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Bestuur

Nadat ik enkele maanden geleden de eer heb
gekregen voorzitter te mogen worden van deze
vereniging kijk ik met een tevreden gevoel naar alle
ontwikkelingen. Terwijl onze (kader)leden (en hun
ouders!) zich de benen onder het lijf vandaan lopen
om geld bij elkaar te sparen voor de aanschaf van
ons gebouw, hebben we ook nog enkele andere
klussen te klaren. Hoe kunnen we bijvoorbeeld
zorgen voor nog meer kinderen die het fantastische
scoutingspel spelen? En hoe kunnen we dat
scoutingspel nou nóg leuker maken? En zijn er
wellicht nog meer vrijwilligers die ons willen helpen dit
scoutingspel te spelen met uw kind? Al met al blijft
onze groep in beweging en is er volop werk voor ons
allemaal. Dankzij het enthousiasme van u en uw
kind(eren) doen we dit echter met alle liefde en zullen
we ons in blijven zetten voor mooie activiteiten elk
weekend!
Ruben Breuker

Hulp gevraagd!
Zoals u waarschijnlijk wel weet zijn wij druk bezig om een
begroting rond te krijgen van €110.000 om ons gebouw te kunnen
kopen van de gemeente, om het hierna op te kunnen knappen.
De afgelopen tijd hebben veel mensen zich ingezet om met
verschillende acties geld in te zamelen. Voor een laatste
eindsprint hebben we u hulp nodig! Voor de activiteit Kunstdag
hebben we inmiddels voldoende mensen maar we zijn nog op
zoek naar mensen die ons kunnen helpen tijdens Bevrijdingsdag
Ede 16 april of/en Koningsdag 27 april. Kunt u ons helpen? Mail
dan naar de leiding van uw kind of naar
bestuur@scoutingjanhilgers.nl.

Welpen
De welpen zijn het jaar weer goed begonnen met allerlei leuke en
uitdagende opkomsten. Net voordat het nieuwe jaar begon hebben
de welpen hun weer insigne gehaald. Nadat ze 3 opkomsten het weer
hadden gemonitord, er mee hadden geknutseld en er een moeilijke quiz over hadden voltooid
was het tijdens het kerstdiner groot feest toen de insignes werden overhandigd.
In het nieuwe jaar heeft de leiding een boel leuke en uitdagende dingen gepland zo hebben we
welpen al een brug met papier en plakband gebouwd die wel 5 bakstenen kon houden,
kwamen de heerlijkste koekjes uit de oven, zijn ze druk bezig geweest met het maken van
vuur en hebben ze een mooi jungle dier figuur gezaagd.
Maar ook in de komende maanden gaat er nog een boel leuks gebeuren! Er is al een
weekendkamp gepland in het thema Superhelden en ook het zomerkamp wat plaats zal
vinden in Niftrik staat nog op de agenda. Tussen die 2 activiteiten in is er nog veel meer
gepland waaronder het verdienen van een nieuw insigne! Welke dit wordt houden we nog
even geheim. Het wordt weer super leuk!

Scouts
De afgelopen weken hebben de scouts zich voorbereid op de Vendel Scouts
Wedstrijden. Dit hield o.a. hiken, pionieren en vuur maken in. Deze
vaardigheden konden de scouts goed gebruiken tijdens de VSW afgelopen
weekend. De scouts hebben gepioneerd, gehiked, een thema stuk
opgevoerd en gekookt. Al deze onderdelen werden door een onafhankelijke
jury beoordeeld. Uiteindelijk hebben de Dassen met 14 punten meer
gewonnen! Zijn mogen onze groep tijdens de RSW in april
vertegenwoordigen.

Explorers
Na de voorjaarsvakantie stond er bij de Explorers een geweldige opkomst op
het programma. In plaats het traditionele route 88 spel, moesten er nu 44
opdrachten worden gedaan in anderhalf uur tijd. Drie groepjes, bestaande uit
2 begeleiding en 2 keer 4 explorers streden tegen elkaar om zo veel mogelijk
opdrachten uit te voeren , die door de organisatie waren bedacht. Plannen
en taken verdelen waren belangrijke dingen bij de verschillende gekke
opdrachten. Zo moest je met je groepje een volledig nummer van ABBA
meezingen. Ook een minuut lang ruzie maken met een wolk leverde aan het
einde een punt op. Supermarkten, willekeurige huizen en pleinen zoals het
Soembaplein waren ook locaties waar opdrachten uitgevoerd moesten
worden. De gemaakte foto’s en filmpjes van de opdrachten zorgden achteraf
voor een hilarische avond. Uiteindelijke lukte het 2 groepjes om 24 van de 44
opdrachten te halen, iets om trots op de zijn.

Terra Incognita Stam
De afgeloepen tijd heeft de stam weinig opkomsten gehad, wel waren de
opkomsten erg gezellig. Vorige week heeft de stam bijvoorbeeld
appelflappen gebakken in de steenovens. Deze zijn ingegraven in de
kampvuurkuil. Na enkele herzieningen en verbeteringen met betrekking totde
oventjes ging het bakken van de appelflappen beter dan in een gewone
oven. De komende tijd wil de stam nog meer oventjes verstevigen zodat
deze bruikbraar zijn voor andere speltakken komend jaar.

Romeo Delta Stam
De Oudstam heeft haar iconische weekendkamp weer gehouden waarbij in de ijzige
kou een heerlijk warm zwembad van ongeveer 40 graden warm wordt gebouwd in 2
dagen. Op vrijdag avond begon het allemaal met een heerlijk avondmaal van
diverse kippetjes, om ca 8 uur werden de wanden van het bad in elkaar geschroefd
en werden 3 grote stapels pallets in stukken gezaagd.
De volgende ochtend was iedereen al vroeg op om het hart van het zwembad op
zijn plaats te leggen, het stuk landbouwplastic van 7 bij 7 meter. Het vullen van het
bad kon beginnen. Maar om 2 uur in de middag sloeg het noodlot toe, na 4 jaar
zonder problemen ontstond er een lek in het bad waardoor het water weg stroomde.
Het bad werd snel geleegd met pompen om een modderbad te voorkomen. Toen
het bad leeg was werd het verstevigd en er werd een nieuw stuk plastic gehaald.
om 8 uur was het bad vol en kon het verwarmen beginnen. Rond 9 uur in de avond
waagden de eerste helden zich in het bad dat toen nog tussen de 25 en 30 graden
was dit was echter met een buitentemperatuur van -2 niet erg aangenaam te
noemen. Om ongeveer 11 uur in de avond was het bad goed op temperatuur en
heeft de goudstam heerlijk kunnen badderen met de Badeend die door de
groepsbegeleider cadeau was gedaan. We kijken terug op een geslaagd weekend!

Agenda
v

7-11 maart: Jantje Beton
19-20 maart: Kunst in Ede
16 april: Bevrijdingsdag
23 april: Sint Joris
27 april: Koningsdag
4 mei: Dodenherdenking

Oproepjes
In januari en februari zijn de 4 grote leibomen weer helemaal gesnoeid
door onze enthousiaste vrijwilligers. Zo ziet alles er weer netjes uit!
We willen van alle takken een mooi vlechtwerk maken als natuurlijke
afscheiding aan de noordkant van boerderij. Heb je op een zaterdag
een uurtje vrij? Stuur dan een mailtje naar
klusteam@scoutingjanhilgers.nl
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