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Benefietdiner

In januari houden wij een benefietdiner! Dit
lekkere diner heeft als thema natuurlijk
boerderij!
Er zullen drie gangen worden geserveerd. Er
wordt gekookt door professionele koks. Voor
dit benefiet diner hebben is er geschikte
locatie, namelijk het Kernhuis.
Zin in een gezellige avond met lekker eten?
Meld u aan via de
website www.scoutingjanhilgers.nl of stuur
een mail
naar benefietdiner@scoutingjanhilgers.nl.
Wees er snel bij, de eerste plekken zijn al
bezet en vol=vol.

Kerstmarkten!

Afgelopen week hebben de vrijwilligers zich
ingezet voor diverse kerstmarkten. Zo
hebben we in het centrum van Ede gestaan
en bij de kerstmarkt bij het Kernhuis. De
kerstmarkten hebben een mooi bedrag
opgeleverd voor de koop van ons gebouw!
Bedankt voor alle hulp!

Welpen
Afgelopen november hebben de welpen hun weekendkamp gehouden. Het
thema hiervan was de Flintstones! Er was een grote grot in het deel, die
omgetoverd was tot een prehistorisch landschap. Als klap op de vuurpijl stond
er buiten een echte Flintsone auto!
De welpen hebben samen met hun ouders een hindernisbaan afgelegd,
opdrachten uitgevoerd, het dinobos en dierentuin bezocht, heerlijk gegourmet
en een middeleeuws casino blut gespeed.
Zowel de ouders als welpen hebben een fijn kamp gehad en zijn nu echte
holbewoners! De leiding kijkt alweer uit naar het volgende kamp! Hebben jullie
nog leuke thema ideeën!? Laat ze weten!
Groetjes,
Baloe

Hoi allemaal,

Scouts

Met de scouts hebben wij een aantal toffe opkomsten gehad! Zo hebben wij
een halloween opkomst gehad. Alle scouts waren verkleed, net als de
leiding. De scouts kregen griezel eten en natuurlijk een spannend
spookverhaal.
Daarnaast hebben de scouts gezamelijk sinterklaas gevierd. Gezellig met
bakken pepernoten, surprises en cadeau’s. Alle scouts zijngoed verwend
door sinterklaas!
Afgelopen weekend was het tijd voor een lekker kerstdiner, gourmet.Gevold
door een disco met een ouderwetse stoelendans.
De scouts hebben zich bewezen tijdens het winterkamp, ja het was kouder
dan 10 graden. Zelf ontbijt maken op vuur is een makkie!
Groetjes,
Het Scoutsteam

Voortbestaan scouting Jan Hilgers
Iedereen zet zich in om geld in te zamelen voor de koop van ons
gebouw. Zo hebben we kerstmarktengehad, kerstkaarten
verkocht en komt er nog een benefietdiner.
Er kunnen ook nog obligatiesleningen, lego steentjes en tegeltjes
worden aangeschaft.
Kom u ons helpen of kent u mensen die ons kunt helpen?
Kijk voor meer informatie op onze website:
www.scoutingjanhilgers.nl
Terra Incognita Stam
We zijn weer een tijdje verder en we hebben op een avond zo’n leuke opkomst
gehad dat ik daarover wel iets moet vertellen. We werden in 2 teams verdeelt,
deze teams moesten strijden tegen elkaar. Strijden voor de overwinning. De
teams kregen allebei een lange lijst met opdrachten voor zich. Elke opdracht is
een bepaald aantal opdrachten voor zich. En er stonden echt de meest gekke,
leuke, moeilijke opdrachten op de lijst. Maak je eigen mummiepak, maak een
reclame over de ‘speciale’ zwembroek die iemand op dat moment draagt, maak
zo hoog mogelijk toren zonder pionier palen te gebruiken, scheld een boom uit 3
minuten lang en bied 3 minuten lang je excuses aan, aan de boom.
Het bleef spannend tot het eind. Maar de overwinning was daar. Het team dat
de hele avond achterstond, had net gewonnen van het andere team. Maar je
weer wat ze zeggen. uiteindelijk blijft iedereen op scouting een winnaar.

Romeo Delta Stam

Een nieuw lid bij de oudstam, Peter!
Ben je net lid, mag je gelijk je eerste opkomst regelen...
Maar het is hem gelukt en hoe! We hebben supertoffe raketten gemaakt met suiker
en een andere iets wat ik hier niet ga noemen.
Eigenlijk hebben we alleen maar toffe dingen gedaan, een escaperoom, waar we in
een belachelijk snelle tijd uit waren. En we hebben gepaintballed.
Als kers op de spreekwoordelijke taart ook nog naar de verjaardag van ons
nieuwste lid geweest.
Als je het zo allemaal optelt, eigenlijk business as usual bij de
oudstam.

Agenda

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!
Om het nog makkelijker te maken is hieronder het overzicht van webwinkels
waar je via SponsorKliks kan kopen.
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