
JACHTHOORNDE

LSW 2018
#14e plaats prinses margriettroep

#ochtend- en middagkolonie

www.sw3lbp.nl

#shantihorde #EA595

Bevers
ontmoeten
Minions
PAGINA 6 + 11

Wie is
de mol?
PAGINA 13

Foto-collage

Afdeling 595

PAGINA 15

IN DEZE EDITIE

JULI 2018





3
MAART 2016

3
JULI 2018

3

7 groepsvoorzitter

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

Editie
Nummer 2
juli 2018
45e jaargang

kopijdatum
zaterdag 28 juli 2018
(zomerkampspecial)

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

Twello, Aalten, Westervoort, Overasselt, Heino, Austerlitz, Luxemburg en Scandinavië, onze 

scouts vliegen uit naar alle windrichtingen om hun zomerkamp te beleven. Dit luidt het einde 

in van alweer een mooi scoutingjaar. Ook dit jaar is het weer gelukt om een plek te vinden 

waar de scouts hun zomerkamp kunnen opbouwen en genieten van de natuur, het buitenle-

ven, het verkennen van nieuwe gebieden en wellicht nieuwe vriendschappen sluiten.

Voor de jongste jeugdleden kan het best 
spannend zijn om lang van huis te zijn, maar 
met een programma vol leuke spellen en 
activiteiten vliegt de tijd voorbij. Voor je het 
weet zijn ze alweer thuis en is de rust voor-
bij! De scouts en explorers hebben al een 
fl inke hoeveelheid zomerkampervaring in 
hun backpack. Hiken (zonder te verdwalen) 
en koken (zonder iets aan te laten branden) 
is hun tweede natuur. Een weekje van huis 
vliegt zo om. 

Wij blikken even terug op het afgelopen jaar, 
waar samenwerken centraal stond. 

Alle scoutsspeltakken zijn naar de Regionale 
Scoutingwedstrijden geweest om te strijden 
tegen andere scoutinggroepen. De dames 
van de Prinses Margriettroep zijn na een ver-
diende 2e plek doorgestoomd naar de Lan-
delijke Scoutingwedstrijden. Daar hebben ze 
een prachtige 14e plek behaald van de 117 
groepen. Dat noemen we teamwork!

Het is ook goed om te zien dat verschillende 
scoutinggroepen goed samen kunnen wer-
ken. Het Glazen Huis ligt nog vers in het 
geheugen: samen met een aantal scouting-
groepen uit de omgeving hebben we een 
mooi bedrag voor de 3FM-actie kunnen in-
leveren.

Ook voor onze groep is het belangrijk om 
samen te werken. Vanaf 1 maart is de BSO 
de Hoepel doordeweeks in ons Ekersnest ge-
vestigd. Welkom!

Terugkijkend op mijn eerste jaar als voorzit-
ter valt mij op dat het voornamelijk een jaar 
is geweest van wennen aan elkaar en een 
nieuwe vorm vinden van samenwerken. 

Ik realiseer me dat nieuw binnen een groep 
stappen betekent opnieuw kennismaken, 
met ieder persoon persoonlijk. Verwachtin-
gen zijn hooggespannen en natuurlijk wordt 
van mij verwacht dat ik de rol van voorzitter 
direct oppak en in de voetsporen kan doorlo-
pen van mijn voorgangers. En daarbij hoort 
ook kennis hebben van de scoutingregels, 
van ons handboek en van de ongeschreven 

regels van de groep. Voornamelijk die laatste 
regels zijn voor mij een uitdaging. Voor nu 
en de nabije toekomst zal mijn focus voorna-
melijk liggen bij het kader en hoe we samen 
kunnen werken om onze groep zo goed mo-
gelijk de continuïteit te bieden die het nodig 
heeft.   

Zoals de jonge scouts nu uitvliegen naar 
verschillende zomerkamplocaties, zien wij 
een deel van onze kaderleden ook uitvliegen 
naar verschillende delen van de wereld. Sin-
gapore, Indonesië, Canada en Frankrijk zijn 
zomaar een aantal landen waar sommige 
stamleden voor werk, studie of persoonlijke 
ontwikkeling naar afreizen. Wij wensen hen 
veel plezier toe en hopen ze over een half 
jaar of een jaar weer ‘op de Punt’ te mogen 
begroeten met een backpack vol nieuwe le-
venservaringen die zij op hun beurt kunnen 
doorgeven aan de groep.

Tot slot bedank ik onze kader- en stamleden, 
facilitaire vrijwilligers en hulp- en klusouders 
voor de fi jne samenwerking afgelopen jaar. 
We kunnen niet vaak genoeg benadrukken 
dat jullie vrijwillige inspanningen er mede 
voor zorgen dat onze jeugdleden een veilige 
(leer)omgeving hebben waarin ze zich spe-
lenderwijs scoutingvaardigheden eigen kun-
nen maken. Bedankt!

Wij wensen iedereen een fi jne zomervakantie 
toe van samenzijn met familie, vrienden en 
wellicht nieuwe vrienden. De zomer is be-
gonnen, laat je uitdagen!

Namens het bestuur en begeleidersteam,

Patrick Baars



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

JULI
14 t/m 21 juli 2018
Zomerkampen

augustus
Vakantie

september
1 september
Eerste opkomst
Overvliegen

8 september
Klusdag

22 september
Schoonmaakdag
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social media 

T twitter.com/sw3lbp

f facebook.com/sw3lbp

C instagram.com/sw3lbp

Y youtube.com/scoutingsw3lbp
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explosiegevaar
#afdeling 757

De Explo’s van EA757 hadden een spannend weekend voor de boeg: er kon 

veel geld verdiend worden, maar er zat één addertje onder het gras (of beter 

gezegd: één mol in de groep)!

De Mol was nog maar net onder on-
dergronds gegaan, maar blijkbaar 
had hij er al wel weer genoeg van. 
Hij was er namelijk weer en dit keer 
niet in een ver land zoals je op het 
televisieprogramma ‘Wie is de Mol’ 
ziet, maar juist heel dichtbij. De Mol 
kwam weer boven op ons eigen ter-
rein. 

Alle kandidaten van deze bijzondere 
Mol-uitzending zagen elkaar vrij-
dagavond om 20:00 uur voor het 
eerst en één van ons was de Mol die 
zou proberen ons te saboteren. Na-
dat iedereen kennis had gemaakt, 
begon onze eerste opdracht: Zet 
je tent op binnen tien minuten. Per 
op gezette tent kreeg je 100 euro, 
maar per tent die niet af was ging er 
200 euro uit de pot. Dat klink mak-
kelijk verdienen, maar het was al bij-
na donker en het waren tenten die 
bijna niemand eerder had opgezet. 
Snel ging iedereen aan de slag met 
de tenten. Al snel stonden de eerste 
twee tenten en na zeven minuten 
de derde tent, maar dan die laatste 
twee nog... Na het eerste spel stond 
onze pot op min 100 euro. Balen! 
Maar de Mol lachte stiekem in zijn 
vuistje.  

Nadat er fl ink gediscussieerd was 
over deze eerste opdracht, was het 
tijd voor de volgende opdracht. 
Bij deze opdracht moesten we een 
route fi etsen. Onderweg zouden we 
allemaal enveloppen tegenkomen 
met een cijfer. Tja, dan is het niet 
handig om er klakkeloos vanuit te 
gaan dat envelop 1 ook het cijfer 1 
heeft. En enveloppe 2 cijfer 2. We 
moesten in een stevig tempo door-
trappen om nog tijd over te hebben 
voor deel 2 van deze opdracht. We 
moesten namelijk van de cijfers een 
mega-som oplossen. In totaal kre-
gen we voor de gehele opdracht 2 
uur de tijd. We waren net voor het 
eerste uur weer terug in de Basis. 
We hadden dus nog ongeveer 1 uur 
de tijd om te rekenen.

Hoe zat het ook al weet, want reken-
machines zijn leuk, maar je hebt er 
vrij weinig aan als ze er niet zijn. Was 
het nou eerst delen, of toch eerst 
vermenigvuldigen? En dan nog die 
tijdsdruk! Onze uitslagen hielpen 
ook niet mee: we hadden wel zeven 
verschillende antwoorden. We had-
den nog 40 minuten dus iedereen 
ging de som nog maar een keer 
maken, en nog een keer en nog een 
keer. Vraag mij niet hoe, maar we 

hebben het 
goede 
ant-
woord 
gekre-
gen. 

En ja 
hoor, 
nadat 

iedereen de cijfertjes van zijn net-
vlies had gekregen was het tijd voor 
de eerste executie! Er zouden 3 kan-
didaten weg moeten. Jaléel, Jordy 
en Lukas moesten het spel verlaten. 
Het was tijd voor de nacht, morgen 
zou het weer een drukke dag wor-
den.

De volgende dag begon met een 
doorgeefspel waar de communica-
tie echt geweldig was. Desondanks 
is het ons gelukt om een groot deel 
van het geld binnen te krijgen. En 
toen de tweede executie. De afval-
lers waren Ivan, Tineke en Fulco. De 
fi nalisten waren: Mart, Douwe en 
Maik.

De fi nale was het spel ETHERDICI-
PLINE. Hoe kan het ook anders, zon-
der portofoons geen ‘Wie is de Mol’! 
Door alle spellen heen is het ons ge-
lukt om de pot positief te krijgen, en 
niet zomaar maar wel 23.000 in de 
plus! Het was bijna 2 uur en dus tijd 
voor de ontknoping. Nadat elke fi -
nalist goed was besproken, was de 
welbekende vraag daar: ‘Wie is de 
Mol?’ Ik geloof niet dat iemand het 
goed had maar de Mol was onze 
enige echte: DOUWE!

Nadat iedereen was bijgekomen 
van de schrikt pakte iedereen zijn 
spullen en ging iedereen weer moe 
maar voldaan richting huis. Ook al 
was het spel afgelopen, we kregen 
nog regelmatig hints naar geweldi-
ge superacties van onze eigen Mol...

Tot de volgende keer!
Groeten van de EA7575

JULI 2018JULI 2018
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beverbabbels
#ochtendkolonie

Afgelopen weekendkamp hadden de Bevers speciaal bezoek. Ineens stond 

daar een echte Minion! Zo’n geel wezentje met een blauw tuinbroekje aan 

en een grote bril op. Maar het gekke was, hij was helemaal alleen. Zouden 

de Bevers de Minion hebben kunnen helpen? Lees maar snel verder!

De Bevers waren op de Punt en 
plots stond daar een echte Minion. 
De andere Minions waren nergens 

te bekennen. “Ik ben hele-
maal 

al-
leen!” vertelde de Minion. 

“Ik heb echt andere Minions nodig 
om me te helpen. Willen jullie mij 
helpen, Bevers?”. Dat zagen de Be-
vers natuurlijk wel zitten!

Minions zijn natuurlijk gek op bana-
nen en sjouwen ze overal mee naar 
toe. Kunnen de Bevers dat ook? De 
opdracht was: vervoer de bananen 
door het bos, zonder dat ze afgepakt 
worden door de leiding. Binnen de 
kortste keren lag er een grote stapel 
bananen klaar. Het smokkelen van 
bananen kan je dus wel overlaten 
aan die snelle Bevers!

Vervolgens was het tijd om richting 
bed te gaan, maar van slapen was 
nog geen sprake. Er stond een fi lm 
klaar en dat was – hoe kan het ook 
anders - De Minions!

De volgende ochtend stond ‘uitsla-
pen’ op het programma, maar daar 
moesten de Bevers niets van weten. 
Snel uit bed om de Minion weer te 
helpen! Om een echte Minion te 
worden, moet je er natuurlijk ook 
zo uit zien. Dat betekende: gele 
schmink en een ronde bril. Nadat 
alle Bevers een metamorfose had-
den ondergaan, werd het tijd voor 
iets lekkers. Zelf jam maken, net zo-
als de Minions dat doen. Veel fruit 
snijden en dan koken met geleisui-
ker. Even laten afkoelen en daarna 
was het tijd om te proeven!

Ondertussen kwamen de eerste ou-
ders er al aan en die wilden natuur-

te bekennen. “Ik ben hele-
maal

al-
l !” ld d

lijk ook wel een hapje jam proeven. 
Het was weer een ontzettend gezel-
lig weekendkamp!

Er zijn 
laatst maar liefst vier nieu-
we Bevers geïnstalleerd! Welkom 
Tijl, Brent, Rowen en Jasmine.
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jungleavontuur
#sioniehorde

Het is natuurlijk hèt stereotype beeld van een stel padvinders: ouderen hel-

pen met oversteken. De welpen van de Sionihorde hebben hun beste beentje 

voor gezet bij onze overburen en namen ook nog een duik.

Hoewel er in beginsel natuurlijk niets 
mis mee is om de medemens nu en 
dan eens te helpen, maar helpen 
oversteken is misschien een tikkeltje 
saai. Toch moesten we iets doen in 
de geest van “help een ander” voor 
het insigne dat de welpen zouden 
krijgen: het insigne Samen. Dat in-
signe gaat, zoals al deels verklapt 
in de naam, over de samenleving 
en de rol van de welp daarin. Ook 
de plek van een welp in de ‘horde’ 
komt erin voor.

We hebben voor de kerstvakantie al 
posters gemaakt met daarop regels 
tegen pesten; een anti-pest-poster. 
Verder heeft elke welp zich in een 
bepaalde cultuur verdiept en heb-
ben de welpen hun naam geleerd in 
gebarentaal.

Er stond nog één ding te wachten 
om het insigne echt te mogen dra-
gen: een bezoek aan het verzor-
gingstehuis De Loohof, recht tegen-

over De Punt. Omdat ook ouderen 
wel eens wat vertier zoeken, heb-
ben de welpen een kort toneelstukje 
ingestudeerd voor onze overburen. 
Dat hebben we de week ervoor ge-
oefend en de eerste avond van het 
weekendkamp nog eens. De twee-
de dag stond dus het bezoek op het 
programma: spannend!

Ik denk dat er geen woord aan ge-
logen is als ik zeg dat de ouderen 
het fantas-
tisch vonden. 
Er komen na-
tuurlijk ineens 
20+ kinderen 
binnen, het 
brengt leven 
in de brouwe-
rij! Nadat het 
toneelstukje 
was afgelo-
pen was het 
tijd voor de 
ouderen om 

mee te doen: meezingliedjes, va-
riërend van ‘In een groen, groen, 
groen, groen knolle- knolleland’ tot 
‘Cowboys en indianen’.
Toen de ouderen moe genoeg wa-
ren van al die drukte om zich heen, 
zijn we weer teruggegaan naar De 
Punt. De kinderen hebben het erg 
leuk gevonden, net als de oude-
ren. Het is dus waar wat ze zeggen: 
scouting betekent jolijt voor jong en 
oud!

Niet veel weken later stond er een 
zwemopkomst op het programma. 
De schrijver van dit artikel was hier 
zelf helaas niet bij, dus ik zal de 
boodschap die ik in de wandelgan-
gen gehoord heb maar meegeven: 
er zijn evenveel welpen terug het 
zwembad uitgekomen als er in wa-
ren gegaan en het was een waar 
spetterspektakel. Zoals ik al zei, 
geen garanties, maar allicht gelooft 
u mij op mijn woord.

Een zomerse groet,
Ikki

cultuur





jongenspraat
#ekerstroep

De Ekerstroep kan lekker achterover leunen: de RSW zit er weer op! Het 

eerste deel van het jaar bestond uit allerlei activiteiten die goed van pas ko-

men om een weekend lang met elkaar te overleven in het verre en exotische 

Lochem, het tweede deel van het jaar staan er spetterende opkomsten op 

de planning.

De scouts hebben een spannend, 
uitdagend maar vooral erg gezellig 
RSW-weekend gehad. Het was voor 
de meesten de eerste keer dat ze 
mee zijn geweest naar de RSW, dus 
we zijn heel blij dat ze het samen tot 
een goed einde hebben weten te 
brengen. Hoewel de top tien dit jaar 
misschien nog net te hoog gegre-
pen was (hé wat jammer, nu hoeft 
de leiding geen taart te trakteren…), 
weet iedereen nu wel hoe zo’n lang 
weekend nou loopt en wat ze vol-
gend jaar kunnen verwachten! Mis-
schien zit die top tien (en de taart!) 
er dan wel in.

Direct na dit vermoeiende week-
end was het dus tijd om met de be-
nen over elkaar lekker rustig aan te 
doen. Met z’n allen naar het digitale 
kampvuur bij Sint Joris en genieten 

van een drankje bij de Bosbar, wat is 
het leven soms zwaar!

Het zomerse weer komt er weer aan 
en dat betekent dat we waterspellen 
gaan spelen! Begin mei zijn de scouts 
druk in de weer geweest om hun 
kennis over scouting te laten zien bij 
de Grote Scouting-Ekerstroep-Quiz, 
wat een daverend succes was (he-
lemaal aangezien de tweede plaats 
werd behaald door een vriendje van 
één van de scouts, wie had dat nou 
gedacht?). Daarna was het natuur-
lijk tijd om af te koelen, met tienbal, 
of nee: tienspons. Probeer het maar 
eens, om met je team tien keer over 
te gooien zonder de kleddernatte 
spons op de grond te laten vallen.
Na deze spetterende en verkoelende 
sensatie was het tijd voor de water-
estafette, waar de scouts hard hun 

best moesten doen om zoveel mo-
gelijk water in de andere emmer te 
krijgen, terwijl ze maar een klein be-
kertje hadden én zich ook nog eens 
door een hoepel moesten wurmen 
op weg ernaartoe.

Nadat iedereen weer lekker was 
opgedroogd door alle inspanning 
was er nog tijd over om, samen met 
de welpen van de Mowglihorde, 
volleyspons te spelen. Dit was zo 
verschrikkelijk nog niet, er waren 
inmiddels bijna tropische tempera-
turen. Af en toe een natte spons die 
over het net gegooid werd met je 
hoofd vangen was wel lekker verfris-
send.

Voor nu met name nog uitkijken 
naar meer opkomsten met zulk 
mooi weer, maar al helemaal naar 
Bad Bentheim, waar we binnenkort 
samen met de Prinses Margriettroep 
gaan abseilen en toggelen. Wij heb-
ben er nu al zin in!

Met een stevige linker namens de 
Ekerstroep,
Robin
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de Grote Scouting-

Ekerstroep-Quiz
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zoek de kat tussen de uilen
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De Bevers van de Middagkolonie weten nu alles over het zonnestelsel en 

vlogen richting de stralende zon met een zelfgemaakt knutselproject.

Wat hebben de Bevers van de Mid-
dagkolonie weer ontzettend leuke 
dingen gedaan. Toen het een beetje 
mooi weer werd, hebben we daar 
meteen gebruik van gemaakt. We 
gingen vliegeren, maar wel met een 
mooie zelfgemaakte vlieger. Deze 
hebben we meteen getest en dat 
ging enorm goed! De vliegers ble-
ven mooi in de lucht hangen. Knap 
hoor!

We hebben ook een leuk weekend-
kamp gehad. Deze keer bleven de 
Bevers slapen zonder de ouders, 
en we hebben leuke avonturen be-
leefd. Er kwam namelijk een speciale 
gast langs: een echte Minion! We 
hebben van alles geleerd over hoe je 
een echte Minion kan zijn. Het was 
daarna helemaal compleet met een 
echte make-over tot Minion: de Be-
vers waren zo geel als een banaan!

De week daarna hebben we su-
perveel geleerd. We hebben ster-

beverbabbels
#middagkolonie

renbeelden bekeken en deze zelfs 
nagemaakt. Om de energie kwijt 
te raken, zijn we bijna het hele ter-
rein over gelopen om een indruk te 
krijgen van de grootte van ons zon-
nestelsel. En dat zonnestelsel blijkt 
dus echt heel erg groot te zijn. Het 
was een goede mix van leerzaam en 
leuk, actief en knutselen. Nu gaan 
we door naar het zomerkamp, waar 
we zeker een feestje van gaan ma-
ken!

De leiding van de Middagkolonie

JULI 2018JULI 2018





jungleavontuur
#shantihorde

Niets is wat het lijkt, zo ook bij de Shantihorde. De Shanti’s hebben tijdens 

het ouder-kind-kamp geprobeerd een heus Mol-team op te sporen.

Na het spannende ‘Wie is de Mol’ 
seizoen van dit jaar hebben we bij 
Shantihorde zelf geprobeerd een 
Mol te ontmaskeren! Tijdens het 
ouder-kind-kamp was er een team 
van een ouder en een kind dat de 

boel probeerde tegen te werken. 
Terwijl iedereen erg hard zijn best 
deed om geld te verdienen voor de 
pot probeerde het Mol-team juist 
geld uit de pot te halen. Bij het eer-
ste spel was het Mol-team al goed 
bezig, maar gelukkig hadden ze 
veel hulp van de groep. Velen Shan-
ti’s en ouders haalden per ongeluk 
of expres honderden euro’s uit de 
pot! Gelukkig werd er ook veel geld 
verdiend, waardoor er toch nog 
een aardig bedrag in de pot zat aan 
het einde van de avond. Natuurlijk 
moest er na deze succesvolle avond 
een penningsmeester gekozen wor-
den. Dit werd gedaan met lange 
speeches en natuurlijk een offi ciële 
stemming.

Ook de volgende dag kon er weer 
veel geld verdiend worden. Het 
geld dat de vorige dag verdiend 
was werd verdeeld over de Shanti’s, 
ouders en natuurlijk Mollen die ver-
volgens in teams geld probeerden 

te verdienen in 
een handelsspel. 
Hierbij kon je 
glas, wol, hout 
en allerlei andere 
grondstoffen ko-
pen en ergens 
anders voor meer 
geld verkopen. 
Op die manier 
ging het wel lek-
ker met de pot! 
Maar helaas ver-
dween er tijdens 
het volgende spel 
toch fl ink wat 
geld uit de pot. 
Tijdens dit 

spel ging ie-
dereen in een kring staan en 
werd er een zin door gefl uis-
terd. Per fout woord ging er 
100 euro uit de pot! Iedereen 
deed heel erg zijn best om de 
moeilijke zinnen door te fl uis-
teren maar helaas lukte dat 
niet zo goed. Het geld vloog 
uit de pot, en toen bleek dat 
alle zinnen ook een hint naar 
de Mol waren. Zo zie je maar: 
niets is wat het lijkt! Er werd 
druk geschreven in de Mol-
boekjes.

Toen was het toch echt tijd 
voor de test! Zenuwachtig 
zaten de Shanti’s en ouders 
achter de laptop terwijl het 

spannende ‘Wie is de Mol’-liedje 
iedereen op de zenuwen werkte. 
Natuurlijk werd de winnaar bekend-
gemaakt met de bekende groene 
en rode schermen. Velen Shanti’s en 
ouders waren voor de gek gehou-
den door de Mollen, maar ondanks 
het geheimzinnige werk van de 
Mollen hadden een aantal ouders 
en Shanti’s de Mol ontmaskerd. We 
sloten af met een ouderwets potje 
Hollandse Leeuw.p
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wie is de mol?
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14e plaats op de LSW!!
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explosiegevaar
#afdeling 595

Jullie hebben vast al gehoord van onze ambitieuze plannen voor het aanko-

mende zomerkamp. Na Schotland vorig jaar, gaan we nu niet één, maar drie 

landen onveilig maken! We doen in een week zowel Denemarken als Zweden en 

Noorwegen aan. Daar is natuurlijk wel geld voor nodig. Gelukkig is er dit 

jaar een recordopbrengst gehaald op de kleedjesmarkt tijdens Koningsdag. 

Top gedaan!!

Uiteraard waren we weer van de partij tijdens de iScout, een digitale reis rond de wereld waarin we streden tegen an-dere groepen door het hele land. Elk jaar weer een feestje!

Ook de explorers missen hun mammie en pappie nog als ze op kamp gaan. Maar dit weekend was dat niet nodig: ze namen hun ouders gewoon mee! Het was een leuke kans om te laten zien wat wij zoal doen tijdens een opkomst en het was bovenal heel erg gezellig.

n 
t 
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Ook de explorers missen hun mammie en pappie nog als ze





#stam ii
zwijnengewroet

De afgelopen maanden heeft Stam 2 zich, samen met andere leden van de 

groep, ingezet om Sint Joris 2018 te organiseren. Maar ja, hoe ziet dat er 

dan uit, zo’n Sint Joris anno 2018?

Natuurlijk moesten we een draak heb-
ben. “Zeg jongens, hadden we niet 
nog ergens een draak liggen?” “Nee 
die hebben we vorig jaar volgens mij 
weggegooid, omdat hij in de weg 
lag.” En dus werd er begonnen aan 
een nieuwe draak, die natuurlijk niet 
zomaar weggegooid zal worden na 
de festiviteiten. Nee, deze draak zullen 
we in ieder geval nog een jaar bewa-
ren totdat we opnieuw een Sint Joris 
gaan vieren waarbij we een levens-
grote draak willen hebben. Onder het 
toeziend oog van ontwerpsters Ma-
riëlle en Alexandra werd geknipt en 
geplakt en nog meer geknipt en nog 
meer geknipt… “O, jongens! Dat had 
niet geknipt moeten worden, dat had 
vast moeten blijven zitten” Whoeps! 
Ja die draak, daar is nog door menig 
Stam 2-zwijntje fl ink wat avondjes aan 
geklust. 

Ondertussen werd er nieuw leven ge-
blazen in de ooit immens populaire 
band “De Puntertainers” om het ge-
heel van livemuziek te voorzien. Hier 
en daar werd een nummer afgestoft 
en gerecycled, omdat “de meeste 
draken zijn bedrog” nu eenmaal zo 
lekker zingt! Maar ook werd er hard 
gerepeteerd aan nieuwe nummers en 
teksten. Seb’s elektrische gitaar heeft 
in tijden niet zo veel liefde ontvangen 
en Sanne toonde zich weer de echte 
frontvrouw die ze is! En Vincent, ja die 

heeft weer met veel plezier met zijn 
trekzak zitten spelen. 

En dan dat verhaal, ja dat vraagt na-
tuurlijk ook 
om een paar 
fl inke brain-
stormsessies. 
Onder bezie-
lende leiding 
van niemand 
minder dan 
onze M.T. 
Rowling en 
Hiempie 
Spielberg 
kwam het 
sprookje langzaam maar zeker tot 
stand. “Sint Joris die de draak ver-
slaat? Dat is zooo 2017…”. Dit keer 
zou het de prinses zijn die de draak 
verslaat. En daarna bepaalt ze zelf wel 
of ze in het huwelijksbootje stapt, daar 
heeft haar vader niks over te zeggen! 
Als basis voor het verhaal werd de 
fi lm Jumanji genomen. Bij ons verhaal 
zou de rol van onze hoofdrolspelers, 
vertolkt door Harmen en Thomas, be-
paald worden door het hoofddeksel 
dat ze op dat moment droegen. 

Terwijl door alle stamleden achter de 
schermen hard gewerkt wordt om 
de puntjes op de i te zetten, breekt 
de dag van Sint Joris aan. Het weer 
is prachtig, zo prachtig dat er helaas 

niet gestookt mag worden. Geen 
probleem voor onze ervaren vuur-
meesters die op alle scenario’s zijn 
voorbereid. Anno 2018 bouw je 
in dat geval gewoon een digitaal 
vuur dat qua spektakel niet onder-
doet voor de echte variant. Nadat 

de bladeren bij elkaar geharkt zijn, de 
techniek en de band zijn opgebouwd 
en de Explo’s inmiddels volop bezig 
zijn met de voorbereidingen voor het 
foodtruckfestival is het nog tijd voor 
een laatste generale repetitie. Als ie-
dereen dan om 19.00 uur zijn buikje 
vol heeft, stroomt de kampvuurkuil 

vol en kan het 
feest begin-
nen. 

Zodra ieder-
een zit ope-
nen Harmen 
en Thomas 
de instant-
sint-jørisdoos 
en vinden 
daarin allerlei 
spullen: strik-

jes, hoeden, het spel 
Jumanji, een kroon. Harmen wordt 
nieuwsgierig en zet de kroon op. Di-
rect begint hij te spreken als een ko-
ning! Thomas zet een boerenpet op 
en transformeert daarmee tot een 
boer uit het dorp en samen vertellen 
zij het verhaal van Sint Joris. Tussen-
door speelt de band af en toe een lied 
en er wordt luidkeels meegezongen. 

Maar het wordt pas echt spannend 
als het publiek kennis maakt met de 
draak. Hij baant zich een weg door 
het publiek en jaagt iedereen de stui-
pen op het lijf. Door een list weten 
Sint Joris en prinses Anna de draak ge-
lukkig te verslaan en zo leeft iedereen 
in het dorp nog lang en gelukkig.  

Door de enorme inzet van Stam 2 was 
Sint Joris dit jaar een top-evenement. 
Bedankt allemaal en hopelijk tot de 
volgende keer. 

Wroetjes,
Sanne en Vincent
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Ook dit jaar deed de PMT weer mee aan de Regionale Scoutingwedstrij-

den (RSW). Scouts vanuit de hele regio doen mee om een plekje bij de fel-

begeerde Landelijke Scoutingwedstrijden te bemachtigen! Van tevoren heeft 

de PMT geoefend met koken en een mooi bord geschilderd. De ploegen ‘The 

Power Flowers’ en ‘The Buzz Lightyears’ hebben de 8e en 2e plek weten te 

behalen. Hier volgt een stuk uit het logboek van ‘The Buzz Lightyears’.

Vrijdag
Om vijf uur moesten we op de Punt 
zijn om alle spullen in de aanhan-
ger te leggen en daarna reden we 
naar Lochem toe. Een-
maal aangekomen 
begonnen we 
met het uit-
pakken van 
de spullen 
en natuur-
lijk moes-
ten we ook 
een tent op-
zetten. Toen 
de tent netjes 
stond, hadden we 
nog tijd over en gingen 
we alvast driepoten knopen voor de 
keuken.
’s Avonds gingen we een spel doen 
dat leek op bingo. Ook gingen we 
nog lasergamen. Dat liep uit, waar-
door we pas om 12 uur klaar wa-
ren! Na het lasergamen gingen we 
naar de tent en probeerden we te 
gaan slapen. Alleen dat lukte niet 
zo goed dus werd het iets later dan 
half twee voordat we allemaal slie-
pen.

Zaterdag
We werden om 7 uur wakker, maar 
we hoefden pas om kwart voor 
acht wakker te worden dus pro-
beerden we nog even te slapen. 
Toen we allemaal opgefrist waren, 
gingen we de driepoten rechtop 
zetten en de keuken verder afma-

ken. Toen de keuken stond gingen 
we de hike-tassen klaarmaken en 
even later gingen we van start met 
de wandeltocht vol hike-technieken!

De hike duurde lang, maar 
was wel heeeeel ge-

zellig. Toen we 
terug waren 
was Inge heel 
blij, want die 
mocht niet 
mee lopen. 
Nadat we 

even uitgerust 
hadden gingen 

we beginnen met 
koken en het rook zo 

lekker!

Zondag
Op de zondag was het zo druk dat 
een stukje schrijven voor het log-
boek erbij inschoot. Iedereen is blij 

m toe. Een-
komen
we

t-

n
tjes
en we

i

De hike duu
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ha
we

koken e
l kk !

j-

l

a-
e
e
t
n
-

18
DE JACHTHOORN

naar huis gegaan na het horen van 
de uitslag: de Buzz Lightyears mo-
gen naar de LSW!

Redactie: de Buzz Lightyears moch-
ten meedoen aan de Landelijke 
Scoutingwedstrijden en hebben 
daar een prachtige 14e plaats be-
haald. Daar zijn we natuurlijk hart-
stikke trots op!

meidenklets
#pr. margriettroep



jungleavontuur
#mowglihorde

Yalahiii! De Mowgli’s hebben in de jungle een prachtige creatie gemaakt 

voor een wel heel speciale dag en om af te koelen werden er schoonmaakar-

tikelen uit de kast getrokken.

De mowgli’s hebben weer allerlei 
leuke dingen gedaan. Zo hebben zij 
een mooi cadeau gemaakt voor alle 
moeders, want het was Moederdag! 
Maar eerst gingen ze een wasknij-
perspel spelen.
Hierbij was de bedoeling dat je was-
knijpers bij andere Mowgli’s op de 
blouse bevestigde. Hiervoor moes-
ten zij rondrennen en zorgen dat 
ze zelf geen wasknijpers van andere 
Mowgli’s kregen.
Dat viel nog niet mee. Na lang ren-
nen en stoeien voor wasknijpers was 
al gauw duidelijk dat Josien, onze 

leidingstagiaire van de Explorers, 
de meeste wasknijpers had. Zij had 
overduidelijk, met een totaal van 24 
wasknijpers, verloren van iedereen.

Daarna gingen wij iets maken om 
de moeders te verassen voor Moe-
derdag. Iedereen kreeg een bloem-
potje, verf en een aantal kwasten. 
Iedereen ging lekker in de weer met 
verf en daar kwamen bijzonder crea-
tieve bloempotjes uit. Toen iedereen 
klaar was met verven, gingen wij 
snel wat drinken en daarna met de 
Scouts een waterspel doen. Het was 
25 graden, dus een beetje afkoelen 
was wel nodig! Sponsbal heet het 
spel: dat is volleybal, maar dan met 
een natte spons. Gelukkig was het 
mooi weer, want iedereen was hart-
stikke nat!

Na even kort bijkomen en opdrogen 
van het spel en daarna sluiten. Na-
tuurlijk moest het bloempotje nog 

even verstopt worden voor mama 
om haar op Moederdag te verras-
sen!

Het was weer gezellig.

Namens de mowglihorde,
Chil
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#stam i
zwijnengewroet

De afgelopen stamopkomsten van Stam 1 zijn samen te vatten in twee 

woorden: georganiseerde chaos. Van een stookverbod tot vergeten sleutels, 

Stam 1 had een beetje pech maar dat mocht de pret niet drukken!

Door het Word-wijzer-weekend was 
de stamopkomst verplaatst. Geen 
probleem, zou je zeggen. Het idee 
was om lepels te gaan branden en 
aangezien Stam 1 daar geen ge-

bouw voor nodig heeft, kon Stam 
2 in de stamhut zitten. Het lastige 
was dat er die dag geen vuur ge-
stookt mocht worden, waardoor er 
iets nieuws bedacht moest worden. 
Prima, dan gaan we binnen zitten. 
Wacht, niemand heeft een sleutel 
van een gebouw dat vrij 
is. Nieuw plan nodig 
dus. Wat ga je dan doen? 
Juist: een eigen gebouw 
pionieren! Dit ging ver-
der natuurlijk vlekkeloos 
en zo had Stam 1 geluk-
kig toch een programma. 

Dan was er ook een sta-
mopkomst met een ande-
re scoutinggroep gepland. 
Leuk! Totdat de andere 

scoutinggroep niet meer kon en er 
dus wederom iets nieuws bedacht 
moest worden. Gelukkig zijn er al-
tijd spellen aanwezig om Stam 1 te 
redden. De opkomst daarna had-
den we zelfs een offi ciële spelletjes-

opkomst, inclusief een 
heus Mario Kart-toernooi. 
Verschillende mensen van 
scouting zijn nagemaakt 
op de Wii en het ging er 
fanatiek aan toe. 

Met dank aan de spellen 
en goede sfeer zijn onze 
opkomsten al met al een 
succes geworden, ondanks 
de chaos. De komende op-
komsten zijn veelbelovend, 
dus we hebben er vertrou-
wen in dat er weer een aan-
tal mooie vrijdagavonden 
aan zullen komen. En anders 

zijn er altijd nog spellen die 
ons kunnen redden!

Groetjes van de leukste zwijntjes 
van de Punt,

Stam 1
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