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Afgelopen 14 maart was

maaltijd vertrokken we

lege accu. Dit werd

het zo ver: de jaarlijk-

richting Putten, alwaar

echter spoedig

se Stamrally stond

de start van de Stam-

verholpen door een be-

weer op het programma.

rally was. De start

hulpzame passant zodat

De stamrally is een

verliep voorspoedig en

we onze reis naar de

auto-puzzeltocht voor

tot aan de derde krui-

finish konden voort-

alle roverscouts uit de

sing waren er geen

zetten.

regio en zoals elk jaar

problemen. Helaas wa-

was ook dit jaar de

ren we een stukje te

Romeo Delta Stam weer

ver doorgereden, maar

van de partij. Na een

gelukkig zaten er goede

aantal sjaak-afhaak

stuurlui op de achter-

acties bleef er uitein-

bank. Halverwege het

delijk één team over

vierde deel van de reis

van 5 deelnemers. Onze

waren we letterlijk het

eigen start was een

spoor bijster, zelfs de

heerlijke maaltijd met

auto was ermee opge-

friet en saté, na deze

houden vanwege een

In Scherpenzeel was de
prijsuitreiking en
vervolgens een gezellig feest, dat tot in de
kleine uurtjes doorging. Het was wederom
een geslaagde avond en
volgend jaar zal de RDstam zeker weer van de
partij zijn.

Jantje beton
en NL doet



Stamrally met de oud stam

Toner cartridges en/of oude
mobiele telefoons gezocht.

Foto’s jubileum dag

Pagina

2

Opkomsten Welpen
De welpen hebben de af-

doen: neem een bord

timmerd

gelopen weken weer leu-

met melk en doe er

worden. Daarna kon de

ke

Zo

wat druppels kleur-

bak gevuld worden met

hebben we overheerlijke

stof op. Wanneer je er

aarde

koekjes gebakken, aller-

met een wattenstaaf-

moestuintjes

lei proefjes gedaan, de

je, gedrenkt in af-

zekere

Romeinse

wasmiddel,

actie.

dingen

gedaan!

wagenrennen

geïmiteerd

en

eigen

in

drukt

ontstaan er spontaan

moestuinplantenbakken

prachtige

gemaakt.

de

plosies in je melk!

proefjes die we gedaan

Iets totaal anders dat

hebben was een stuk zeep

de

in de magnetron, daarna

hebben is het maken

hadden

een

van een moestuintje.

veel groter stuk zeep!

Hiervoor moest eerst

Ook

een

Een

we

leuk

van

opeens

om

thuis

te

welpen

en

en

geverfd

zaadjes
van

en
een

supermarktNiet

vergeten

water te geven!

kleurex-

gedaan

plantenbak

ge-

Een groet van het bestuur
Ons jubileumjaar heeft

goede relatie met een

steeds druk met onze

een formele start gehad.

symbolisch ondersteu-

huisvesting: we willen

Op zaterdag 7 februari

ningsteken: gebruiken

de boerderij kopen en

hebben we in het Hil-

wanneer nodig en waren

opknappen. Het overleg

gersnest een mooie re-

er de nodige financiële

met de gemeente hier-

ceptie gehad, waar vele

giften. En – last but

over gaat langzaam, erg

mensen op af kwamen.

not least – hebben we

langzaam. Er ligt nu

Wethouder Meijer verte-

onze oprichter Hans

een te hoge kostprijs

genwoordigde het college Plaat benoemd tot ere-

waar we een tegentaxa-

van B&W en reikte – als

lid van de vereniging.

tie op hebben laten

complete verrassing –

Het was een mooie dag

uitvoeren. Nu is de ge-

drie bronzen waarde-

die werd afgesloten

meente weer aan zet.

ringstekens van Scouting

met een leuke barbecue

Later meer hierover.

Nederland uit. Verder

en reünie met (oud) ka-

kregen we van Scouting

der- en bestuursleden.

Nederland nog een mooie

Nu op naar ons jubile-

slackline cadeau. Ook

um groepskamp!

bevestigde de PM onze

Verder zijn we nog

Iedereen goede feestdagen gewenst en tot
ziens.
Harrie

Jaargang 1,

nr.

2
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Vendel Scouting Wedstrijden
21 en 22 maart was het

met het opbouwen van

verder opgewarmd

weer zo ver, de Vendel

hun kamp, bestaande uit

met een kop soep.

Scouting Wedstrijden. De

het opzetten van een

Daarbij moesten ze

vier ploegjes streden om

tent, het pionieren van

hun creativiteit ge-

een plek in de Regio

een tafelvuur en een

bruiken bij het maken

Scouting Wedstrijden.

keuken. Daarop volgde

van een collage. Na een

maakte de scouts zich

Zaterdag ochtend begon- snel de uniform inspec-

lekker bord nasi hadden

klaar om te gaan koken.

nen de scouts in de regen tie en werd er gestart

de scouts weer energie

Met een punten score

met de hike. De hike be-

voor de themapresenta-

stond uit verschillende

tie. De dag eindigde met

routes en opdrachten.

een potje weerwolven en

Naarmate de hike vor-

een lekkere warme

derde begon de zon meer

slaapzak. De zondag och- Wij zijn trots op alle
scouts en de prestaties
tend werd er ontbeten
die ze hebben geleverd!!
met een gebakken ei en

te schijnen en werden de
scouts bij terugkomst

van 766 van de 925 mogen de Dassen in april
naar de RSW.

Moestuintjes en knutselen met de Bevers
Zaterdag 14 maart hebben de
bevers met professor Plof
moestuintjes gemaakt.

Professor Plof vertelde iets
over eetbare planten, waarna de bevers deze zelf gingen planten.
Nadat de moestuinpotjes
gevuld waren, hebben de bevers een tuin gemaakt om de

potjes in te zetten. Nadat de
plantjes

daarna genoeg water hadden
gekregen was het al weer
tijd om te sluiten.
Zaterdag 21 maart hebben de
bevers kennisgemaakt met
Keet Kleur. Samen met Keet
hebben de bevers leuke
spelletjes gedaan en geknutseld. Nadat de bevers

allemaal hun slangen af
hadden en de grote kleurplaat helemaal was ingekleurd, was het alweer tijd
om te sluiten.

Jaargang 1,

nr.

2
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Jantje Beton en NL Doet
Jantje Beton
Ook dit jaar hebben

se scoutingloten en onze
speculaas poppen kunnen

de jeugdleden, leiding en enkele ou-

we met elkaar het spel
van Scouting blijven

mooi weer gaan we dit
seizoen de leilinden

ders meegedaan met
de Jantje Beton collectie. We hebben met

spelen!
NL Doet
Het viel dit jaar helaas

snoeien en diverse kozijnen een likje verf ge-

elkaar meer dan 600
euro opgehaald

een beetje in het water,
maar onder leiding van

ven. Ook enkele buitendeuren zijn dit jaar weer
aan de beurt om ge-

waarvan de helft
voor onze groep zal

Eelco en Ronald is er
toch heel wat gedaan in

schilderd te worden.
Vind u het leuk om een

zijn! Volgend jaar
maart hopen we op
nog meer lopers van

en om de boerderij!. De
stoepen zijn vrijgemaakt van onkruid en de

keer te helpen? Geef het
dan gerust door via de

alle speltakken. Samen met de jaarlijk-

afwatering om het gebouw is verbeterd. Bij

leiding van uw kind.

Bijzondere datums
18 april: Bevrijding van Ede
25 april: Sint Jorismars en kampvuur
2 mei: Geen opkomst i.v.m. meivakantie
4 mei: dodenherdenking

Toner, cartridges en/of oude mobiele telefoons gezocht
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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