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Batactief weekend
Bij de Batactief is een nieuwe traditie geboren:
“het Batactiefweekend”. De eerste editie vond
plaats bij Scouting Euregio in
Glanerbrug. Omdat de leden binnen de Batactief
zeer sportief zijn
ingesteld, gebruikte men de
fiets om bij de
overnachtinglocatie te kunnen

Drie Wolven verzorgen
complete opkomst
Zaterdag 15 juni jl. heeft er een Wolven
opkomst plaatsgevonden die volledig door drie
Wolven was georganiseerd en geleid.
Alles bleek tot in detail te zijn uitgewerk. Zelfs
een draaiboekje ontbrak niet. Thuis had men
voorbeelden gemaakt van de dingen die er
geknutseld moesten worden.
Materiaal inkopen waren gedaan. Als ervaren
leidsters werd er uitleg gegeven alvorens de

komen. Een superleuk programma was voorbereid. Voor de inwoners van Glanerbrug was
het wel even wennen dat er een zootje ongeregeld het dorp “onveilig” maakte. Dit had
alles te maken vanwege een bijzonder spel
“Crazy 44” genaamd. Eten, drinken, chillen en
slapen met zo’n grote groep is super leuk en
speciaal. Nadat een ieder na een korte nachtrust kon genieten van een stevig ontbijt,
moest er worden opgeruimd. Via het Rutbeek,
waar men een ouderwets potje Boerengolf had
gespeeld, ging men al fietsend weer richting
huis.
Wil je meer lezen over het Batactief weekend? Bezoek dan
onze website van Bataven-Ludger.

Als afsluiting werden er marshmallows boven
een vuurje gesmolten waarna deze samen
met biscuit mochten worden opgepeuzeld.
Fleur, Julia en Anouk…….. CHAPEAU !!

Wolvenmenigte mocht beginnen met het spel of de
knutsel werkzaamheden.

Nadat uitgesloten was dat Henk de bakker en
Mister X er iets mee te maken hadden legden
de bevers en welpen op zaterdagochtend de
Op donderdag 30 mei was het zover, de dag
waar de bevers, welpen en de leiding maanden bewijsstukken tegen Rudolf de Vries voor aan
naar uit hebben gekeken! Het bever- welpenk- de rechter. Hij veroordeelde R. de Vries dan
amp! Alle kinderen en ouders waren er mooi op ook voor de moord op Liesbeth van Bodegraven. Helaas was dit ook alweer het einde
tijd om de bedjes klaar te maken en al snel
begon het mooie kamp. Echter bleef het niet zo van het mooie bever- welpenkamp.
mooi… De bevers en welpen liepen niet veel
Wil je meer lezen over het Beven/Welpenkamp? Bezoek dan
later door het bos waar ze 2 politieagenten en
onze website van Bataven-Ludger.
een detective tegen kwamen. Er was een lijk
gevonden; Liesbeth van Bodegraven. Een bankmedewerkster die onder verdachte omstandigheden om het leven was gekomen. Aan
de bevers en welpen werd gevraagd of ze de
detective konden helpen met het vinden van de
moordenaar. voor het hele verslag. Hoe de
bevers en welpen alles op alles zetten samen
met de detective om de moordenaar op te
pakken. Tijdens de warme dagen kwamen ze
steeds dichter bij de verdachte.
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Een bijzondere vakantie
voor onze
Hopman Nooittevree
Onze Hopman “geniet”momenteel van
een, door hem zelf uitgestippelde,
vakantie. Hij is onlangs vertrokken
met Akela Altijd Vrolijk. De redactie
was er vanuit gegaan dat, vanwege
zijn afwezigheid, er tijdelijk geen
vreemde zaken rond hem konden
worden opgetekend. Niets blijkt
minder waar. Wat wil het geval?
Nooittevree vindt al gauw iets te duur,
zo ook een geheel verzorgde reis.
“Afzetters” riep hij tijdens het lezen
van verschillende reisfolders. “Dit
organiseer ik makkelijk voor minder
dan de helft van het geld”. Hij had na
3 dagen een complete reis van 6
weken uitgestippeld. Via het internet
had hij allerlei zaken geregeld zoals
vervoer, slaapplaats, enz. Voor het
eerste deel van de vakantie had onze
Hopman kamperen in een caravan
bedacht. Wel moest deze aan een
aantal eisen voldoen. Naast een lage
huurprijs wilde hij een fantastisch
uitzicht en bij hevige regen geen
water in de voortent. Privacy hoorde
ook tot het eisenpakket. Aan alle
voorwaarden bleek ruimschoots te
zijn voldaan, maar of dit nu helemaal
de bedoeling was? Oordeel zelf.

Bevers en Welpen op kamp

Algemene Leden Vergadering…….. best belangrijk.
Onlangs heeft er een “Algemene Leden Vergadering (ALV) Bataven Ludger” plaatsgevonden.
Waarom een ALV? Binnen een vereniging hebben leden invloed op het te voeren beleid. De
leden van een Scoutinggroep zijn echter voor het grootste deel minderjarig. Ouders van deze
minderjarige jeugdleden (de wettelijke verantwoordelijken) worden middels deze ALV in de
gelegenheid gesteld die invloed in hun plaats over te nemen.

De caravan in kwestie
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