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Sint Jozef vormt collectief 
 
Scouting Sint Jozef heeft het initiatief genomen 
gezamenlijk naar het startpunt van Kapitein 
Haddock's avontuur af te reizen. Alle 
ouders/verzorgers die bereid waren om voor 
hun kroost op en neer te rijden worden dan ook 
hartelijk bedankt. Alle deelnemers van de 
mysterieuze tocht dienen vrijdag 8 juni om 6 
uur op de blokhut van Scouting St. Jozef 
aanwezig te zijn. Vanaf daar zorgt de leiding van 
eerder genoemde scoutinggroep voor verder 
vervoer. Ook het thuisbrengen is geregeld, 
althans tot en met de blokhut. Hier kan de jeugd 
zondag om 15:30 weer opgehaald worden.  

 
 

 
Weerbericht 

 

 

 

Correctie bagage puzzel 
 
De redactie van Sint Jozef Plus bestudeerd de Trapper Courant altijd uitvoerig alvorens deze door te 
sturen naar hun lezers. Dankzij deze nijverheid is het aan het licht gekomen dat de Bagage Puzzel 
behoeftig is aan enkele correcties.  
 
Het woord EHBO dient toegevoegd te worden bij de lijst met te zoeken woorden.  
(Voor leden van Scouting St. Jozef word een EHBO trommel geregeld door de leiding. ) 
 
De eerste letter vanaf links en veertiende vanaf onder is een I. Maar om de puzzel op te kunnen lossen 
moet deze in een E veranderd worden.  
 
De vierde letter van links en vijftiende vanaf onder is een H. Deze zit in geen enkel woord uit de 
bagagelijst maar doet toch niet mee bij de letters van het antwoord.  
 
Bij het antwoord is op de derde regel 3 hokjes ruimte gegeven voor het derde woord. Dit woord is 
slechts 2 hokjes lang.  
 
Verder komt het woord "pen" meerdere malen voor in de puzzel. Enkel de pen die kruist met het woord 
tandenborstel dient afgestreept te worden. De andere pennen open laten om tot een goede oplossing te 
komen.  
 
Het woord "Mok" komt maarliefst drie keer voor in de puzzel maar mag gewoon drie maal afgestreept 
worden.  

De Sint Jozef Plus redactie.    

 


