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Welkom Bevers! 

Haren ontwarren… 

Wasservice Welpen Nieuwe haarverf voor Bart Sjouwservice 
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Uitstapje Herperduin 

Welpen 
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   Ophalen kampkrant ZZZ... 

Waar is het touwtje 

toch nu heen 

gegaan…. 

Uitstapje Mastworp 
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Spelvoorbereiding Smakelijk! 

Scouting Arbo werkzaamheden Poortwachter 

Pff… smerige boterham Omgekeerde dag… avondgymnastiek 
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Explorers ook welkom in Nistelrode 

Heilige boontjes 

Titanic 
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Wist je dat…: 

• Ilse een lousy werpster is? 

• Sjoerd niet kan vangen? 

• De verkenner- en gidsenleiding nu minder hersencellen hebben….? 

• De familie van Dijk de wandelroute naar dromenland hebben onderzocht? 

• Er tegenwoordig ook kaarten binnen komen die net zo groot zijn als een placemat? 

• Thijs kinderen weg brengt naar het uitstapje, maar er onderweg bij de snelweg er achter komt dat hij 

het adres niet heeft? 

• Er gelukkig chauffeurs zijn die zich wel voorbereid hebben? 

• De Gidsen en Verkenners een keer op excursie gaan maar het klokkenmuseum in Asten? 

• De Bevers achter het gehakt konden rennen? 

• Je niet met ogen dicht op 1 been kan staan? 

• Verkennersleiding best sterk is? 

• De broek van Ilse gescheurd is omdat iemand op haar nek zak om de bel te bedienen? 

• Er een nieuwe speltak is opgericht….? De babyscouts 

• Michelle overal kan slapen? 

• De ninjawarrior baan zorgde voor flinke blaren? 

• Nala de echte Ninja was 

• De pannenkoeken lekker hebben gesmaakt bij de Gidsen? 

• Gidsen al het snoep zomaar kwijt waren? 

• Het nieuwe snoep van de Gidsen veel leek op het verdwenen snoep? 

• Er Welpen de Yahtzee bank hebben kaalgeplukt? De buit in een ronde: 1000 euro 

• Er ook lovebirds geland zijn bij de Explorers? 

• Er bij de Explorers er ook een slabbertjes nodig is bij het eten? 

Bezoek oud bestuursleden 

BabyScouts 


