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Bijzondere
datums

De stam heeft een aantal leuke opkomsten
gehad de laatste tijd!
Zo is Ede doorkruist
voor een fotohike. En
als je te lui bent om je
geknutselde auto te
duwen, dan monteer je
er toch een ‘magische’
stokje op om het meters vooruit te schieten? Als echte roverscout help je natuurlijk ook je (oudere)
me de men s.
Daaro m
brachten
wij
een

weitje maar compleet
verzorgde maaltijden,
inclusief urenlang gebarbecued stuk vlees,
wat allemaal heerlijk
smaakte na het gevecht met torenhoge
struiken, bergen bladeren en vijvermonsters.
weekend door bij onze
adviseur in Doorwerth
om zijn verwilderde
tuin weer wat toonbaarder te maken. Geen
heitje voor een kar-
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Kunstenaars insigne
Afgelopen opkomst hebben de welpen hun insigne kunstenaar verdiend!
In het welpen lokaal waren grote vellen papier
op de grond gelegd waar
de welpen met hun voeten
een kunstwerk op moesten
maken!
De
resultaten zoals je kan
zien
zijn
ronduit
geniaal! Voordat je een

insigne
verdiend
moet je eerst 3 opkomsten lang bewijzen dat je de skills
hebt om het kunsten
a
a
r
s
insigne te verdienen!
De opkomsten hiervoor hebben de welpen zich dan ook bezig
gehouden
met
action painting en
hebben
je
nieuwe
ontwerpen
voor
auto’s
op
wind
gecreëerd die aan het
einde van de opkomst
een race hebben afgelegd.

De insignes waar de
kinderen zich straks
mee bezig kunnen gaan
houden zijn nog even
geheim maar worden
snel bekend gemaakt en
ook hier zullen we weer
1 groot feest van maken!
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KnuffelEHBO
Zaterdag 24 januari was
bij de bevers tijd voor
knuffel EHBO! In de ochtend had het goed gesneeuwd en daarom hebben de bevers eerst lek-

ker in de
sneeuw gespeeld. Nadat er genoeg
sneeuwballen waren
gegooid en
er genoeg sneeuwpoppen
waren gemaakt, gingen de
bevers naar binnen om de
knuffels aan iedereen
voor te stellen. Veel
knuffels hadden ook een
naam! Glenn vertelde wat
er allemaal in de EHBOtrommel zit, en hoe je
een pleister op moet

wat EHBO is! Nadat alle
knuffels geen pijn meer
hadden, stonden de bevers weer te trappelen
om in de sneeuw te spelen.

plakken. Bas Bos en Cynthia gaven de bevers een
pleister die ze vervolgens op hun knuffel
mochten plakken. Daarna mochten alle bevers
de gebroken benen en
armen verhelpen met
een rolletje verband.
Nu weten alle bevers

Zwaardvechten met de oud stam
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nooi hadden overleefd!
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ken gegaan. De volgende

levend kwartet. Aan het
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dag zijn we rustig opge-

begin van de avond kon-
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de witte shelter en de
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den we genieten van ver- weer veilig naar zijn eigen
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we bezig geweest met een
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vuur en gingen we Sin-
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speklappen. Hierna gin-

kamp.

Bijzondere datums
7 februari: 25 jarig bestaan Jan Hilgers Groep
28 februari: Geen opkomst i.v.m. vakantie
9 maart—14 maart: Jantje beton collecte
11 juli—18 juli: groepskamp

Beste ouders,
Naast papier kunt u ook toners, cartridges en/of oude mobiele telefoons inleveren. In de
deel staat hiervoor een bak. Deze leveren wij dan weer in bij het bedrijf Inktcollect uit
Renswoude voor een vergoeding. Het geld dat dit oplevert kunnen we mooi gebruiken om
de begroting een beetje aan te vullen.
Misschien heeft u op het werk ook toners over? Deze leveren vaak nog meer op dan de
cartridges van thuis!
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