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Voldoende geld verzameld
Het afgelopen seizoen zijn wij als groep erg druk
geweest om geld in te zamelen om ’t Hilgersnest te
kunnen kopen. Aan het einde van de Eind Seizoens
Activteit heeft de voorzitter, Ruben, kunnen
mededelen dat we voldoende hebben verzameld om
’t Hilgersnest te kopen. Fantatische nieuws! Hier
hebben we met zijn alle hard voor gewerkt. Bedankt
alle ouders, bekende en sponosren die dit mogelijk
hebben gemaakt.
Na de zomer kunnen we ons focussen op de de
volgende stap, namelijk het verbouwen van ’t
Hilgersnest. Ook hierbij hopen wij op jullie te kunnen
rekenen en zullen we ons weer helemaal inzetten om
ook deze stap goed te kunen zetten.

Vacatures
Momentueel zijn wij op zoek naar iemand voor de vacature Arbo
& Veiligheid en een praktijkbegeleider.
Heeft u veel kennis op het gebied Arbo & Veiligheid? Bent u
bereid deze kennis te delen? En het gebouw nog kindvriendelijker
te maken? Dan zoeken wij u! U kunt bij de leiding van uw kind uw
interesse aangeven.
Of heeft u kennis/ervaring van scouting en wilt u nieuwe en
bestaande leiding ondersteunen in hun ontwikkeling en
kwalificaties? Meld u zicht dan bij de leiding van uw kind om uw
interesse aan te geven.
Welpen
De welpen hebben in de tweede helft van het seizoen aan het natuurinsigne
gewerkt. En om het mooi af te sluiten zijn we op een zaterdagavond naar de
boswachter geweest bij het natuurcentrum op de Veluwe voor een
wildkanseltocht. Stilletjes gingen we op de fiets naar een windkansel. Van
daaruit haden we zicht op 180 graden op Ederheide. Terwijl de boswachter
fluisterend uitleg gaf, kwamen er langzaam allerlei dieren uit het bos om in het
open veld te rusten, drinken en eten zoeken. We hadden het grote geluk dat we
de Grote Vijf van de Veluwe konden zien: de haas, de ree, de hinde, een vos en
een wild zwijn en een das. Al met al een perfecte afsluiting voor het
natuurinsigne.

Scouts
De scouts zijn met Pinksteren op primitief kamp geweest. Met eigen
bagage hebben ze gefietst naar Austerlitz. Daar hebben ze primitieve
tenten gemaakt met zeilen waaronder ze hebben geslapen! Een
gedeelte van het primitieve programma kon helaas niet doorgaan
vanwege het stookverbod door de warmte. Wel zijn we met de scouts
naar de Pyramide van Austerlitz met een grote speeltuin geweest! Hier
hebben ze zich uitstekend vermaakt. Komende zomer gaan we op
kamp in Baarn. Ook naar dit kamp gaan de scouts fietsen. Het thema
van dit jaar is Hollywood. Tijdens het kamp gaan de scouts zich bezig
houden met verschillende beroepen uit de televisie en film wereld. De
rest is nog een verassing.
Fijne vakantie allemaal!

Explorers
In het weekend van 10,11 en 12 juni hadden de explorers na lange tijd
weer eens een weekendkamp. Op de vrijdagavond konden de explorers
elkaar beter leren kennen. Dit deden ze door kaartjes door te geven met
kwaliteiten en valkuilen erop die ze bij iemand anders vonden passen. Op
de zaterdag hielpen de explorers mee met het vertegenwoordigen van de
scouting en het binnenhalen van geld op de Ginkelse heide bij het
jaarlijkse schapenscheerdersfeest. Het was het gezellig druk en de
bezoekers konden met assistentie van scouting Jan Hilgers een eigen
broodje bakken boven het vuur. Omdat het evenement de hele dag
duurde, was iedereen moe aan het einde van de middag. Bij het gebouw
werden er die avond traditioneel pannenkoeken gebakken, zowel op gas
als op vuur. Hierna was het tijd voor de Lan-party waarbij explorers,
begeleiding en zelfs verdwaalde stamleden achter de laptop
verschillende games deden tot diep in de nacht.
Bedankt voor de hulp!
Alle ouders die 25 juni hebben geholpen met het opruimen en het
schoonmaken van ’t Hilgersnest. Komend seizoen zijn er weer
een aantal schoonmaak momenten en wij hopen jullie en andere
ouders hiervoor opnieuw te kunnen ontvangen.
Bent u meer een klusser dan een schoonmaker? Ook die handjes
kunnen wij goed gebruiken! U kunt voor het klussen een mailtjes
sturen naar : klusteam@scoutingjanhilgers.nl of meld je bij de
leiding van uw kind.

Eind Seizoens Activiteit
Afgelopen zaterdag was het de laatste opkomst van het seizoen.
En het seizoen werd dan ook traditie getrouw afgesloten met de
ESA, Eind Seizoens Activiteit. Dit jaar deed iedereen zijn best om
records te breken. We hadden namelijk bezoek van een delegatie
van het Guinness Book of Records. Er werden groepen gevormd
met kinderen van alle speltakken en in de groepen konden
records worden verbroken. Er waren in totaal 24 records om te
verbreken en de recordbrekers, de naam zet het al, hebben de
meeste records verbroken!

Agenda
v

2-3 september: Eerste opkomst nieuwe
seizoen
10 september: Open dag Kernhem
17 september: Overvliegen
15 en 13 oktober: Geen opkomst ivm
Herfst vakantie
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