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Het is als voorzitter soms lastig om met een sterke openingstekst te komen. Waar moet je het 

over hebben en wat is dan de boodschap? Meestal lees ik de eerste opzet even door van deze 

Jachthoorn om inspiratie op te doen. De volgende teksten vallen me op: ‘Een koe is geen mus 

want er past geen emmer onder’ of ‘Ik ben oprecht heel aantrekkelijk… voor muggen’ en na-

tuurlijk niet te vergeten ‘Waarom zijn mijn sokken nat? Oh ja, dat is zweet.’ Het zomerkamp 

ligt weer ver achter ons en gelukkig is iedereen veilig terug gekomen en we zijn gestart met het 

nieuwe seizoen. De herinneringen blijven en nemen we mee in deze Jachthoorn.

In het begin van zo’n nieuwe seizoen ge-
beurt veel tegelijkertijd. We hebben het 
overvliegen gehad en wat zijn de bevers blij 
wanneer ze nu bij de ‘grote kinderen’ mogen 
spelen. Ook leiding is overgevlogen naar an-
dere speleenheden om openstaande vacatu-
res in te vullen en nieuwe uitdagingen aan 
te gaan.

Ook de pepermuntcommissie is weer hard 
aan het werk gegaan. De vraag elk jaar is 
altijd weer, wat gaan we met de opbrengst 
van de pepermunt doen? Dit jaar zijn we uit-
gekomen op een mooi doel voor alle kinde-
ren. Verschillende materialen voor een klim-  
en klauterparcours voor de verschillende 
leeftijdscategorieën. We hebben u als ouder/
verzorger hard nodig voor de jaarlijkse ver-
koopactie. Dus als u een steentje wil bijdra-
gen aan de groep, laat het ons dan weten.

Wist u dat we vorig jaar een record aan pe-
permunt hebben verkocht? Met het geld van 
deze actie zijn nieuwe gasstellen gekocht en 
daar is goed gebruik van gemaakt tijdens het 
zomerkamp.

De wist-u-datjes zijn populair in de speleen-
heden. Er valt mij ééntje op: Wist u dat er 
een liefde ontstaan is tussen …. en …. (pro-
beer er zelf maar achter te komen wie dat 
zijn). Ook dat is scouting. Je ontmoet elkaar 
voor even maar sommigen ook voor het 
leven. Een levend voorbeeld van hoe scou-
tingfamilies ontstaan is het nieuws wat we 
als bestuur hebben ontvangen van José en 
Marjolein. Ze verwachten begin volgend jaar 
hun eerste scoutingbaby. Wij feliciteren José 
en Marjolein hiermee en zijn benieuwd wie 
die nieuwe telg wordt in de familie Garcia.

Het bestuur en het begeleidersteam wensen 
u allen een fi jn scoutingjaar toe en we zien 
u graag tijdens het midwinterkampvuur of 
tijdens een opkomst.

Namens het bestuur,

Patrick Baars
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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

oktober
6 oktober
Pepermuntactie

13 oktober
Klusdag

20 oktober
Geen opkomst

27 oktober
Open opkomst

november
3 november
Stage-opkomst
ochtendspeltakken

10 november
Stage-opkomst
middagspeltakken

17 november
Midwinterkampvuur
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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

20 t/m 27 juli 2019
Zomerkampen
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HELP JE MEE!

pepermuntactie
6 ok

tob
er

De eerste zaterdag in oktober organiseren wij al weer voor de 

vierde keer de Pepermuntactie. De voorgaande keren waren een 

groot succes. De voorbereidingen zijn al weer in volle gang!

Jaarlijks doen we één actie (slechts één dus voor het gehele jaar) 
waarbij de inzet van alle jeugdleden en hun ouders/verzorgers 
gevraagd wordt. Ook dit jaar rekenen we op uw en jullie steun. 
Deze groepsactie zorgt ervoor dat onze fi nanciën gezond blij-
ven en dat we nieuw materiaal kunnen kopen, dat belangrijk is 
voor ons scoutingspel. Dit jaar gaat een deel van de opbrengst 
naar materiaal voor outdoor activiteiten voor bevers en welpen.

We vragen aan alle jeugdleden om zoveel mogelijk pepermunt 
in de voorverkoop te verkopen bij familie, kennissen en in de 
eigen wijk.

6 oktober aanstaande is de grote verkoopdag waarbij alle jeugd-
leden geacht worden aanwezig te zijn. Tevens kunnen we dan 
niet zonder ouders/verzorgers om groepjes jeugdleden naar de 
wijken te brengen en de verkoop te begeleiden.

Wij hebben u als 
ouder/verzorger 
dus hard nodig! 

Gedetailleerde informatie 
over de actie(dag) ontvangt u 
per post. Voor vragen kunt u 
terecht bij pepermunt@sw3l-
bp.nl of bij Tineke Wiersma 
(coördinator Pepermuntactie) 
06-15169179.

Houd 6 oktober, de actiedag, 
vast vrij in uw agenda!
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beverbabbels
#ochtendkolonie#middagkolonie

Beste lezers van de Jachthoorn,

De bevers zijn op zomerkamp geweest en al was het 

maar 3 dagen, het waren wel 3 geweldige dagen.

Vlak na aankomst op het mooie terrein in Twello kregen 
we te horen dat het sprookjesboek in de wasmachine 
was geweest en nu waren alle sprookjes door elkaar. 
Alleen de bevers konden dit oplossen. We gingen direct 
aan de slag door roodkapje te redden. Na een heerlijk 
avondmaal met sprookjesachtige spaghetti, was het he-
laas al weer bedtijd. Maar niet getreurd, het spektakel 
ging de volgende dag gewoon weer verder. Nu had-
den we allemaal verschillende sprookjes die we in kleine 
groepjes gingen redden.

’s Middags zijn we naar het Hof van Twello gegaan om 
het blote voeten pad af te leggen. Zoals de naam al 
doet vermoeden, moest dit op blote voeten. Door het 
droge weer was er niet heel veel modder, maar zowel 
de bevers als de leiding hebben toch redelijk wat mod-
der gezien en ook gevoeld. Achteraf was er gelukkig een 
momentje om even af te spoelen en af te koelen. Snel 
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terug naar het terrein, want het was tijd voor het avond 
eten. Ook kwamen 2 bestuursleden langs om te kijken 
hoe het ging en om enkele certifi caten uit te reiken. On-
der het genot van een heerlijke hamburger konden we 
zien hoe dit verliep. De bestuursleden moesten al gauw 
door naar het volgende kamp, maar de festiviteiten wa-
ren nog niet voorbij, ze begonnen pas net! Elsa was 21 
geworden en gaf een prachtig feest. Iedereen kon lek-
ker dansen in een heuse disco. Toch moest iedereen op 
tijd naar bed, want we moesten nog een hele dag.

De volgende ochtend moesten we de ontsnapte big-
getjes vangen. We moesten zoeken, ze vangen met 
een touw of zelfs boogschieten, omdat de biggen zo 
ver weg waren. Allemaal waren ze snel weer terecht en 
toen was het tijd om een water gevecht te houden. Het 
was ontzettend warm dus er waren 3 badjes met water 
en veel waterpistolen. Toen iedereen lekker was afge-
koeld hebben we ons nog helemaal vol gegeten met 
friet en kon iedereen met een gerust hart terug kijken 
op een mooi kamp en lekker naar huis.

De beverleiding





jungleavontuur
#mowglihorde

Yalahiiii,

Dit jaar waren de welpen van de Mowglihorde te gast in het van der Balk 

hotel. Maar toen ze daar aankwamen was het toch niet alleen vakantie vie-

ren, want het hotel was volgeboekt maar een groot deel van het personeel 

was weg dus werden de welpen om hulp gevraagd.

maar waarom is het personeel weg, 
en van wie is die foto die daar aan 
de muur hangt? Daar moeten we 
zien achter te komen.

Gelukkig gaat de directeur Barry een 
paar dagen naar een congres toe, 
dan hebben wij mooi de tijd om te 
praten met het personeel dat nog 
over gebleven is. Zij vertellen ons 
dat het vroeger beter was en stel-
len vragen als vinden jullie Barry ook 
zo onaardig en vinden jullie hem en 
goede directeur of niet?

Tijdens de spellen die we spelen zo-
als vlag seinen, en een spel waar je 
in je groepje moest samen werken 
om zo verschillende opdrachten te 
voltooien kregen we verschillende 
hints. Nu hadden we wel wat hints 
over wat er aan de hand was maar 
het was nog steeds niet allemaal 
even duidelijk. Tot het moment 
van de feestavond, we kwamen 
erachter door een brief achter-
op het fotolijstje en de hints, 
dat de oorspronkelijke hotelei-
genaar Harry was en dat Barry 
het hotel heeft overgenomen.

De enige grote vraag die we 
nu nog hebben is dan waar 
is Harry?
Gelukkig werd die vraag 
snel beantwoord toen we 
een brief vonden waar 
Harry zat ‘’thuis maar toch 
op school’’  toen we met 
z’n alle hadden bedacht 

waar het zou moeten zijn, zijn we er 
heen gegaan en ja daar zat hij dan 
de echte hoteleigenaar vastgebon-
den. We hebben hem bevrijd en zijn 
met z’n alle terug gegaan naar het 
hotel om te horen wat er gebeurt is.

Die dag zou Barry ook weer terug 
komen, Harry ging zich verstoppen 
zodat Barry niet meteen iets door 
had als hij binnen zou komen lopen. 
Toen Barry terug kwam hebben we 
hem verrast met Harry en hebben 
we ervoor gezorgd dat Harry zijn 
hotel weer terug kreeg en dat Barry 
voorgoed weg ging.

Het was een geslaagd kamp,

Groetjes namens de Mowglihorde
Kaa

d was maar
allemaal

moment
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achter-
 hints,
otelei-
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Hey jongens en meiden! Hier is ons verhaal over ons zo-

merkamp! We gingen samen met de Prinses Margriet-

troep en de Ekerstroep naar Austerlitz en ons thema was 

Egypte!

Zaterdag 14 juli was het zover... we gaan op zomer-
kamp! Om half 11 vertrokken we samen met de Ekers-
troep op de fi ets naar Austerlitz. Na een lange, warme 
maar gezellige fi etstocht waren we aangekomen op ons 
kampterrein. Nadat we wat hadden gedronken, gingen 
we aan de bak met onze tenten opzetten. Dit was het 
eerste zomerkamp met onze nieuwe tenten, die veel 
groter zijn, vooral als je met 4 mensen in een 7-per-
soons tent mag slapen!

De volgende ochtend werden we gewekt door harde 
muziek en ochtendgymnastiek met Stefan (waardoor je 
wel gelijk wakker bent!). Daarna gingen we ontbijten 
met een gebakken eitje. Toen we alles hadden opge-
peuzeld was het tijd om de keukentafel op te bouwen.

Maandag hadden we ‘s ochtends vrije tijd en ‘s mid-
dags gingen we bowlen! Daarna hebben we een ijsje 
gegeten en zijn we weer op de fi ets naar het kampter-
rein gegaan. Die avond hebben we het Camel Up spel 
gedaan, waarbij 4 mensen echt een kameel waren!

De volgende dag was het dinsdag, oftewel: hikedag! 
Dat betekend ontbijten, klaarmaken en gaan met die 
banaan! Vanwege de warmte was de hike gelukkig in-
gekort, ook al zijn wij alsnog enorm omgelopen! Toen 
iedereen op post 3 was, hebben we daar een (hele lek-
kere!) hamburger gegeten. s ’Avonds eten we normaal 
een hikebom, maar dat kon nu niet door het stookver-
bod. Daarom hebben we een zelfgemaakte pasta salade 
bar gegeten, dat was ook heel erg lekker!

Woensdag gingen we in de middag met de fi ets naar 
Amersfoort. Daar mochten we 2 uur lang shoppen, 
snoep kopen, je volproppen met McDonalds, of wat je 
ook maar wilde. Die avond hebben we nog gevoetbald, 
het eindigde met 5-6 (maar er komt nog een revan-
che!).

meidenklets
#pr. margriettroep
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De volgende dag gingen we zwemmen in een meer! 
Omdat het de hele week al heel warm was, was dit echt 
top! Na veel eten, een paar potjes volleybal en lum-
meltje, fi etsten we weer terug naar het kampterrein. s 
‘Avonds was het zover, de revanche van het voetbal-
toernooi! Nu hadden we het veel professioneler aange-
pakt: Marlies als scheidsrechter, een groter veld en zelfs 
publiek (met o.a. het bestuur van scouting!). Dit keer 
had het andere team gewonnen met 4-2.

Na het voetbaltoernooi hadden we een avondspel van 
Rick en Stefan. Je moest met 3 technieken zo stil mo-
gelijk naar een lampje sluipen, wie het snelste en het 
stilste was, had gewonnen. Het klinkt best makkelijk, 
maar het was moeilijker dan gedacht!

Toen was het kamp al bijna weer voorbij... Op vrijdag 
gingen we de keukentafel en de tent afbreken, want 
die nacht gingen we onder een zeiltje slapen! s ‘Avonds 
aten we met zijn allen patat en daarna was 
de bonte avond! Hier komen een paar acts: 
de mummie macarena, het duet van Jilke en 
Stefan, de bingo en het Spicekader! Na de 
bonte avond was het tijd om te gaan slapen 
(ook al duurde het even voordat we eindelijk 
echt gingen slapen), want de volgende dag 
moesten we 55 km fi etsen.

Zaterdag kwamen we veel kilometers, wa-
terijsjes en drinkpauzes later om 4 uur aan 
op de Punt. Daar waren alle spullen geluk-
kig al voor ons opgeruimd! We gingen met 
zijn allen sluiten en dit was het einde van 
ons zomerkamp, en ook van dit verhaal!

Het was weer een supergezellig zomer-
kamp!
Lianne, Zoë en Dorieke

jongenspraat
#ekerstroep

acts:
e en
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Lekker
man...
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explosiegevaar
#afdeling 595

QUOTES
Ik houd van poepen met beleid. - Shade
Ik ben psychologisch gehandicapt. - Geert
‘EEN ELAND, EEN ELAND’ - Thomas
Ik kan Pringles niet een voor een eten. - Marjolein
We zijn het signaal verloren. – Google Maps
Maar je leidde ons toch zelf door die tunnel mafk*t. - Josien
Liggend kun je schijten maar het is beter als je zit. - Paul
Ik ben oprecht heel aantrekkelijk... voor muggen. - Thomas
Waarom zijn mijn sokken nat? Oh ja dat is zweet. - Shade
Ik heb ze, ze zweten en iedereen mag het weten. - Josien
Dit is niet gemaakt voor buitenlanders. - Thomas
Wat Nederland heeft met dijken heeft Noorwegen met tunnels. - Geert
Er zit een mier in mijn doos. - Josien
Een koe is geen mus want er past geen emmer onder. - Remco
Die man zijn ego is nog groter dan zijn kano. – Josien
Hij praat steeds poep. - Laura
Als het maar rond is. - Geert
Ik ga zo echt bevallen van een baby. - Thomas
Als ik een zwerver zou zijn zou ik geen effi ciënte zwerver zijn. – Josien
*Geert laat een scheet* Oh, dat kan hier ook. - Geert

Wist je dat...?
• EA595 naar Scandinavië op zomerkamp is geweest?
• we onderweg naar Scandinavië kerstmuziek geluisterd hebben?
• Thomas een stuk hout aanzag voor een eland?
• je zogenaamd overal mag wild kamperen in Scandinavië, maar dat dit 

niet waar is?
• Josien overal en altijd kan slapen?
• Kendra tot bloedens toe met een halve koprol uit de bus viel?
• ze in Noorwegen in de zomer oefenen met langlaufen?
• Noren rotondes maken in tunnels?
• Joran de hike met zijn schoenen verkeerd om aan heeft gelopen?
• Josien de man van de hiking site op zijn bek gaat slaan?
• Remco een held op sokken is?
• een van onze autobanden lek is gegaan?
• Thomas en Shade het hele kamp een chankra gevecht hielden?
• Remco en Josien samen gedoucht hebben? 
• De kano van Saakes en Joran bijna naar de bodem van het meer gezon-

ken is?
• Remco de tent heeft afgebroken?
• Josien en Geert het halve meer door gezwommen zijn?
• Paul een muzieksmaak heeft van hier tot Tokio?
• Geert en Josien in de toekomst een pannenkoekenhuis in Noorwegen 

gaan beginnen?
• Geert uit alle 3 de landen een steen heeft opgedoken?
• Josien dit kamp 3x haar haar heeft geverfd?

t

Marjolein
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Op zatedag 14 juli was het eindelijk zover we mochten 

met elkaar een hele week op zomerkamp.

Om half 4 waren de meeste kinderen gearriveerd in 
Overasselt waar ook al heel veel van het kampement 
klaar stond. Behalve onze tenten, die mochten we zelf 
doen. We kregen allemaal een themashirt en toen kon-
den we beginnen. Nadat alles klaar was en onze spul-
len ook in de tenten lagen gingen we eten. Arjan van 
de Brink had een heerlijke pastamaaltijd klaar gemaakt. 
Na het eten werden de regels uitgelegd en was er een 
thema uitleg. Het thema was kolonisten van st Walrick. 
We deden ook het spel kolonisten op een heel groot 
bord. Alle regels waren wat lastig maar na het spelen 
werd het snel duidelijk voor iedereen.

Dag 1 was al weer voorbij en we gingen slapen. Op dag 
twee werd het piohout gebracht. We konden nu de keu-
kens gaan maken. Na het afmaken van het kampement 
gingen we een aantal spellen doen en een hike rugzak 
maken van een spijkerbroek. Het was erg warm dus we 
deden alles op een lager pitje. Dag twee mochten we 
zelf koken in onze net gebouwde keukens. Nadat we 
kolonisten gespeeld hadden was het tijd om naar bed 
te gaan. We gingen vroeg naar bed omdat we de vol-
gende ochtend om kwart over 7 gingen hiken. Dit de-
den we zo vroeg omdat het ontzettend warm was. We 
hadden een twee daagse hike dus we moesten spullen 
meenemen om te overnachten. Nadat iedereen zo’n 5 
km extra had gelopen kwamen we aan bij de overnach-
ting plaatst. Waar de zeiltjes gespannen werden en we 
genoten van een heerlijk potje stamppot.

scoutspraa
#gaaientroep
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Geen paniek

Zomerkamp 2018 Overasselt
Dag 3 was de rest van de hike die werd ingekort omdat 
het te warm was. We liepen rechtstreeks naar post 4 
waar we gingen krat stapelen, spelletjes doen en rustig 
bijkomen. Het was een heerlijke rustige dag. Dag 4 gin-
gen we (omdat we nog niet genoeg gelopen hadden) 
Fietsen naar Kleve, 30 km heen 30 km terug. Op de 
heenweg gingen we midgetgolven en op de terug weg 
gingen we frietjes eten dus de reis was wel gebroken. 
In Kleve aangekomen konden we heerlijk een poosje 
shoppen. Het was een heerlijke dag. Op dag 5 had-
den we ’s morgens een spel van het kader. Een posten 
spel met daarbij een soort borcu. Erg leuk we waren 
super fanatiek. ’s Middags pakte we de fi ets weer om 
heerlijk richting het water te fi etsen. Hier hebben we 
heerlijk gezwommen, gehangen, geslapen en spelletjes 
gedaan. Een lekker relaxed dagje.

Dag 6 was al weer afbraak. Helaas want eigenlijk wilde 
we nog niet naar huis. Maar goed de keukens werden 
afgebroken de tenten werden te drogen gehangen, al-
les werd schoongemaakt en daarna was het tijd voor 
wat spelletjes, we deden levend cluedo en levend gan-
zenbord. Daarna mochten we pannenkoeken bakken 
onder de leiding van Arjan. Ze waren heerlijk. We de-
den nog een bontavond spel waarbij we onze eigen 
Kolonist hadden. En aansluitend daaraan deden we het 
kolonisten spel. Het was al weer laat dus we gingen met 
z’n allen in de vendel slapen. Toen bijna iedereen sliep 
werden we uit onze tent gehaald en hadden we nog 

een nachtspel. We moesten in stilte de lampen uit doen 
die op het pad lagen maar mochten niet afgeschenen 
worden. Heel erg spannend zo in het donker maar wel 
erg leuk. Daarna konden we weer gaan slapen wat voor 
sommige ook weer erg lastig was. ’ s Morgens nog de 
laatste dingen opruimen en daar kwamen de eerste ou-
ders al weer. Helaas was dit kamp te snel voorbij.

We hebben het ontzettend leuk gehad. Daarom wil ik 
ook iedereen die dit kamp mogelijk heeft gemaakt, heel 
hartelijke bedanken.

En onthoud GEEN PANIEK

SEPTEMBER 2018SEPTEMBER 2018

Nog even een paar wistje datjes van het kamp:

• Het bord van Leonie nog voor de eerste maaltijd gesneuveld was
• Er 2 fi etsen van de leiding om 10 uur op de eerste dag dat we ze ge-

bruikte al gesneuveld waren
• Er tijdens de hike meer dan 90 liter water door heen is gegaan 
• Daniel paniek had omdat hij minstens 3 crèmepjes op zijn gezicht had 

gesmeerd en toen moest snoephappen
• Er een liefde ontstaan is tussen…… en…… (Probeer er zelf maar achter 

te komen wie dat zijn)  
• Er tijdens het kamp 1488 sneden brood doorheen gegaan zijn

atjes
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De Shanti`s waren uitgenodigd door een boer om naar 

het boerenlandschap in Heino te komen. De boer had 

namelijk hun hulp nodig.

Hij heeft het hele kamp videoberichten gestuurd waar-
in de boer vragen stelde over het kamp. De antwoor-
den moesten de Shanti`s kwijt in een brievenbus op het 
kampterrein, de leiding zorgde er dan voor dat het bij 
de boer aan kwam. De boer keek de antwoorden dan 
na, en zo wist hij of de Shanti`s aan het eind van de 
week goede boerinnen zijn, zodat ze hem later kunnen 
helpen op zijn boerderij!

Eenmaal zaterdagmiddag aangekomen op het kamp-
terrein hebben we snel onze spullen uitgepakt, een 
korte boerenquiz gedaan, en we hebben die avond de 
boer al moeten helpen! Er lagen namelijk bandieten op 
de loer die de handelswaren wouden spelen. Dat was 
best wel spannend!

Zoals iedereen wel weet is de tweede dag op je kamp 
wel even wennen, zo ook aan je omgeving. Daarom 
hebben wij na een goed boerenontbijt gehad te heb-
ben, een tocht gedaan door de omgeving van ons 
kampterrein. Zo hebben we op onze tweede dag toch 
maar even goed Heino leren kennen.

Er was alleen 1 probleem dit kamp, we hadden hele-
maal geen douche! Dan zijn er 2 oplossingen: Je zet 
een rubber badje op en neemt een tuinslang mee waar 
we deze week veel van hebben genoten, of je gaat naar 
het zwembad! En dat gebeurde maandagmiddag. 

Op dinsdagmiddag gingen wij naar de stad Raalte, hier 
konden de Shantihorde zich prima uit-konden de Shantihorde zich prima uit-
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leven. Maar we moesten wel echt op tijd weer terug, er waren namelijk 2 
Shanti`s die hadden geregeld dat wij allemaal een rondje mochten maken 
op een echte trekker van een echte boer uit de omgeving!
Op woensdag was het toch wel echt weer tijd voor de 1 na laatste dag 
in Heino. Deze dag hebben wij besteed door heerlijke pannenkoeken te 
bakken met ingrediënten die verspreid lagen door het hele gebouw, en 
hebben wij de gebruikelijke bonte avond gehad waarbij wij allemaal een 
act mochten doen. Zo was er een brede variatie bestaande uit dansacts, 
theater en ander hilarisch vermaak!

“Wakker worden! De boer heeft jullie nodig!”, galmde s`avonds laat door 
de slaapzaal. Na allemaal snel onze kleren te hebben aangetrokken keken 
wij naar een video van de Boer. Alle dieren waren weg! Wij zijn snel naar bui-
ten gegaan en hebben alle dieren in het donker opgezocht! Spanneeend!

En toen was het alweer de laatste dag, we zijn begonnen met een fi lm 
kijken, waaraan wij maandagavond al begonnen waren, maar niet hebben 
kunnen afkijken. De fi lm heette Paniek op de Prairie en was heel leuk. Na de 
fi lm zijn we met z`n allen gelijk begonnen met het pakken van de spullen 
en het opruimen van het gebouw. Na dit allemaal snel gedaan te hebben, 
hadden wij die middag nog de tijd om naar speeltuin de fl ierefl uiter te 
gaan. Een groot speelparadijs/kinderboerderij met boerenthema, perfect 
voor ons zomerkampthema van dit jaar! 
Eenmaal terug bij het kampterrein hebben wij nog snel de gebruikelijke ca-
fetaria leeg besteld van hun patat, om dit heerlijk met zijn allen op te eten, 
voordat alle ouders ons kwamen halen.

Samen met onze ouders hebben wij gekeken naar het laatste fi lmpje van 
de boer. Hij vertelde dat we allemaal de vragen goed hadden en daarom 
welkom waren als boerinnen voor op zijn boerderij! 
Hoera!

De leiding wil via deze weg alle Shanti`s nog 1 keer bedanken voor dit leuke 
zomerkamp!
Met vriendelijke groeten: Gea, Charlotte, Kim en Kelvin!

jungleavontuur
#shantihorde
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explosiege
#afdeling 75

Ons ZOKA vond plaats in Wiltz, een middelgrote plaats 

in Luxemburg, op het internationale scouting terrein 

daar. Ons thema was “A trip around the world”. Elke 

dag waren we in een ander land in de wereld. Elke dag 

was er ochtendgym en een avondspel in het thema. Elke 

dag kon iedereen 1 stem (knijper) uitbrengen op diegene 

van wie je vond dat die het meest zijn/haar best had 

gedaan.

Hier ons weekoverzicht van dit ZOKA:

DE JACHTHOORN
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evaar
57

Wist je dat...?
• de ZOKA-Commissie bestond uit Lukas, Ivan en Ilona?
• het hele kampterrein TREKKERRR roept zodra er een trein voorbij 

kwam?
• Danique nog maar 1 maand lid is maar al wel 3 dagen mee ging op 

kamp?
• de wekker zetten toch best moeilijk is, waardoor de ochtendgym inge-

kort werd?
• Fulco Elisa een meter voor de kade het water heeft ingegooid tijdens 

het kanoën, maar ze toch al nat was?
• Tineke best hard kan kanoën in haar eentje?
• wij super goed zijn in slagbal en de buren volledig hebben ingemaakt?
• Ilona altijd als eerste jeugdlid ‘s ochtends buiten stond?
• we in Luxemburg stad de trein de verkeerde kant op namen en na twee 

haltes toch maar zijn uitgestapt, en dat dit Ilona’s schuld was, maar ze 
toch de meeste knijpers heeft verdiend?

• Elisa altijd als eerste naar bed ging, maar de laatste dag de hele nacht 
heeft doorgehaald.

• Tineke’s auto super goede boxen heeft en dat de auto sinds Mart dat 
ontdekte altijd bezet was?

• je op het kampterrein in Wiltz geen toilettencorvée hoeft te doen?
• Maik over Mart heeft gedroomd, maar niet zeker weet of het een 

nachtmerrie was?
• Jordy de lul is en afscheid nam in een K3-jurkje met roze haar?
• Jaléel persé naar de overkant moest zwemmen en iedereen ongerust 

was en Jordy als reddingszwemmer erna toe moest om te kijken of het 
nog goed ging, maar Jaléel niet moe, maar alleen niet zo snel was?

• Lukas meer dan een kilo drop heeft opgegeten en van drop heel druk 
wordt?

• Fulco om knijpers te verdienen iedereen naar de supermarkt reed?
• Jordy en Ilona heeft veel rondjes draaien tijdens het kanoën?
• Ivan om 3 uur ’s nachts toetjes eet?
• we een generatiekloof hebben ontdekt bij de snelheid van het leegeten 

van je bord? Tineke en Fulco waren wel 2x zo snel.
• Mart voor de lol graag sprintjes trekt?
• Douwe een enorme strijder is met spellen en dik heeft gewonnen met 

borcu in Luxemburg stad?
• de buren ook een Mart hadden?
• er hardcore muziek werd gedraaid in het toiletgebouw om 12 uur ’s 

nachts 
• Danique in de ochtend super druk is (en de rest van de dag ook) en 

vroeg opstaat?
• wij een superleuk kamp hebben gehad?



DE JACHTHOORN
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jungleavontuur
#sioniehorde

Het zomerkamp van de Sioniehorde was in drie woor-

den warm, Achterhoeks en vooral: geslaagd! Een iets 

uitgebreider verslag vindt u hieronder in een reeks 

wist-u-datjes.

• We in vijf dagen vrijwel elk continent hebben gezien?
• Welpen een eigen T-shirt hebben gemaakt, en daarbij barstten van de 

creatieve ideeën?
• We tijdens het stookverbod tóch Marshmallows hebben gemaakt, maar 

dan boven waxinelichtjes?
• Ikki en Bart pas maandag kwamen, en het kamp toen pas écht leuk werd?
• De wandeling bij de eerste afslag al meteen mis ging (en dit niet aan de 

welpen lag)?
• Er daarom maar wat waterspelletjes werden gedaan?
• De welpen op maandag lekker koel in het bos Levend Stratego hebben gedaan?
• De maandagavond in het teken stond van een landenquiz, en welpen bijna met elke letter van het alfabet wel 

een land wisten te bedenken?
• De welpen die avond pas héél laat in bed lagen…
• ...maar de volgende ochtend toch weer fris en fruitig (ongeveer) aan het ontbijt zaten?
• Het dinsdag ‘shoptijd’ was?
• Maar voor het zo ver was er eerst nog opdrachten moesten worden gedaan bij een “Crazy 055”?
• De verschillende groepjes tijdens dat spel allemaal dingen hebben gedaan die niemand verwachtte (de jon-

gens hebben hun nagels laten lakken!)
• Iedereen in de avond bekaf was, maar nog wel voldoende energie had voor de fi lm Madagaskar?
• Het eten van Shere-Kahn en Ikki niet bij iedereen even goed in de smaak viel, maar zij er zelf nochtans wel 

over te spreken waren?
• We woensdagochtend hebben gezwommen?
• De waterglijbaan kapot was, maar er een fantastische stormbaan voor in de plaats was gekomen?
• Het buitenbad ondanks stoere verhalen maar heel erg weinig gebruikt werd?
• Bart meteen zijn toegevoegde waarde bewees met zijn pannenkoeken…
• ...en later op de avond tijdens de Bonte Avond?
• Verschillende welpen daar ook onwijs leuke stukjes hebben opgevoerd?
• Zowel de welpen als de leiding tijdens het weerwolven-avondspel moeite 

hadden hun ogen open te houden?
• We de ganse donderdagochtend hebben schoongemaakt…
• ...maar dit achteraf beter ‘s middags hadden kunnen doen, aldus de ter-

reinbeheerder?
• We de middag veel hebben geleerd over onderduikers en het verzet in de 

WOII?
• We ‘s avonds patat hebben laten bezorgen en heerlijk hebben gegeten, 

mét mes en vork?
• Deze messen en vorken van saus waren gemaakt?
• Wij, als leiding, een ontzettend leuk kamp hebben gehad en jullie als welpen daar heel erg voor bedanken?!

Wist u dat...?

iets 
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