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Inhoud
nieuwsbrief:


Het Ministerie
van Zeer
Geheimen Zaken



Op kamp met
de Explorers



Groet van het

Het Ministerie van Zeer Geheime Zaken
Missie verslag – Sven
slechterik
Status - Voltooid
Afgelopen weekendkamp hebben de welpen samen met Bas
Boevenvanger een



Color Camp

schurk achter de
tralies weten te
krijgen! De welpen



Bijzondere

waren namelijk heuse
geheim agenten bij

bestuur

datums


Ridderkamp
met de Bevers



de de rioolwaterzuivering naast ons gebouw laten verdwijnen! Dit zou desastreuze gevolgen
hebben voor heel Ede
en daarom werd dit
elite team op de zaak
gezet. Door een versnelt trainingspro-

op te pakken voordat

gramma werden onze
welpen in razend

hij zijn plannen kon
uitvoeren!

tempo voorbereid op

het Ministerie
voor Zeer Gehei-

Namens het Gehele
ministerie wil ik
de welpen van
Scouting Jan Hil-

me Zaken.
Daar was een
melding binnen

gers bedanken.

gekomen over een
schurk genaamd

Bas Boevenvanger

Sven Slechterik
deze schurk wilde missie. Door hindernisbanen te
overwinnen, uitmuntend te presteren op
de schiettraining
van professor Q en
nog veel meer waren
onze welpen in staat
om Sven slechterik

Ps. Wist je dat je een zeer geheim agent kan
herkennen doordat hij/zij 2 verschillende
sokken aan heeft!
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Op kamp met de Explorers
Afgelopen 17,18 en 19

plorers hebben ge-

bij Ter Schuur. Vanaf

april hebben de ex-

holpen bij het gro-

daar moesten ze te-

plorers een geweldig

te springkussen en

rug lopen naar de

leuk weekendkamp ge-

de draaimolen. Het

scoutinggroep. Om

had. Ze kwamen op

was een gezellige

04:05 hadden einde-

vrijdagavond bij el-

dag met goed weer.

lijk de finish gehaald

kaar om daar één te-

Na de avondmaal-

en konden ze nog na-

gen één wedstrijden te

tijd vertrok de

genieten met wat te

spelen. De volgende

groep naar Scher-

eten en drinken. De

ochtend moesten ze er

penzeel. Hier was

volgende ochtend

vroeg uit om te helpen

een greppeltocht

ontbeten ze met

bij de bevrijding van

georganiseerd voor

chips op brood en

Ede die voor het eerst

de regio. Rond 23:00

vertrokken nog moe

werd gevierd door de

werden de explo-

op de fiets, terug

gemeente Ede. De ex-

rers gedropt vlak-

naar Ede.

Groet van het bestuur
Mensen zeggen tegenwoordig wel dat
scouting – geringschattend
"padvinderij" genoemd - niet meer
van deze tijd is.
Zelfs langzaam aan
het verdwijnen is.
Niets is minder
waar!

Ook bij onze groep
zien we weer een

– binnen de eigen
mogelijkheden –

stijging van het
aantal jeugdleden.
Natuurlijk is dat

een rol in de gemeentelijke jeugdzorg. Daarnaast kan

een mooie ontwikkeling. We dragen

de gemeente – wanneer de situatie

de scouting boodschap vanuit de Jan
Hilgersgroep dus

daarom vraagt – financiële steun aan
gezinnen geven om

De (landelijke)

duidelijk genoeg
uit. En daar ben ik

kinderen met scouting mee te laten

trend is namelijk
dat scouting in de

blij om. Het betekent dat wij een

doen. Een beter
voorbeeld van het

lift zit. Kennelijk
is de boodschap van
scouting nog aan-

reden van bestaan
hebben. Ook de gemeente weet dit:

nut van scouting is
er niet: iedereen is
welkom en mag

sprekend genoeg.

Scouting Ede heeft

meedoen.

Jaargang 1,

nr.3
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Color camp!
Geel, groen of blauw?
De scouts waren tij-

hun bagage op de rug
meegenomen! Vrijdag

dens het hemelvaart
weekend kleurrijk be-

avond bestond het
eten uit groen of rood

zig op het Color Camp! en de afwas werd geVrijdag tot en met
daan met groene afzondag stond geheel in wasmiddel. Na de afwas
het teken van kleur.
werd er nog een poeder
Dit begon al met de
gevecht gedaan waarneon gele fietshesjes
want de scouts zijn
naar Hoenderloo gefietst. Naast de gele
hesjes hebben ze zelf

bij de kleuren een
mooi effect gaven op

met een afwasestafet- onder andere het
kleurbericht voor de
te, waarbij het winzondag.
Zondag benende groepje een
kleur kon kiezen voor gon met een lekker
de bonte avond. 'S
middags werden de
witte shirts gebruikt
voor het Tie-dye, dus
ook met kleur. Door
het shirt op een be-

ontbijt en daarna was
het alweer tijd om op
te ruimen. Met een
fietstocht terug, met
gele hesjes, eindigde

het Color Camp. Op
paalde manier te vou- het gebouw kregen de
de witte shirts. De
wen en te knopen
scouts nog een insigtenten waren groen en kreeg je een patroon
ne en was het tijd om
het uitzicht op de hu- op het shirt. De dag
afscheid te nemen. Nu
do oranje. De zater- werd afgesloten met
op naar het groepsdag ochtend begon
zomerkamp!
een bonte avond met

Bijzondere datums
11 juli—18 juli: Jubileum 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!

Ridderkamp met de Bevers
In het weekend van
30 en 31 mei hebben de bevers bewezen een dappere
ridder of jonkvrouw te zijn. Tijdens het kamp
hebben de bevers
een zwaard en
schild gemaakt,
zijn ze naar de

Schatkids geweest,
en hebben als echter ridders gegeten.
Na nog even bij het
kampvuur te hebben
gezeten was het tijd
om te slapen. De
volgende dag hebben
de bevers deelgenomen aan de koningsspelen. Tijdens
deze spelen hebben
de bevers laten zien
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Email: info@scoutingjanhilgers.nl

dat ze dappere
ridders of jonkvrouwen waren.
Aan het eind van
de spelen werden
ze geridderd door
de koning, en hebben ze een echt
ridder/jonkvrouw
diploma verdiend!

