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Nummer 1, jaargang 2005/2006 

Hallo Esta’s , Explorers en ouders, 
Hier is de eerste nieuwsbrief van dit seizoen. 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 en bestuur Scouting st. Jozef 

 Start nieuwe seizoen. 
We zijn dit jaar weer met goede moed begonnen. De esta’s 
hebben nu al meer dan 10 leden en beleven veel avonturen 
zoals pionieren en ion het bos spelen. Ook hebben zij naast 
Annelies en Lia een nieuwe leiding erbij: Miriam van Loen. 
Wij wensen Miriam een leuke tijd bij de scouting. 
De scoutsgroep is tijdelijk opgeheven i.v.m. de leeftijd van 
de kinderen. De jongens waren rijp voor de volgende groep: 
de explorers. Er bleven zo wat minder jongens over en 
daarom zijn we samen gegaan met de explorergroep van 
st.Ansfridus (een scoutinggroep uit Nieuwland). De 
scoutleiding (Peter), Alexander en Joep gaan nu bij 
st.Ansfridus verder aan de slag, maar wel onder de vlag van 
st.Jozef. Zo blijft het scoutingspel leuk en interessant. Dit is 
uiteraard een tijdelijke maatregel tot wij voldoende kinderen 
hebben in die leeftijd. 

De komende activiteiten 
De esta’s en de explorers zijn inmiddels geïnstalleerd. Zij 
mogen dan hun uniform aan en zijn dan echte scoutingleden. 
Gefeliciteerd! Ook hebben de esta’s Heitje voor een 
karweitje en zullen er weer veel klusjes gedaan worden. De 
Explorers hebben de Jota/Joti (Jamboree on the air/internet 
en een survivalweekend. Spannend hoor! 

 
 
 

Verjaardagen 
Augustus 
6 Kim van Valkengoed   9 jaar 
14 Peter van Burgsteden 38 jaar 
27 Miranda Tijmense 32 jaar 
September 
5 Annelies Blankenstijn 26 jaar 
Oktober 
5 Alexander Burgers 16 jaar 
28 Lia Verhagen  39 jaar 
November 
17 Wessel Verwoert    6 jaar 
December 
2 Matthijs van der Stoep   9 jaar 
4 Maurits van den Bogaard   7 jaar 
5 Sinterklaas  ?? jaar 

Lege inktcartridges kunnen nog steeds worden ingeleverd. 
Het geld dat we hiervoor krijgen wordt gebruikt om wat 
extra’s te doen tijdens de scoutingavonden. 

Waterweekend Scouts + Exporers: 3+4-09-2005  

Vathorst 
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat wij graag een groep in 
Vathorst willen oprichten. Er komen tenslotte steeds meer 
kinderen uit Vathorst. Dit is natuurlijk niet een twee drie 
gebeurd. Daarom zijn wij op zoek naar mensen die graag 
samen met ons iets nieuws op willen starten. Er zullen 
vrijwilligers nodig zijn voor het neerzetten van een gebouw, 
sponsoring, contact gemeente, etc, etc. er zijn al contacten met 
de gemeente geweest en die staan positief tegenover onze 
plannen. Over de locatie wordt nu druk nagedacht. Zodra er 
meer bekend is komt het in de volgende nieuwsbrief. Weet jij 
iemand of heb jij tips / connecties? Bel of mail naar 
mirandatijmense@wanadoo.nl  / 033-2538443 

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.

Nieuwe leiding 
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leiding. De 
estagroep is groeiende. Er is nu tijdelijk geen scoutsgroep 
maar in de toekomst zal die er zeker weer zijn. Dus als er 
ouders, broers, zussen, familie, vrienden, etc zijn die ons 
willen helpen: heel graag! 

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. 

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

mailto:mirandatijmense@wanadoo.nl

