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Hallo Esta’s, Explorers en ouders, 
Hier is de tweede 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 

De afgelopen maanden. 
We hebben de afgelopen 4 maanden allemaal leuke dingen gedaan. 
Bij de Esta’s zijn er 8 kinderen geïnstalleerd en Miriam, onze 
leiding, is de ontgroening nog niet vergeten.  
Ook de dag voor Heitje voor een karweitje was een succes. Met al 
die bladeren aanvegen en flessen wegbrengen hebben jullie 79 euro 
verdiend. Dit jaar gaan we daar nog iets leuks voor doen. Sint en 
Piet waren ons ook niet vergeten. Iedereen was heel lief geweest. 
Lia de klungelpiet hoopt dat volgend jaar de echte Piet weer beter is. 
Miriam, Annelies en Lia willen jullie bedanken voor het maken van 
de kerstkaarten. We hebben op de kerstmarkt voor 25 euro aan 
kaarten verkocht. 
Bij de Explorers gaat het ook allemaal goed. Joep is 
materiaalmeester en Alexander is fotograaf geworden. Bij de 
Explorers moet je namelijk helemaal zelf je activiteiten organiseren 
en uitvoeren. Ze zijn al op kamp geweest en dan niet met een 
gewone tent, maar je moest zelf een nachtverblijf maken van 
pionierhout. Echt survivallen dus.  
Met Kerst hebben ze een echt toneelstuk opgevoerd en ze zijn bij 
schietvereniging De Roos geweest, wat Joep georganiseerd had.  
Kortom het was weer heel gezellig bij de scouting. 

De komende activiteiten 
De Esta’s hebben er weer een paar leden bij en die willen in 
maart weer een installatie houden. Ook staat een bezoekje 
aan het scoutingmuseum in Baarn op het programma. Dit 
laatste is in april. Er zijn dan ook nog ouders nodig die willen 
rijden. Dus geef je maar op hiervoor bij Lia. 
De Explorers zijn druk bezig met geld te verdienen voor hun 
kamp die volgens de geruchten naar Tsjechië zal gaan. De 
Explorers helpen in Hoogland met het carnaval mee om de 
jassen op te hangen. Zo zijn hun eerste euro’s alweer binnen. 
Verder staan er nog een nachthike en een LAN-party op het 
programma. Nou dat belooft wat. 

 
 
 
 

Verjaardagen 
Januari 
16 Natasja Waterkoort 13 jaar 
Februari 
6 Valentijn Brandsen   9 jaar 
18 Joep van de Grift  17 jaar 
Maart 
12 Ilja Stapelbroek  32 jaar 
31 Daniël Santé    7 jaar 
April 
25 Sander Veldt    8 jaar 
Mei 
6 Nico Burgers  45 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. 

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! 

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.  

Website 
Er is inmiddels een echte website op internet van 
Scouting st.jozef. Hierop kan je terecht voor informatie 
en het bekijken van foto’s en de laatste nieuwtjes. Dus 
kijk binnenkort op 
http://users.scoutnet.nl/~scouting-st.jozef/ 

Kerstmarkt Hooglanderveen 

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:…………………………………………………… 


