Nieuwsbrief Scouting St. Jozef
Nummer 2, jaargang 1, november 2003

Hallo Esta’s , Scouts en ouders,
Hier is de tweede 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. Met Heitje voor een karweitje hebben
we wat extra geld verdiend voor het kamp. Het thema van
het kamp was dit jaar: Frankrijk. We hebben een kaasproefavond gehouden en zelfs wijnproeven (= vruchtensap
proeven) stond op het programma. Ook het weer was frans.
Een geslaagd kamp dus.
Als afsluiting van het seizoen zijn we in Amersfoort geweest
voor een rondvaart bij de Waterlijn. Daarna hebben we ons
raddraaiers-diploma gehaald in de koppelpoort. Om af te
koelen van deze zware inspanning zijn we hierna bij San
Marco een ijsje wezen halen.
Het nieuwe seizoen is inmiddels weer begonnen. Enkele
gezamenlijke activiteiten stonden op het programma, zoals
een bezoek van de brandweer.

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

ingevulde bestellijst kan, met het geld, weer bij een van
de leiding worden ingeleverd. Graag van tevoren
betalen om een hoop administratie te voorkomen.
Lege inktcartridges kunnen nog steeds worden ingeleverd.
Het geld dat we hiervoor krijgen wordt gebruikt om wat
extra’s te doen tijdens de scoutingavonden.
Als er een brief over een scoutingavond gemaakt is,
kunnen deze soms niet uitgedeeld worden (als het over de
eerstvolgende avond gaat). Deze worden dan
rondgebracht. Is het mogelijk, voor degene die buiten
Hooglanderveen wonen, om de brief via E-mail te
versturen? Dan graag onderstaande strook invullen.

De installatie van de nieuwe leden (en de nieuwe leiding) zal
het volgende seizoen plaatsvinden. Dit seizoen hebben we
nog sinterklaas en kerst. Ook hier zullen we met de scouting
nog wat aan doen.

Verjaardagen
De komende periode is het feest bij de volgende mensen!
November
24
Andre van den Berg
16 jaar
December
3
Jesper Bos
11 jaar
5
Sinterklaas
?? jaar
10
Thomas Tolboom
13 jaar
Februari
18
Joep van de Grift
15 jaar

Vorig seizoen diverse ouders ons geholpen met
scoutingavonden. We hebben nu nieuwe leiding, maar er zijn er
ook 3 mee gestopt. Van de ouders is alleen de vader van
Martijn en Jorick nog over. Als er nog ouders, broers of zussen
zijn de af en toe eens willen helpen: heel graag!

Nieuwe leiding
Aan het eind van het seizoen hebben we oud-leden en oudleiding een brief gestuurd met de vraag of ze interesse
hadden om bij de leiding te komen. Dankzij deze brief
hebben we een nieuwe Esta-leiding. Dit zijn: Lia Verhagen,
Laura van Ouwerkerk en Andre van den Berg. Bij de
scouts is alleen Peter nog leiding Dit is natuurlijk veel te
weinig. Paul, Edwin en Pascal helpen nog wel eens. Voor de
scouts hebben we dus nog meer leiding nodig. Wie weet er
nog iemand? De voortgang van de scouts komt anders in
gevaar!

Naam:…………………………………………………….
E-mail:……………………………………………………

