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Superopbrengst Jantje Beton!
De jaarlijkse collecte 
van Jantje Beton heeft 
voor onze groep een 
mooi bedrag 
opgeleverd! De vier 
avonden en 
zaterdagmorgen dat 
we met de kinderen 
hebben gecollecteerd 
in Vathorst en 
Hooglanderveen heeft bijna twaalfhonderd 
euro opgeleverd! Iets minder dan de helft is 

bestemd voor onze groep 
en met hulp van deze 
collecte kunnen we de 
kampkosten zo laag 
mogelijk houden, kunnen 
we speelmateriaal 
aanschaffen en 
onderhouden. Dit is een 
applausje waard voor alle 
kinderen en ouders die 
meegholpen hebben!

Kampvuuravond
Traditiegetrouw houden we voor de Welpen en 
Scouts vlak voor Pasen een gezellige 
kampvuuravond, waarbij we broodjes gaan 
bakken, marshmellows gaan smullen en gaan 
genieten van lekkere dingen die jullie mee 
kunnen nemen. Op vrijdag 22 april, Goede 
Vrijdag, zijn jullie om 19.00 uur welkom bij 
onze blokhut. Om 21.00 uur maken we het vuur 
weer uit en dan is het vakantie! De Welpen 
hebben dan op zaterdag natuurlijk geen 
opkomst... De week erna is het Koninginnedag, 
dus is het vrij en is er voor Welpen en Scouts 
geen opkomst. 

Meer vuurtjes
In Hooglanderveen wordt op zondag 29 mei het 
nieuwe plein tegenover de kerk geopend. En wij 
zijn uitgenodigd om er met de kinderen uit 
Hooglanderveen en Vathorst stokbroodjes te 
bakken. En dat gaan we doen, want het is ook 
weer mooie promotie voor onze scoutinggroep. 
Het zou leuk zijn als er ook wat Welpen en 
Scouts zijn die ons willen helpen, in uniform 
natuurlijk. Schrijf het alvast op je kalender, om 
12.00 uur mogen we 
beginnen. 

Kamp Nunspeet
In het lange weekeinde 
van Hemelvaart gaan we 
op kamp met de Scouts en 
Welpen. We vertrekken 
op donderdagmiddag 2 
juni en komen zondagmiddag 5 juni weer terug. 
We kamperen in tenten, maar hebben toiletten 
en douches bij de hand. De kampkosten 
bedragen slechts 25 euro en wij vragen je dit 
bedrag mee te nemen met onderstaand 
inschrijfbriefje. Meer details volgen later nog!

Welpen
* Lia Verhagen: 
    033-2571957 / lia_verhagen@hotmail.com
    06-42407959
* Tom Dirks: 
    033-4555174 / tomenbirgitte@tele2.nl
    06-40322332
Scouts
* Peter van Burgsteden: 
    033-2580944 /   
    pgnvburgsteden@hooglanderveen.net
* Martin de Ruiter: 
    06-29548840 / martin2709@live.nl

  BON VOOR SCOUTINGKAMP:  knip af en lever vóór 15 mei in bij je leiding!

  Naam jeugdlid: ___________________________________________________________________________

  Telefoonnummer: _____________________________________   

  e-mail:               _____________________________________        Handtekening:____________________

  gaat  WEL / NIET * mee op kamp op 2, 3, 4 en 5 juni.   Er is  WEL / GEEN * auto voor  ___ passagiers 

    en kan HEEN / TERUG BRENGEN  //  NEEMT AANHANGER MEE

* =  Omcirkel wat van toepassing is.                  Let op: 25 euro meegeven!
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