Zie Ze Vliegen
Nieuwsbrief Scouting Jan Hilgers

Even voorstellen

Nieuwe website!
Sommigen hebben het misschien al ontdekt, maar
sinds kort is onze website vernieuwd!
Scoutingjanhilgers.nl staat nu boordevol informatie
over de speltakken, onze groep, SponsorKliks en de
aankoop en verbouwing van ons gebouw. Ook voor
(nieuwe) ouders is er genoeg informatie te vinden
over Scouting en iedereen kan nu gratis 'Kom kijken
wat we doen!' flyers downloaden om vriendjes en
vriendinnetjes gratis te laten komen kijken. Mocht je
nog vragen, tips of opmerkingen hebben over de
website, mail ze dan naar
webmaster@scoutingjanhilgers.nl!

Janette van Eden, ik ga de Jan Hilgers versterken
als groepsbegeleidster. Ik heb er super veel zin in, te
meer omdat Jan Hilgers een relatieve jonge scouting
groep is en vol op in beweging is met kinderen, het
gebouw en met de samenleving om ons heen.
Ik ben zelf rond 1990 bij de Jan Hilgers als
welpenleidster begonnen, als Baloe, af en toe wordt
ik ook nog Baloe genoemt. Sinds ik weer bij de Jan
Hilgers loop is het "de oude baloe" geworden,
anders is het voor de welpen.Daarnaast was ik
stamadviseur bij de Terra Incognita Stam.
Ben er een poosje tussen uitgeweest, 2 kinderen
gekregen. Lotte is 18 jaar zij is nu leiding bij de
bevers in scouting Bennekom. Een zoon Stijn van 14
en hij hockeyt erg graag. In de tijd toen de kinderen
nog klein waren; is scouting nooit weg geweest, men
zegt het is besmettlijk, dat klopt ook wel aardig. Ik
ben bij de regio Scouting Neder Veluwe gekomen en
draai daar ook al weer jaren mee met regio
activiteiten voor de scouts. :-) zoals de RSW in
Lunteren.
Ik hoop u / jullie te zien op het gebouw.
Groet Janette

Bevers
Op 10 oktober hebben de bevers broodjes gebakken boven een kampvuur.
Voordat de broodjes konden worden gebakken moest natuurlijk het deeg
worden gemaakt. Dit hebben de bevers helemaal zelf gedaan. De bevers
vonden het eerst een beetje vies, al dat plakkerige deeg, maar uiteindelijk
toch heel leuk. Toen het deeg klaar was, hebben ze samen met Bas Bos een
kampvuur gemaakt. Dit was voor de nieuwe bevers nog best wel spannend.
Gelukkig ging het allemaal goed, en konden de broodjes worden gebakken.
Nét toen de broodjes klaar waren, kwamen de papa’s en mama’s alweer
aangelopen en was het tijd om te sluiten.

Welpen weervoorspellers
Afgelopen zaterdag zijn de welpen bezig geweest met het weerinsigne! Ze
hebben hun eigen regenmeter gemaakt en gaan nu elke week kijken hoeveel
regen er is gevallen. Ook hebben we wolken tikkertje gespeeld waarbij de
welpen wolken (kussens) van de ene naar de andere kan van het veld
moesten brengen en elkaar konden tikken om dit te voorkomen.
De komende weken gaan de welpen nog verder aan de slag met wind, zon
en andere weerstypen! Wie weet hebben we volgende week wel een
sneeuwballen gevecht! We hebben er zin !

Scouts
Hoi allemaal,
Ook wij Scouts hebben veel plezier gehad op het zomerkamp. Wat was het leuk om samen met alle
andere speltakken piraten avonturen te beleven. We hebben ook zelf wat activiteiten gedaan, zo zijn
we naar het strand gefietst wat stiekem toch wel een beetje ver was.. knap hoor! Zijn we naar een
overdekt zwembad geweest waar we het bad bijna voor onszelf hadden, we hebben waterpolo
gespeeld, en zijn ontelbaar vaak van de springplank en glijbaan af geweest. Ook kregen de scouts een
budget per ploegje om zelfstandig boodschappen te doen, hun eigen maaltijden te koken en
gezamenlijk af te wassen. Het is altijd mooi te zien hoeveel ze eigenlijk al zelf kunnen! Dus ouders bij
deze, je kunt ze thuis best vaker inzetten!
Inmiddels zijn natuurlijk de opkomsten in dit nieuwe seizoen weer begonnen en hebben flink wat
Welpen letterlijk mogen overvliegen naar de Scouts. Het wordt een super jaar met lekker veel
kinderen, dat betekent volle ploegen en dus straks in maart een spannende VSW (Scouting
wedstrijden). Maar eerst gaan we gezellig met de Scouts uit de Regio op Winterkamp, maar daarover
later meer! Helaas hebben we ook 3 stoere kerels zien vertrekken naar de Explorers, we gaan ze
missen, maar weten dat jullie daar nog meer uitdagingen zullen krijgen, veel plezier!
Groetjes,
Het Scoutsteam

Voortbestaan scouting Jan Hilgers
Afgelopen weekend net bij het bestuur momentje kunen zijn? Hieronder de
belangrijke informatie!
Ons huidige gebouw is toe aan het broodnodige onderhoud, maar we zullen het
eerst moeten kopen van de gemeente.
We bestaan al sinds 1990, en al sinds 2003 in dit gebouw. Er is momenteel geen
zicht op een andere oplossing dan het kopen en verbouwen van het gebouw.
Concreet betekent dit dat er € 50.000,- overblijft wat onze hypotheek-aanvraag niet
kan dekken. Dit bedrag moeten we met de hele groep op zien te brengen, een hele
uitdaging!

Kom ons helpen! Kijk voor meer informatie op onze website:
www.scoutingjanhilgers.nl

Terra Incognita Stam
Als onderdeel van je stamcarrière hoor je sinds kort ook de Partenza te
hebben gehad, zoals Peter dit jaar. Tijdens deze geheimzinnige maar leuke
ceremonie neem je afscheid van de stam, waarna je overvliegt naar de
oudstam. En leuk was het zeker!
De stam heeft de afgelopen veel verjaardagen afgelopen, maar
de eerste echte opkomst is nu eindelijk geweest. Er is een
nieuw bestuur gekozen en de agenda staat weer volgepland
met leuke opkomsten!

Uitbreiding Romeo Delta Stam

Romeo Delta Stam

Voor het eerst in jaren heeft de RD-Stam weer aanwas vanuit de Terra Incognita Stam. Peter (Baloe)
heeft het een poosje weten te rekken, maar dit jaar moest hij er toch echt aan geloven: overvliegen
naar de RD-Stam. De RD leden hadden een uitdagende opdracht voor hem opgezet, waarbij zijn
inzicht en kracht getest werden. Na een verfrissende duik in de sloot naast het terrein moest hij een
bijna verticale wand beklimmen om uiteindelijk zijn trofee uit de boom te halen. Wat voor Peter als
een totale verrassing kwam was dat het touw waarmee hij omhoog wilde klimmen met groene zeep
was ingesmeerd. Hierdoor werd het een heel stuk lastiger dan hij van te voren had ingeschat.
Gelukkig is het uiteindelijk gelukt en nu is Peter officieel lid van de RD.
We zijn blij dat we gegroeid zijn en met Peter z’n (af en toe té) wilde ideeën kan het alleen maar
leuker worden bij de RD

Agenda

17 oktober: geen scouting wegens vakantie
9 -21 novemer: speculaas poppen lopen
26 december - 2 januari: kerstvakantie
9 januari: boerenkoolopkomst

Oproepjes
Help onze groep aan gratis geld!
Wil je online winkelen en tegelijk de Jan Hilgers steunen? Koop dan je
spullen via SponsorKliks! Het kost niks extra's en wij ontvangen een deel van
de commissie omdat je via SponsorKliks koopt bij één van de vele
webwinkels, variërend van Bol.com en Bart Smit tot Disneyland en Nuon.
Kortom, wanneer je weer eens wat op internet bestelt, kijk eerst eens of de
webshop in het overzicht van SponsorKliks staat!
www.scoutingjanhilgers.nl/sponsorkliks
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