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Hallo Welpen, Scouts en ouders,
Pfoeh, er zijn weer vele opkomsten geweest, 
sinds de vorige nieuwsbrief. Natuurlijk was er 
allereerst de installatie van de nieuwe welpen 

en scouts. Een 
feestelijke ochtend, met 
veel ouders die 
natuurlijk wat mooie 
plaatjes hebben 
geschoten. Iedereen was 
vanaf toen echt welp en 
scout. En niet te 
vergeten, echt leider, 

want Dave is die ochtend geïnstalleerd als 
welpenleider. Daarna was het tijd voor 
Halloween, en als je dan een echte Engelsman 
in de groep hebt, kan er natuurlijk goed 
pompoenensoep gemaakt worden. Er waren 
grote fans, maar, zoals 
het hoort, ook wat 
twijfelachtige gezich-
ten. De pret was er 
niet minder om: ieder-
een is heerlijk bezig 
geweest om een grie-
zelig lekker middag-
maaltje samen te stellen. Het nieuwe jaar 
beginnen we traditioneel met de playbackshow, 
dit jaar omgedoopt in Jozef's Got Talent! Met 
internationale gasten: Melanie, Natalie en 
Sandra Duke uit Nieuw Zeeland. Even over 

naar oma en opa in 
Hooglanderveen, 
en omdat de twee 
meiden in hun 
homeland echte 
welpen zijn, kwa-
men ze graag bij 
ons langs. Zij, en 

het publiek, zagen breakdancers, een violiste, 
verhalenverteller, moppentappers en 
playbackers; met als winnaar Youp -Michael- 
van der Peet.
En dan te bedenken dat we tussendoor allerlei 
gewone opkomsten hebben gehad... 

Nieuwe leiding...
We hebben een nieuwe leidster, bij de welpen! 
Jolien Meijer is oud-lid van onze groep en komt 
het zaterdagmorgenteam versterken. Heel leuk 
en hopelijk vind je het ook weer super om terug 
te zijn bij de groep! Daarnaast helpt Erwin eens 
in de twee weken mee en dat geeft de leiding de 
mogelijkheid om bij te springen bij de scouts. U 
begrijpt, Peter en Martin willen ook graag 
nieuwe leiders bij de groep hebben!

Nieuw bestuurslid 
Het bestuur van de groep heeft een nieuw 
gezicht! Gert Jan van den Bent is de gelederen 
komen versterken en heeft de taken over-
genomen van Giselle Snels, die per 1 januari is 
gestopt als secretaris. Dank Giselle voor je ja-
renlange inzet als leidster en bestuurslid. En 
welkom Gert Jan, veel succes bij de groep! 
Mocht u zoiets hebben van 'dat wil ik ook!', dan 
bent u welkom bij het 
bestuur van de groep. 
Zeker met het oog op de 
gewenste nieuwbouw is 
versterking nodig.

Jantje Beton
De jaarlijkse collecte van 
Jantje Beton wordt dit jaar gehouden van 5 tot 
en met 10 maart a.s. en wij doen daar aan mee! 
Aan deze collecte voor kinder- en jeugdwerk in 
Nederland, zodat er lekker buiten gespeeld kan 

  BON VOOR JANTJE BETON-COLLECTE:  knip af en lever vóór 3 MAART in bij je leiding!

  Naam jeugdlid: ___________________________________________________________________________

  Telefoonnummer: _____________________________________   

  e-mail:               _____________________________________        Handtekening:____________________

  kan meehelpen op MAANDAG / DINSDAG / WOENSDAG / DONDERDAG / VRIJDAG* om 18.00 uur.

  Mag meerdere avonden, we hebben nl. 10 collectebussen!

* =  Omcirkel wat van toepassing is.                

http://www.scoutnet.nl/~scouting-st.jozef


worden, doen wij graag mee: wij mogen de helft 
van het door ons opgehaalde collectegeld 
houden (opbrengst vorig jaar bijna 600 euro 
voor de groep)! Dus: wij zijn op zoek naar

Welpen, Scouts en ouders die 
in de collecteweek mee willen 
helpen om met de bus langs de 
deur in Vathorst en 
Hooglanderveen gaan om onze 
scoutinggroep een financieel 
steuntje in de rug te geven! 
Meld je aan met de bon bij de 
leiding! We hopen iedere 

avond (18.00 – 19.00 uur) op pad te kunnen.

Op Kamp!
Bij scouting hoort naast het kampvuur 
natuurlijk ook een kamp! Vorig jaar hebben we 
gekampeerd tussen de wilde zwijnen, dit jaar 
gaan we naar het Scouting Fundays Kamp in 
Walibi World. Tijdens dit weekend (vr-av 8 t/m 
zo-mi 10 juni) zullen wij gaan kamperen op de 
grote scoutingcamping (met 2000 andere 
scouts!) en twee dagen lang genieten van alle 
attracties en shows die 
het pretpark te bieden 
heeft. Tijdens dit kamp 
zijn er extra scouting-
activiteiten in het park! 
Zorg dat je erbij bent en 
geef je zo snel mogelijk 
op met de bon! Bij aanmelding graag de kosten 
voor dit kamp (25 euro p.p.) overmaken op 
onze rekening 12.31.08.950 tnv Scouting St. 
Jozef Hooglanderveen onder vermelding van 
de naam van de welp / scout en 'Kamp 2012'. 

Contributie
Alle jeugdleden hebben een brief van de 
penningmeester gekregen met het verzoek de 
halfjaarlijkse contributie te betalen. Wilt u dit 
zsm in orde maken? Heeft u geen brief gehad, 
meldt dit dan bij de penningmeester Nico 
Burgers (sintjozef@gmail.com).

Dassen
De Welpen en Scouts zijn te herkennen aan hun 
uniform, net als een elftal bij het voetballen. We 
hebben een eigen groepsdas, die je bij alle 
activiteiten draagt. Zeker als we op kamp gaan! 
Controleer of je de das die je bij je installatie 
gekregen hebt nog hebt en anders moet je er 
echt een bij je leiding bestellen. Ook is het weer 
nodig om nieuwe dassen te maken, daarvoor 
zijn we op zoek naar extra handjes om de 
dassen te maken. Wie wil meehelpen de dassen 
te naaien? Meld het even bij Lia.

Agenda
6 april – Kampvuuravond 19.00-21.00 uur
7 april – geen opkomst
5 en 19 mei – geen opkomst
8-10 juni – Scouting Fundays Kamp – vertrek 
vrijdag 19.00 uur, terug zondag 15.00 uur

Leiding 
Welpen
* Lia Verhagen: 
    033-2571957 / lia_verhagen@hotmail.com
    06-42407959
* Tom Dirks: 
    033-4555174 / tomenbirgitte@tele2.nl
    06-40322332
* Dave Garbett:
    033-2864481 / djg@vathorstnet.nl 
    06-45374545

Scouts
* Peter van Burgsteden: 
    033-2580944 / 06-13665530  
    pgnvburgsteden@hooglanderveen.net
* Martin de Ruiter: 
    06-29548840 / martin2709@live.nl

Tot slot
Als je een keertje niet kunt, niets aan de hand. 
Maar vergeet niet om dat even bij de leiding te 
melden! Dan kunnen we daar bij de opkomsten 
rekening mee houden.

  BON VOOR SCOUTING FUNDAYS KAMP OP 8/9/10 JUNI:  lever vóór 31 maart in bij je leiding!

  Naam jeugdlid: ___________________________________________________________________________

  Telefoonnummer: _____________________________________   

  e-mail:               _____________________________________      Handtekening:  ____________________

  gaat  WEL / NIET * mee op kamp en heeft  WEL / GEEN* Walibi seizoenspas

  Er is  WEL / GEEN * auto voor  ___ passagiers (zonder bestuurder) en kan 

   HEEN / TERUG BRENGEN / HELAAS NIET // NEEMT AANHANGER MEE *        

  * =  Omcirkel wat van toepassing is.                  


