar. Praten, lachen en 
nog steeds heel veel schreeuwen. 
Dat is wat ze deden. Uiteindelijk 
hebben de scouts toch maar eieren 
voor hun geld gekozen en zijn ze in 
slaap gevallen. Over eieren gespro-
ken. ‘s Morgens bij het ontbijt wa-
ren de eitjes heerlijk mediumhard 
gekookt. In combinatie met droog 
brood en kaas was dit een ontbijt 
waar het Van der Valk-hotel nog een 
hoop van kan leren. Omdat scou-
ting te leuk is, werden er vier nieu-
we jeugdleden geïnstalleerd. Helaas 
waren ze het schreeuwen en praten 
na een hele nacht nog steeds niet 

afgeleerd en dan is een installatie 
gewoon heeeeeel lang. Maar goed 
het is allemaal goed gekomen en ze 
horen er nu (deden ze natuurlijk al) 
helemaal bij.

Toen werd het wel een keer tijd dat 
ze vreselijk gingen rennen, even alle 
energie eruit (hoe krijg je het voor 
elkaar na een nacht amper slapen?). 
Slagballen moest het spel zijn waar 
ze na die tijd moe en rustig van zou-
den zijn. Of dit ook zo was laten we 
in het midden... Er moest maar weer 
eens gegeten worden. Per groepje 
werd een uitzonderlijke wrap ge-
maakt die de leiding dan moest 
proeven. Welke wrap het lekkerste 
was die won. De prijs? Een klein ap-
plaus. Nadat de buiken rond waren 
en alles weer schoon en opgeruimd 
was, werden er nog een aantal spel-
len gespeeld. Van een handelsspel 
tot Chinese muur. Toen was het tijd 
om te sluiten en zag je de scouts 
met hun hele bepakking vreselijk 
vermoeid - maar voldaan! - naar 
huis toe gaan.
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explosiegevaar
#afdeling 757

EA 757 ging op weekendkamp naar Loenen en tufte met de stoomlocomo-

tief. Het viel de scouts nog niet mee om een enorme tent op te zetten.

Op 2 september hielpen we mee met het stoomtreinfestival van de VSM.

We maakte er gelijk een weekeind kamp van om op zaterdag op tijd 

(08:00 is zo vroeg…) aanwezig te zijn op het perron in Loenen.

Vrijdagavond begonnen we op de 
Punt. Na de spullen in te hebben 
gepakt zijn we naar ons kampterrein 
in Loenen gefi etst. Eenmaal aange-
komen was de begeleiding er al 
met de spullen. Het was inmiddels 

al donker en moesten de 24-per-
soons tent nog opzetten. Aangezien 
de ochtend nooit met zoveel is ge-
weest, wist niemand hoe je de tent 
moest opzetten. Eerst het grond-
zeil toch? Dan de palen en dan de 
scheerlijnen en andere haringen? 
Of moest het toch anders… Nadat 
we de tent eindelijk redelijk hadden 
staan, moesten de noklatten nog. 
Maar wat bleek, een nok lat zat vast. 
Er zat geen beweging in te krijgen. 
Uiteindelijk met grof geweld is de 
noklat in beweging gekomen en 
hadden we de tent na 2,5 uur staan.

Nadat we onze matjes en slaapzak-
ken hadden uitgerold konden we 
lekker bij het vuur gaan zitten. We 
hebben heerlijke banken gemaakt 
zoals we dat op ZOKA ook deden 
en zaten tot een uur om 1 rond het 

vuur. Toen iedereen in hun slaapzak 
lag, sliepen we redelijk snel.
De volgende ochtend was duidelijk 
dat een 24-persoonstent voor 8 man 
koud is. We moesten er snel uit want 
we moesten op de trein van 8 uur 
om in station Beekbergen te komen. 
Douwe, Mart, Ivan, Lukas en Ilona 
gingen naar Beekbergen met Fulco, 
terwijl de rest in Loenen bleef. Heb-
ben jullie weleens alleen in een trein 
gezeten? Wij nu wel. 

Eenmaal aangekomen op Station 
Beekbergen kregen we een spoor-
overgang aangewezen waar we 
het verkeer moesten tegenhouden 
zodra er een trein aankwam. Geluk-
kig is alles goed gegaan en waren er 
geen ongelukken… Halverwege de 
dag hebben we zelf nog even een 
heen-en-weertje naar Apeldoorn 
genomen en begonnen daarna aan 
onze 2de dienst.
Na de tweede dienst zouden we 
door Fulco teruggebracht worden 
naar Loenen om daar de fi etsen 
weer te pakken en weer terug naar 
Apeldoorn te gaan. Maar Fulco was 
ineens met de noorderzon vertrok-
ken. We wachtten en wachtten en 
werden nat door de ene naar de an-
dere regenbui (en een doek van een 
kraampje waar water op lag…). Het 
was inmiddels half 7 en kregen op 
zich wel honger. Om 7 uur ging de 
laatste trein naar Loenen dus er was 
nog een plan B. Maar toen belde 
Fulco en zei dat hij eraan kwam met 
Marjolein van de middag omdat 

zijn auto vol zat met onze spullen. 
We werden naar een plek gestuurd 
waar we moesten wachten en ja 
hoor na een tijdje zagen we de rode 
auto eraan komen.

Eenmaal terug in Loenen was de 
middag er al en konden we de fi ets 
pakken en naar Apeldoorn fi etsen. 
We hebben er 40 minuten over ge-
daan om bij de McDonalds in Zuid 
te komen. Na een goede maaltijd 

ging iedereen naar huis terwijl Fulco 
de spullen naar onze huizen bracht 
met de auto.

Al met al was het een geslaagd 
kamp met veel stoom en getoeter.

Tot de volgende Jachthoorn,
Groetjes de EA757
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meidenklets
#pr. margriettroep

Na een heel zomerkamp met elkaar te hebben doorgebracht was het dit 

seizoen tijd om eens te bepalen wie de betere scouts waren, de Ekerstroep of 

de Prinses Margriettroep. We hebben er een hele opkomst voor uitgetrokken 

en allerlei spellen gespeeld.

De meiden waren dik in de meerder-
heid, dus de strijd tussen de jongens 
en de meiden leek aan het begin 
van de opkomst al gestreden. Maar 
niets was minder waar. De spellen 
vereisten allerlei vaardigheden. Er 
was veel concentratie nodig om de 
Jenga-toren niet om te laten vallen. 
Toen de teams gingen proberen het 
hoogste oreokoekje te maken moest 
er hard worden samengewerkt. Het 
was soms ook wel moeilijk om te 
verleiding te weerstaan en de koek-
jes niet op te eten. Gelukkig mocht 
iedereen aanvallen toen de torentjes 
klaar waren. Na nog een aantal an-
dere spellen was de opkomst voorbij 
en mochten de jongens van de Eker-
stroep met de eer van een duidelijke 
overwinning naar huis.

Ook hebben we dit half jaar een 
voetbaltafel gepionierd. Dit is een 
stuk uit het logboek:
Hallo allemaal, vandaag gingen we 
natuurlijk als eerste openen. Daarna 
kregen we een uitleg over wat we 
gingen doen. We gingen een voet-
baltafelveld maken. Toen gingen we 
met z’n allen de palen pakken die 

we nodig hadden. Toen het veld 
uiteindelijk klaar was gingen we 
natuurlijk een potje voetballen. Het 
was een beetje een modderpoel en 
de uitslag was 0-0 geworden.

We gingen hierna alles weer afbou-
wen en opruimen en daarna gingen 
we sluiten. Het was weer een leuke 
opkomst.

Groetjes Puck
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jungleavontuur
#shantihorde

De Shantihorde heeft veel groenten gebruikt. Waarvoor? Er stond dit 

keer geen heerlijke groentesoep op het programma, maar wel een 

soepopera! 

Hallo mede scouting vriendjes en 
ouders,
Hoera! Wij hebben weer nieuwe 
shanti`s! Vandaag was het de dag 
dat zij bij de Shantihorde geïnstal-
leerd werden. Na de gebruikelijke 
opening mochten de nieuwe kin-
deren hun linkerhand op de Neder-
landse vlag leggen, waarna zij de 
belofte deden en hun vervolgens 
op geheel traditionele wijze de das 
werd omgedaan door een van de 
ouders. Vanaf dat moment hoor je 
dan toch echt bij de Shantihorde!
Om eerst even lekker actief te doen, 
zijn wij begonnen met een renspel. 
Hierbij was het de bedoeling dat je 
snel van boom naar boom rende, 
want als je werd getikt, dan moest 
je zelf tikken! Dit was erg leuk! 
Na het spel kwamen we aan bij de 
hoofdactiviteit van de dag, en dat 
was een soepopera. Bij een soep-
opera is het de bedoeling dat je van 
verschillende groentes dieren maakt 
waarmee je een soort toneelstukje 
opvoert. Wij hebben een stappen-
plan voor jullie, zodat jullie precies 
weten hoe jullie ook een echte soep-
opera kunnen maken!

Stap 1 
 Je begint met een korte brain-
stormsessie. Je wilt natuurlijk 
ideeën opdoen en zo samen 
een soort verhaal bedenken 
voor je “toneelstukje”!

Stap 2
Vervolgens ga je je creaties maken! 
De leiding had allemaal groentes 
geregeld waarvan wij stukken kon-
den gebruiken. Samen met een heel 
stel satéstokjes maak je de mooiste 
dingen, zoals een varken, een rups 
en zelfs een bootje!

Stap 3 
Voordat je je stukje opvoert, oefen 
je een beetje met je groepje wat jul-
lie gaan zeggen, maar daarna is het 
toch echt tijd voor stap 4.

Stap 4 
Het toneelstukje opvoeren! 

En zo gaat iedereen na een luid ap-
plaus toch echt weer naar huis, om 
de keer daarop weer vrolijk terug te 
komen voor een nieuwe opkomst!
De groetjes van alle shanti`s!





De bevers van de Ochtendkolonie verwelkomden maar liefst 

drie nieuwe gezichten en maakten een heerlijk Italiaans ge-

recht klaar. Smullen maar!

Ongekende drukte vandaag bij de Ochtendkolonie Bevers! 
Er waren maar liefst 18 kinderen, een grote, gezellige groep. 
Ook werden er twee nieuwe Bevers geïnstalleerd: Anne en 
Bjarne. Dat was nog niet alles. Ook mochten we een nieuwe 
leiding installeren: Martijn.

Die ochtend stond er verder een culinaire opkomst op het 
programma. Alles stond in het teken van lekker eten. We be-
gonnen met een renspel: Vies en Lekker. De leiding noemde 
een soort gerecht of ingrediënt, de Bevers moesten dan snel 
bedenken of ze dat lekker vonden, juist vies of dat ze het nog 
nooit hadden geproefd! En daarna snel naar de plek van het 
antwoord rennen. Om het moeilijker te maken werd er een 
tikker aangewezen, die Bevers bij het oversteken moest pro-
beren te tikken. Best vermoeiend, al dat nadenken over eten. 

Tijd voor het echte werk: zelf pizza maken! De Bevers moch-
ten zich uitleven met een bouwpakket van pizzadeeg, toma-
tensaus, ham, kaas en ananas. Dat leidde tot grote spekta-

kelstukken. De Bevers kwamen ongeduldig kijken 
bij de oven of de pizza’s al klaar waren. Tussen-
door hoefden we geen honger te lijden, want 
Lynn trakteerde ook nog voor haar verjaardag! 
Echt afzien, op scouting… Toen de pizza’s einde-
lijk klaar (en afgekoeld!) waren, konden de Bevers 
aanvallen. Eet smakelijk!

Namens de Ochtendkolonieleiding,
Elina Hetebrij

beverbabbels
#ochtendkolonie

t
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explosiegevaar
#afdeling 595

De EA595 had een zinderende hike-opkomst op het programma staan, maar die viel letterlijk in het water. Dus 

moest er – hoe spijtig ook – een plan B worden uitgevoerd.

Een tijdje geleden hadden we een hike-opkomst ge-
pland. Maar we wonen in Nederland, dus regen komt 
weleens voor en de dag van deze opkomst regende het 
heel hard. Daarom gingen we maar gamen en spelletjes 
spelen, want we hadden ook een plan B bedacht.
Omdat Joran en Vincent goed voorbereid waren, had-
den ze ook een Wii meegenomen met vier controllers. 
We begonnen de opkomst met een Mario Kart-toer-
nooi. Mijn eerste ronde moest ik meteen de moeilijk-
ste route doen, dus dat begon al goed. Daarna gingen 
er zes mensen racen in de halve fi nale. Ik viel in deze 
spannende ronde vol met sensatie af. Daarna volgde 
de fi nale waarbij vier mensen moesten strijden voor de 
eerste plek in ons toernooi. 

Hierna gingen we met acht mensen Kolonisten van Ca-
tan spelen. Omdat acht personen te veel is, speelden 
we het spel in vier teams. Ik zat in het team samen met 
Josien en we speelden om te winnen (want ja, zo zijn 
wij wel), maar meedoen is natuurlijk belangrijker dan 
winnen. 
Het was een intense strijd en de concurrentie was goed, 
maar toch hebben we uiteindelijk gewonnen. Toen 
hebben we de opkomst afgesloten en gingen we al-
lemaal vol adrenaline naar huis door deze zinderende 
spelopkomst.
Groetjes van de explo’s en van mij,

Thomas van de EA595
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jongenspraat
#ekerstroep

De scouts van de Ekerstroep hebben er een nieuwe lei-

ding bij, weten nu hoe ze een slachtoffer naar een veilige 

plek kunnen brengen en streden tegen de dames van de 

Prinses Margriettroep.

De afgelopen tijd hebben we weer 
veel leuke en leerzame dingen ge-
daan. In september hebben we vuur 
leren maken en broodjes gebakken. 
Ook hadden we de EHBO-opkomst 
waar iedereen de rautekgreep leer-
de. Weet je niet wat dit is? Ga dan 
maar op de grond liggen en vraag 
het onze scouts!

Vanaf het nieuwe seizoen hebben 
we ook een nieuwe leiding. Rick is 
ons team gaan versterken en is een 
goeie aanvulling op Robin en José. 
Rick is afkomstig van de Shantihorde 
en wil nu eens kijken hoe het er bij 
de scouts aan toe gaat.

Terwijl de leiding op een informatief 
en verantwoord workshopweekend 

waren, hebben de scouts de strijd 
der strijden gewonnen. Met een 
overweldigende meerderheid won-
nen onze jongens van de Ekerstroep 
de opkomst van de meiden van de 
Prinses Margriettroep. Wat waren 
we trots toen we dit hoorden!

In oktober hadden we natuurlijk 
de Pepermuntactie en gingen onze 
scouts langs alle deuren om peper-
munt te verkopen. Maar er staat 
nog veel meer op het programma 
voor dit jaar. Het weekendkamp na-
tuurlijk, maar ook een stormbaan, 
gymzaal en schaatsbaan. En dat al-
lemaal in één half jaar!

Tot de volgende keer waar we alle 
verhalen weer zullen opschrijven!
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jungleavontuur
#sioniehorde

Wie denkt dat welpen nog te jong zijn om echt toffe 

activiteiten te doen, heeft het bij het verkeerde eind. De 

Sioniehorde heeft het mantra “laat je uitdagen” weer 

eens goed in een opkomst verwerkt. Het was namelijk 

weer hoog tijd voor een stormbaan!

Nu kennen we de stormbaan voornamelijk als een soort 
‘springkussen plus’, maar als echte scouts moet er toch 
wel wat beters komen dan dat. Daarom stonden we 
in alle vroegte met veel ouders (bedankt daarvoor!) te 
knopen, sjouwen en te tillen. Het resultaat mocht er 
zeker zijn: van touwbruggen tot schommelende even-
wichtsbalken, het was er allemaal.
Het opbouwen was natuurlijk dikke pret, maar de ech-
te lol haal je uit de welpen die het parcours mochten 
doen. Dat bleek niet altijd even gemakkelijk: vooral de 
onderdelen waarvoor veel evenwicht vereist was, waren 
een fl inke uitdaging. Uiteraard waren er ook zat welpen 
die er minder moeite mee hadden. Die klauterden over 
alles heen wat los en vast zat, ook als dat niet per se de 
intentie achter het onderdeel was. ;-)
Gelukkig hoefden we ons prachtige bouwwerk niet af 
te breken. Ook de middaggroepen hebben er dankbaar 
gebruik van kunnen maken, hopelijk vonden zij het net 
zo leuk als onze groep!
Ouders: nogmaals bedankt voor jullie hulp. Vele han-
den maken licht werk en zonder jullie was het niet ge-
lukt. Volgend seizoen weer?

Groetjes van de leiding van de Sionihorde
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Ingrediënten 
300 gr suiker
125 g boter 
100 gr pure chocolade
75 gr amandelen, grof gehakt
125 ml melk
160 gr bloem
1 zakje vanillesuiker
Snufje zout 
4 eieren
2 eetl cacaopoeder

Decoratie
50 gr pure chocolade
50 gr witte chocolade
Strooisels zoals zilveren balletjes
Kerstzuurstokjes

Materialen

Ronde spring/bakvorm van ca 
24 cm, ingevet

Bron: leukerecepten.nl

bereiding 

Verwarm de oven voor op 175 graden. Smelt de chocolade au bain marie. 
Mix de margarine met de suiker met een mixer in een kom. Voeg vervol-
gens de melk, eieren, gesmolten chocolade, bloem, cacaopoeder, vanille-
suiker en een snufje zout toe en mix alles goed door elkaar.

Spatel de gehakte noten door het beslag en schep vervolgens in de inge-
vette vorm. Bak de chocoladetaart ongeveer 45 min in de oven totdat de 
bovenkant knapperig is. Controleer met een sateprikker of hij gaar is van 
binnen.

Hij moet niet te droog zijn van binnen. Laat de taart 30 min afkoelen en 
verwijder dan de zijkant van de bakvorm. Snijd de taart in 8 punten. Snijd 
de zuurstokjes in stukken en stop deze als stam in de zijkant van de taart-
punten. Smelt de pure en witte chocolade een voor een au bain marie. Trek 
met een lepeltje mooie slierten chocolade over de stukken taart. Versier 
met zilveren balletjes of andere strooisels.

Chocolade k
erstboom

taart

Ingrediënten 
300 gr suiker
125 g boter 
100 gr pure chocolade
75 gr amandelen, grof gehakt
125 ml melk
160 gr bloem
1 zakje vanillesuiker
Snufje zout 
4 eieren
2 eetl cacaopoeder

Decoratie
50 gr pure chocolade
50 gr witte chocolade
Strooisels zoals zilveren balletjes
Kerstzuurstokjes

Materialen

Ronde spring/bakvorm van ca 
24 cm, ingevet

Bron: leukerecepten.nl

voor op 175 graden. Smelt de chocolade au bain marie. 
Mix de margarine met de suiker met een mixer in een kom. Voeg vervol-
gens de melk, eieren, gesmolten chocolade, bloem, cacaopoeder, vanille-
suiker en een snufje zout toe en mix alles goed door elkaar.

Spatel de gehakte noten door het beslag en schep vervolgens in de inge-
vette vorm. Bak de chocoladetaart ongeveer 45 min in de oven totdat de
bovenkant knapperig is. Controleer met een sateprikker of hij gaar is van 
binnen.

Hij moet niet te droog zijn van binnen. Laat de taart 30 min afkoelen en
verwijder dan de zijkant van de bakvorm. Snijd de taart in 8 punten. Snijd
de zuurstokjes in stukken en stop deze als stam in de zijkant van de taart-
punten. Smelt de pure en witte chocolade een voor een au bain marie. Trek 
met een lepeltje mooie slierten chocolade over de stukken taart. Versier
met zilveren balletjes of andere strooisels.

bereiding 

Verwarm de oven voor op 175 graden. Sm
Mix de
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