Nieuwsbrief Scouting St. Jozef
Nummer 1, jaargang 1, mei 2003

Hallo Esta’s , Scouts en ouders,
Hier is de eerste nieuwsbrief van Scouting st. Jozef. Op deze manier houden we iedereen op de hoogte van wat er zoal bij ons
afspeelt. Het is de bedoeling dat deze brief 3 a 4 keer per jaar verschijnt.
Met vriendelijke groeten,
Leiding Scouting st. Jozef

De afgelopen maanden was het weer heel gezellig bij de
Esta’s en de Scouts. We hebben looptochten gedaan, zijn
naar de open dag van de brandweer geweest en we hebben
ook een installatie achter de rug.
Dit jaar werden er 2 Esta’s en 2 Scouts geïnstalleerd. Johan
en Sebastiaan bij de Esta’s en Thomas en Arjan bij de
Scouts. Tijdens de installatie werden in 4 groepen spelletjes
gedaan zoals: jenga, baksteen tillen, blaasvoetbal en darten.
De geïnstalleerden mochten eerst koekjes eten om later als
ontgroening iets “smerigs” te eten. Wie de meeste koekjes
had, mocht als eerste kiezen uit: linzen, spruitjes,
babyvoeding en een luier met inhoud. Dit was bij iedereen
gelukt dus konden de emblemen worden opgespeld bij de
nieuwe leden.

De komende maanden hebben we weer heel wat op het
programma staan. De vrijdag voor pasen uiteraard weer het
paasvuur bij de familie Stapelbroek. Ook komt Heitje voor
een karweitje er nog aan. En natuurlijk het kamp: van 29 mei
t/m 1 juni. Hiervan volgt z.s.m. nog een brief. Ook staat er
voor het eind van het seizoen weer iets leuks op het
programma. Dit is nog een verassing!

Verjaardagen
De komende periode is het feest bij de volgende mensen!
April
23
Paul van Loen 32 jaar
Mei
6
Nico Burgers (penningmeester)
19
Evert Froon
11 jaar
20
Joost van Dijk 10 jaar
25
Edwin Tijmense 32 jaar
Juni
6
Mitchel Kok
11 jaar
Juli
27
Bart Huyskes
14 jaar
Van enkele activiteiten worden foto’s gemaakt. Dit gebeurt
3 tot 4 keer per jaar. De foto’s worden opgehangen in het
scoutinggebouw en kunnen besteld worden. Hiervoor liggen
enveloppen en bestellijsten. De foto’s kosten €0,40. De

Dankzij de inzet van diverse ouders kunnen we elke keer weer
de Esta’s een leuke avond bieden. Langs deze weg willen we
jullie bedanken en we hopen dat we in de toekomst ook nog op
jullie hulp kunnen rekenen.

ingevulde bestellijst kan, met het geld, weer bij een van
de leiding worden ingeleverd. Graag van tevoren
betalen om een hoop administratie te voorkomen.

!!! Noodkreet !!!

Lege inktcartridges kunnen nog steeds worden ingeleverd.
Het geld dat we hiervoor krijgen wordt gebruikt om wat
extra’s te doen tijdens de scoutingavonden.
Jantje Beton heeft dit jaar meer een paar honderd
euro opgebracht! Degene die geholpen hebben:
bedankt!

Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leiding. Van de
huidige leiding zijn er verschillende die er over denken om
er het volgende seizoen mee op te houden. Doordat het
aantal leiding nu al minimaal is, zien we de toekomst van de
scouting erg somber in! Dus als er ouders, broers, zussen,
familie vrienden etc. zijn die ons hierbij willen helpen: heel
graag!
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