NIEUWSJAGERTJE
SEIZOEN : 2015-2016
EDITIE: 4

SEIZOEN 2015-2016 EDITIE 4

In dit vernieuwde Nieuwsjagertje
kun je alle stukjes lezen over de leuke,
gekke, spannende en bijzondere avonturen van
onze onderdelen tijdens de afgelopen programma's,
activiteiten en weekenden. Wil je altijd op de hoogte zijn van de
activiteiten van onze onderdelen? Volg dan ook onze Facebook pagina!
Veel leesplezier en tot de volgende editie!

Shirts en Truien verkoop
Hier een berichtje over de
openingstijden van
verkoop van truien en
T-shirts.

de

Tevens is er de vrijdag
voor
het
kamp
ook
gelegenheid om 's avonds
van 19.00 uur tot 20.00 uur
een T-shirt of trui te kopen.

ste

Iedere 1
zaterdag van
de maand kunnen er
tussen 12.00 uur en 13.00
uur truien en T-shirts
worden gekocht.

Vanuit het
bestuur
Pagina 2

Wij zijn te vinden als je in
de ontspanningsruimte de
trap omhoog neemt (bij de
ingang naar rechts en net
voor de bar de trap op).

Verder willen wij u vragen
om als het kan met gepast
geld te betalen!!
Een trui kost nog steeds
22 euro en een T-shirt 12
euro.
m.v.g. Ineke en Odette

Snel bladeren?
Vrienden van
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district
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Vanuit het (nieuwe)
stichtingsbestuur
Beste ouders en leden,
De afgelopen periode hebben er
enkele veranderingen plaatsgevonden binnen het stichtingsbestuur.
Peter Deben is na zes jaar
gestopt als voorzitter van de
stichting. We zijn hem dan ook
dankbaar voor de vele jaren van
inzet voor scouting 't Jagertje.
Deze plaats is ingenomen door
Tom Schauwaert. Tom keert na
jaren terug op 't Jagertje en was
vroeger
actief
als
lid,
leidinggevende, groepsbegeleider
en groepssecretaris.
De functie van secretaris wordt
ingevuld door Peter van de
Kerkhove. Peter is de vader van
Bram van de welpen.

De overige functies binnen het
stichtingsbestuur
zijn
ongewijzigd.
Albert
Stallaert
(verhuur), Peter de Wolf
(gebouwen/terreinen beheer)
De eerste kennismaking en
vergadering samen met de
vereniging
hebben
reeds
plaatsgevonden.
De samenwerking zal nog
verder
geïntensiveerd
en
geoptimaliseerd
kunnen
worden nu het stichtingsbestuur terug voltallig is.
Groeten,

Beste mensen,
Het kamp komt weer in zicht en
de groepen zijn weer benieuwd
naar wat de acties dit jaar
hebben opgebracht.
Het extra geld kunnen ze goed
gebruiken op kamp: een uitje
naar een pretpark of eens
lekker gaan zwemmen met
achteraf
een
frietje
bijvoorbeeld.

 Er een tafelvoetbal toernooi
is gehouden op 't Jagertje?
 Tom en Arno in de finale
stonden van dit toernooi?
 Zij alleen
waren?

al

naar

huis

 Bart en Rob hen dus maar
vervangen hebben?
 Bart en Rob alsnog hebben
verloren?
 Jeroen Taelman en Jordy
Schelfhout deze finale wel
hebben gewonnen?

Tom Schauwaert

Bart z'n
Roparun shirt

 De deuren weer terug rood
zijn op 't Jagertje?
 We met de leiding veel geld
voor het goede doel hebben
opgedronken?

Daarnaast is er tevens een
nieuwe penningmeester, Renate
de Roovers. Zijn neemt de taak
van Maarten Heijne over. Ook
Maarten
zijn
we
dank
verschuldigd voor zijn inzet in de
afgelopen jaren.

CA$H

Wist u dat…?

 We als sponsor stonden
vermeld
op
Bart
zijn
Roparun shirt?
 Bart van zijn groep zelfs het
meeste
geld
heeft
opgehaald?
De actie Jantje Beton heeft daar
zeker aan bijgedragen.

 Anke zelfs de Roparun
heeft meegelopen?

De opbrengst van dit jaar is:

bevers
esta's
welpen
verkenners
gidsen
rowans
sherpa's
pivo's

2016
109,56
77,05
102,11
101,87
90,46
45,56
153,95
101,23
781,79

Scouting 't Jagertje Hulst

Inmiddels zijn we al gestart met
onze laatste actie van dit seizoen:
de scouting loten
We hopen dat ook deze aktie
veel geld gaat opbrengen.
In het volgende nieuwsjagertje
gaan we U dat vertellen.
Tot op het campingweekend!
Groeten,
Comissie CASH
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De bevers
De

bevers
hebben
de
afgelopen er weer vrolijk op los
gespeeld, met een aantal
bijzondere programma’s!
Het
'ik
wed
dat
jullie
nooooooooooit….!' Programma
De bevers werden verdeeld in
twee teams, daarna barste er
een titanen strijd los waarbij de
bevers
allerlei
uitdagingen
moesten volbrengen. De leiding
wedde keer op keer dat de
bevers iets nooit zouden
kunnen, maar het tegendeel
werd telkens bewezen. Maar er
werd niet alleen gestreden om
de eer, er was ook een
fantastische prijs. Toen het
winnende team de prijs ontving
bleken het twee komkommers
te zijn. Een aparte twist aan de
ochtend, er vloeiden zelfs nog
tranen bij het verliezende team,
want het was toch wel een hele
coole prijs. Ik vermoed dat de
uitdaging: 'ik wed dat jullie
noooit een hele zak spekjes in
jullie mond krijgen' toch wel
favoriet was.
Het cake programma
Bevers
lusten
graag
en
versieren graag cake. Dit
programma moesten de bevers
met
allerlei
bloedstollende
uitdagingen
proberen
alle
ingrediënten voor cake te
verzamelen. Dat zijn uhm tja
ohja:
 boter
 eieren
 bloem
 suiker
Boter werd verkregen met het
botersmokkelspel. De hoeveelheid boter die de andere kant
van het bos heeft bereikt was
zeer minimaal. Maar kom op
we houden de moed er in!

Nieuwsjagertje
Volgend onderdeel: een estafette
met een lepel en een ei erop. De
opdracht; zorgen dat de eieren
heel bleven. Dit ging dan weer
verbazingwekkend
goed
en
leverde ons maar liefst 19 eieren
op. (iet wat veel voor een cake
maar prima!)
Bloem moest met het een nat
gezicht verzameld worden. Er
was sprake van wat weerstand,
maar na een snoepje en de
dapperheid van de eerste
bevers, is er toch wat bloem op
de gezichtjes verzameld. Het
leverde ook nog eens deze
prachtige groepsfoto op:

het papiertje met hun kleur erop
bemachtigen en terug naar de
leiding komen. Om dit opnieuw
te herhalen tot alles is
gevonden. Het was een zeer
spannende strijd want de teams
gingen zeer goed op. De ene
foto was iets moeilijker dan de
andere.

Groetjes de beverleiding!

VKN Hoogteparcours
Ook dit jaar zijn de verkenners
weer
gestart
aan
het
hoogteparcours.
In een paar weken tijd
pionieren de verkenners hun
eigen torens en trap, zodat we
hier
een
kabelbaan
en
indianenbrug kunnen bouwen.

Om suiker te krijgen deden we
een uitbeeld spel.
En
van
deze
verzamelde
ingrediënten maakte fleur kleur
op magische wijze in 5 minuten
1,5 cake. Perfect van smaak!
Een
enorme
hoeveelheid
slagroom en versiering, niks
meer aan doen. Ofja behalve
lekker opeten dan.

Door de extra grote palen gaat
het dit jaar (gelukkig) een stuk
sneller dan andere jaren!

Het Fotospel programma
Voor dit programma heeft de
leiding in en rond het
scoutinggebouw een
fotozoektocht uitgezet. In 4
teams: oranje, geel, groen en
roze moesten de bevers om ter
snelst verschillende locaties of
voorwerpen traceren,

Scouting 't Jagertje Hulst
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extra Klusdag op 25 juni
door het groepsbestuur
Ouders, verzorgers en Heeft u de smaak te pakken en wilt
vrijwilligers,
u zich bij hen aansluiten, een
berichtje naar onderstaand e-mailOp 12 maart hebben we met adres is voldoende. U krijgt dan
een aantal van jullie in het kader maandelijks via de mail een oproep
van NL Doet het onderhoud van voor
de
eerstvolgende
ons Scoutinggebouw aangepakt. klusochtend/middag.
Zo zijn de deuren van een
nieuwe
verflaag
voorzien, Er zijn echter nog voldoende andere
boeiboorden
vervangen
en (eenvoudige) klussen die er om
tevens geverfd.
vragen om aangepakt te worden.

Geachte

Wij
danken
de
ouders/
verzorgers en vrijwilligers die op
deze dag hun steentje hebben
gedragen voor hun inzet.
Dankzij hen zijn we er in
geslaagd om ons gebouw een
flinke opknapbeurt te geven.
Uiteraard gaat onze dank ook uit
naar de mensen van de
Klusscouts.

Dat is voor ons de reden om op
zaterdag 25 juni 2016 een tweede
klusdag in te plannen. We starten,
net als de vorige keer, om 9.00 uur
en ronden tegen de klok van 17.00
uur de werkzaamheden af.
Kunnen wij ook nu weer rekenen op
uw medewerking? De koffie staat
om 9.00 uur klaar.
Gelieve aan te melden op;
ledenadministratie@jagertjehulst.nl

Stichting Vrienden van
Hoi,

hierbij
een
1ste
nieuwsbrief nieuwe stijl over de
nieuwe stijl van de stichting
vrienden
van
in
het
nieuwsjagertje nieuwe stijl.
Wat is er veranderd?
De vrienden van hebben een
nieuw bestuur gekregen, de
nieuwe bestuursleden zijn:
Jurgen
Freijzer,
Kerwin
Stevens, Paul van Bellen en
Ludwig Celie.
Wij gaan met dit nieuwe
bestuur de vrienden van
ombouwen tot een groep die
de geschiedenis van scouting
Hulst wil gaan beheren. Dit wil
zeggen dat wij een foto en film
archief willen opzetten van
analoge en digitale bestanden.

Ook willen wij allerlei papieren van
notulen
tot
kampdraaiboeken
vanuit het prille begin tot op heden
bij elkaar brengen, en natuurlijk
willen wij ook de oud leden van 't
jagertje hier bij elkaar brengen.
Omdat het realiseren van deze
doelstellingen veel tijd vergt, zal
het komende jaar nog iet veel van
ons te horen zijn, behalve dan via
deze weg. De contributie van de
vrienden van zal gebruikt gaan
worden om deze doelstellingen te
realiseren.
Wij zijn nog op zoek naar
enthousiaste mensen die ons
willen helpen bij het versterken
van ons bestuur, maar ook om
alles te verzamelen en te
digitaliseren. Maar ook om te
zorgen dat we dit alles digitaal
kunnen opslaan.
Scouting 't Jagertje Hulst

Wist u
dat…?
 Het regio weekend van de
welpen en esta's op drie
locaties is gehouden?
 De welpen in Oostburg
zaten?
 De
esta's
zowel
Oosterhout
als
de
braakman
als
locatie
noemde?
 CASH ook de weeklotto
doet?
 Dat u hier nog steeds aan
kunt deelnemen?
 Al het geld ten goede
komt aan alle leden?
 We
op
campingweekend
reclame
voor
maken?

het
hier
gaan

 Er
discodellen
zijn
gegeten op 't Jagertje?
 De meningen over dit
culinaire hoogstandje zijn
verdeeld?

Voel je je geroepen om ons hierbij
te helpen, dan kunt u een mailtje
sturen naar:
vriendenscoutinghulst@gmail.com
Hopelijk hebben we al weer een
paar
mensen
enthousiast
gemaakt om ons team te
versterken.
Met vriende(n)lijke groeten,
De vrienden
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Districtweekend welpen & esta's
Zaterdag

28 en zondag 29
mei
was
het
weer
districtweekend. Het districtweekend is een weekend
waarbij welpen en esta’s uit
heel Zeeuwsch-Vlaanderen
een gezamenlijk weekend
houden in een leuk thema.
Het weekend vond dit jaar
plaats in Oostburg. Het thema
dit jaar was Alice in
wonderland.
Zaterdag
Zaterdagochtend zijn we met
beide groepen vertrokken
richting Oostburg (of was het
nou Oosterhout?). Tijdens de
openingsspeech van de regio
kwam plots een meisje in een
jurk aanwandelen die zich
voorstelde als Alice. Alice had
een probleem en vroeg of de
welpen en esta’s haar
hiermee wilden helpen;
ze was te groot om door het
deurtje naar wonderland te
geraken en had hiervoor een
drankje nodig dat haar klein
zou maken. Ze wilde graag
alle kinderen meenemen,
omdat het heel erg leuk zou
zijn in wonderland. De
kinderen stemden in om te
helpen
en
dus
werd
begonnen
aan
korte
kennismakingsspelletjes.

Na
de
kennismakingsspelletjes
konden
we
beginnen
aan
het
middaggedeelte, waarbij we
een
drankje
moesten
bemachtigen waardoor we
klein werden, zodat we de
deur van wonderland door
konden. Dit is gelukt en we
zijn naar wonderland gegaan.
Eenmaal
in
wonderland
hebben we de film ‘Alice in
wonderland’ gekeken. Na de
film kwamen we erachter dat
het konijn van Alice en de
hoedenmaker uit de film
gevangen waren genomen
door
de
koningin
van
wonderland.
De kooi waarin deze twee
zaten was op slot gelegd met
9 sloten. De koningin was
bereid voor iedere vorm van
vermaak één slot er af te
halen, dus we besloten de
koningin te vermaken met een
bonte avond. Alle 8 groepjes
voerden een act op, waardoor
de koningin steeds een slot
verwijderde.

Tot slot deden een paar man
leiding een 9de act, maar de
koningin was hierdoor zwaar
beledigd en besloot alle sloten
er terug op te doen. We zouden
de volgende morgen wel wat
van haar horen. Na deze zware
tegenslag hebben we besloten
om er maar een nachtje over te
slapen en af te wachten wat de
koningin zou voorstellen.
Zondag
Zondagochtend kregen we van
Alice te horen dat de koningin
ons nog een kans wilde geven.
Als wij een speurtocht zouden
kunnen volgen en bij de posten
die we daarbij onderweg tegenkwamen de raadsels op konden
lossen en de op-drachten uit
konden voeren zouden we
alsnog de sleutels krijgen voor
de kooi. Eenmaal aan het einde
van de speurtocht kwamen we
terug aan op het kampterrein,
waar
we
de
sleutels
probeerden op de kooi. Alle
sleutels
pasten
op
de
bijbehorende sloten en het
konijn en de hoedenmaker
waren weer terug vrij. Als
bedankje kregen we van Alice
een drankje mee, dat ons weer
groot zou maken en waardoor
we weer terug naar de normale
wereld konden. Alice zei dat we
haar altijd mogen komen
bezoeken, we weten nu
tenslotte hoe we in wonderland
komen.
Bedankt
voor
het
leuke
weekend, ook namens Alice!
Goede jacht!

Scouting 't Jagertje Hulst
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ZEpaka
Zoals

ieder jaar zijn de
Verkenners en Gidsen ook dit
jaar weer naar de Zeeuwse
Patrouille Wedstrijden (ZePaKa)
geweest.
Hier hebben zij in hun
patrouilles gestreden tegen de
andere groepen uit Zeeland
voor een plek op de Landelijke
Scouting Wedstrijden (LSW).
Het thema dit jaar waren de
Maya's, Inca's en Azteken.
Vrijdagavond begon met levend
zeeslag in de bossen.
Toen het spel was afgelopen en
de
vermoeide
gidsen
en
verkenners eindelijk hun bed
mochten opzoeken bleef het
toch nog erg lang onrustig op
het terrein…
De volgende ochtend kwam
voor veel kinderen dan ook te
vroeg… De patrouilles moesten
de keuken opbouwen, en zich
klaarmaken voor de tocht.

Nieuwsjagertje
Wanneer de subkamp papa of
mama
de
keuken
had
goedgekeurd was het tijd om te
vertrekken.
Stevige
wandelschoenen
en
een
lunchpakket
waren,
onder
andere, vereisten voordat je van
de
strenge
jury
mocht
vertrekken.
Toen alle groepen terug waren
kon er gekookt gaan worden.
Deze editie was het niet van te
voren bekend wat de maaltijd
zou worden. Dit kregen ze pas
na de dagtocht te horen.
's Avonds waren er nog kleine
spellen op de subkampen, zoals
kubben, popcorn maken en
weerwolven van wakkerdam.
Op zondag was er een groot
postenspel in de bossen. Na dit
spel was het tijd voor de
prijsuitreiking……
Spannend!!!
Dit jaar was het dubbel feest,
want zowel de verkenners (1) als
de gidsen (2) mochten naar
LSW!!!

gidsen programma
Hoi allemaal,
De afgelopen tijd zijn de gidsen
druk bezig geweest om zich
klaar te maken voor Zepaka.

We hebben net voor Pasen een
tocht gewandeld in de binnenstad
van Hulst, er is flink geknutseld
voor het thema, en natuurlijk werd
kaart en kompas ook nog een
keertje doorgenomen.

Wist u dat…?
 De verkenners en gidsen
naar ZePaKa zijn geweest?
 Jordy de boel hier flinkt
heeft opgestookt?
 Hij het een keer zelf heeft
gedaan?
 De verkenners zowel de 1ste
als de laatste plaats hebben
veroverd?
 De gidsen 2de waren en dus
ook naar LSW mochten?
 Het restaurant van 2 jaar
geleden de vkn- en gdnleiding nog herinnerde?
 De
gidsen
71ste
geworden op LSW?

zijn

 De verkenners 80ste zijn
geworden op LSW?
 Terneuzen hun spullen aan
Hulst doneren?

Na het Zepaka hebben we verder
gewerkt voor de insigne sjorren.
We hebben namelijk vlotten
gebouwd om op de zandput te
varen!
Ook hebben we hamburgers
gebakken op het vuur en een
pannenkoekenrace gehouden.
Kortom, de Gidsen zitten niet stil!

Scouting 't Jagertje Hulst

Pagina 6

Editie 4

Nieuwsjagertje

Spik en span

Als een paar echte padvinders
struinden ze het terrein af en
ineens zagen ze een paar
Door sigrid vermandel
ramen verstopt in een hoekje.
Aangezien ik een keer op een Opgetogen en blij kwamen ze
zaterdag vrij was, had ik schoon water halen.
mezelf aangemeld bij Agnes
om ook een ochtendje te "Volgens mij zijn die ramen nog
nooit gezeemd!" zei Nadia. "áls
komen poetsen.
er al iemand wéét dat daar een
De
leider kamertjes
zijn paar ramen zitten".. vervolgde
schoongemaakt, Agnes en Sandra. Ik zeg: "daar moeten
ik waren daar best snel mee we een foto van maken, voor en
klaar. Het rook er alleen een na".
beetje muf en de ramen waren
een beetje smoezelig. De
Zo’n sopke dur over, daar knapt
ruimte boven de bar is ook
het toch wel van op he? Wat
weer spik en span. Alle banken
een fantastisch resultaat!
naast de eetzaal blinken als
nooit tevoren.
Alle dames: Petra – Jolanda –
Het was prachtig weer. Buiten Nadja – Sigrid – Sandra –
bedankt
voor
het
werd er dus ook druk Agnes
gezeemd. Sandra en Nadia poetsen.
vonden het zemen buiten zo Elke eerste zaterdag van de
leuk dat ze dachten: 'Goh, valt maand om 9.00u gaan we
samen met de herenklussers
er nog meer te zemen?'.
aan de slag.

De Pivo's
Aangezien ik straks moet
werken hier een verkorte
verkorte versie, huil niet, mijn
specialiteit is het kamp
nieuwsjagertje.
Voor vragen/roddels/aanbidders: deeend@hotmail.com
Week 14 verjaardag Didi
Was lachen voor ons, beetje
partycrashen,
beetje
bier
drinken.
Week 17 Zepaka
Ondanks dat al een gedeelte
van de Pivo's hielp bij het
Zepaka, werden er vrijdagavond
nog een stel geïmporteerd als
programma, we hebben het
standaard ding gedaan. Bier
drinken

Week
18
Belgische
verstoppertje in het bos.
Aangezien er geen animo was
voor het volleyballen dat onze
Theije voor ons had geregeld.
Zijn Nina, ik, en een mysterypivo
belgisch
verstoppertje
gaan
spelen; ga op het terras zitten
totdat de leiding je vind.Het
duurde welgeteld 4 uur voor de
leiding ons had gevonden, met
een marge van ~8 uur.
Week
19
Klussen
voor
Campingweekend.
Gewoon beetje timmeren, beetje
bier drinken. Jordy en ik zijn de
Pivo´s gaan vertegenwoordigen
op de Beachparty Vogelwaarde.
Dit ging niet goed.
Week
20
Pictionary
en
Kingsen.
Hierbij gingen de Pivo´s een
ouderwets potje Kingsen met
shotjes.
Scouting 't Jagertje Hulst

VOOR

NA

Iedereen is van harte welkom om ons te
komen versterken!!

Hier
heb
ik
niks
van
meegekregen doordat ik op het
cafe stond, maar zoals ik de 3
overgebleven
Pivo´s
zag
binnenrollen om half 1 was het
hééééééél leuk.Wil je nog meer
pikante details van deze avond
weten, moet je het aan Bart v
Gassen vragen, die weet alles
haarfijn uit te leggen (nouja
weten).
Week 21 Verjaardag Michiel,
djensen met Fons.
Hier zijn we op bezoek geweest
bij Michiel voor zijn eeuwige
jeugd te vieren, het was tof,
beetje bier drinken, kijken naar
de modeshow van Liz.
Daarna zijn we de stad
ingegaan en hebben we lekker
gedanst met Fons, was weer
tof.
Jullie klootviool,
-Leraar
Pagina 7

Editie 4

Sherpa's
Het was weer projectentijd bij de
SA21!
Project schminken
In dit project hebben Emma,
Janne, Alexie en Ann hun best
gedaan om schminken onder de
knie te krijgen. Ze hebben de
officiële schminkdoos van de
Scouting gebruikt. De eerste drie
weken hebben ze geoefend, maar
in het laatste programma hebben
ze Bo en Sophie geschminkt. Ze
waren allebei als prachtige
vlinders geschminkt.
Project banketbakken
In het project banketbakken
hebben Lara, Silke, Caryona en
Nina hun zogezegde ‘bakskills’
verbeterd. Ze hebben namelijk
hele lekkere gerechten gemaakt,
zoals bolussen, kruimelvlaai en
hartige taart. De sherpa’s vonden
het allemaal heel lekker. Ze
deden het bakken voor een
insigne, maar die hebben ze
helaas niet gekregen. Niet omdat
ze het niet konden, maar omdat
we niet aan insignes konden
komen.

Jitsers
Hoi,
De afgelopen weken hebben de
jitsers weer super leuke dingen
gedaan. Zo hebben we toen het
wat
minder
weer
was
verstoppertje gedaan door heel
het gebouw. Dit was nog best
spannend want zelfs de boven en
de kelder bleken hele goede
verstop plekjes.
We hebben ook een keer 's
avonds gedraaid! We zijn toen het
bos in gegaan om een smokkel
spel te doen. We waren allemaal
super fanatiek en op het eind van
de avond heel moe van al dat
geren door het bos.

Nieuwsjagertje
Project koken
In dit project hebben Ayla,
Marcy, Ayleen en Jessy heel
goed gekookt. Ze hebben
pizza en appeltaart gemaakt.
de appeltaart was in de vorm
van een hart, en daardoor
extra lekker. Voor de pizza
hebben ze de pizzaoven van
de scouting gebruikt, die buiten
staat.
Project liedje coveren
In dit project hebben Ché,
Rebecca, Zoë, Lonneke en
Tessa het liedje ‘Let’s talk
about sex’ van Salt ’n Peppa
gecoverd. Dat wil zeggen, de
tekst veranderd. Die tekst kan
ik helaas niet geven, vanwege
copyrights. Ze hebben heel
veel lol gehad tijdens het
coveren.
Project winkelwagen racen
In dit superleuke project
hebben Bo en Sophie eerst
twee
winkelwagentjes
geprobeerd
te
monteren.
Eentje was gelukt, daarvoor
hebben ze de hulp van Zoë en
Ché gehad, die het wagentje
goud hebben gespoten. Toen
het wagentje gemonteerd was,
gingen Bo en Sophie een race
houden.
Gelukkig
is
er
niemand gewond geraakt ;).
Bedankt
allemaal!

voor

het

Wist u dat…?
 De
rowans
vader-zoon
weekend hebben gehad?
 Het thema de flinstones:
team Fred vs. Team Barney
was?
 De winnaar dit jaar team
Fred was?
 Er tijdens dit weekend 8
kampvuurtjes zijn gestookt?
 Dat hier ook op gekookt
moest worden?
 Leroy uit de bungie run
baan is gelopen?
 Dat dit vooral kwam doordat
zijn elastiek niet was
vastgekoppeld?
 Dat Leroy dit niet, maar alle
anderen dit wel konden
waarderen?

lezen

Zo’n sopke dur over, daar
knapt het toch wel van op
he?Wat
een
fantastisch
Ook hebben we tijdens een
resultaat!

programma bewezen dat we
echte scouts zijn. We hebben
gesjord, echte scouting spelletjes Alle dames : Petra – Jolanda –
gedaan en vuur gemaakt.
Nadja – Sigrid – Sandra
Nu dat het weer wat lekkerder bedankt voor het poetsen.
weer wordt, zijn we weer vollop in
Elke eerste zaterdag van de
het bos te vinden en afgelopen
zaterdag hebben we zelfs al een maand om 9.00u gaan we
groot
watergevecht
gehad! samen met de herenklussers
Iedereen was behoorlijk nat maar aan de slag.
wat hebben we het naar ons zin
gehad!

Iedereen is van harte welkom
We kijken nu heel erg uit naar het om ons te komen versterken.
Volgens mij zijn die ramen nog
camping weekend!
nooit gezeemd!" zei Nadia.
Groetjes,
"áls er al iemand wéét dat daar
De jitsers
een paar ramen zitten"..
vervolgde Sandra. Ik zeg:
Scouting 't Jagertje Hulst "daar moeten we een
Pagina
foto8van
maken, voor en na".
Zo’n sopke dur

over,

daar

