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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 maanden allemaal leuke dingen gedaan. 
Bij de Esta’s  zijn we naar het museum geweest en we hebben een 
paasvuur gehad. Iedereen had lekkere hapjes meegenomen. We 
hebben natuurlijk ook carnaval gevierd en er zijn  op 4 maart weer 
kinderen geinstalleerd. Welkom allemaal bij de scouting. We 
hebben nu ook een nieuwe leiding. Zij heet Daniëlle en zal onze 
groep gaan versterken. 
Bij de Explorers gaat het ook allemaal goed. Alexander heeft een 
avond over radiografisch bestuurbare auto’s georganiseerd. Ze zijn 
ook naar Walibi geweest. Verder zijn ze druk bezig geweest met de 
voorbereidingen voor het zomerkamp. 
Dat belooft wat. 

De komende activiteiten 
De Esta’s blijven groeien en er is weer een installatie voor de 
nieuwste leden en leiding. Deze vindt plaats op zaterdag 10 
juni. Ook komt er weer een heitje voor een karweitje. De 
vorige keer hebben we niet alle straten in Hooglanderveen 
kunnen doen en nu zijn dan die straten aan de beurt waar we 
nog niet geweest zijn. Dit doen we dan op zaterdag 17 juni. 
Helaas zit het seizoen er weer bijna op en dat gaan we vieren 
met een groot eindfeest op 23 en 24 juni. Vrijdagavond 
mogen jullie dan in het gebouw blijven slapen. Keten!!!!! 
Ook is er nog een activiteit voor de papa’s en mama’s. Er is 
op zaterdag 27 augustus een klusjesdag. Die dag gaan we het 
gebouw opruimen, kapotte spulletjes maken en misschien 
komt er nog wel een laagje verf op de luiken. De leiding en 
het bestuur gaan in ieder geval flink aan de slag en wij hopen 
dat u ons mee wilt helpen. Meerdere handen maken licht 
werk. 
Het nieuwe seizoen start voor de Esta’s op zaterdag 1 
september. 
De Explorers gaan de komende weken dan toch echt een 
nachthike houden en ze gaan natuurlijk op zomerkamp. De 
plannen om naar Tsjechië te gaan zijn u gewijzigd. De 
explorers gaan nu naar Ommen. Wat dichter bij en minder 
duur. 

 
 
 
 

Twee groepen volgend jaar 
Doordat onze groep Esta’s groeit en blijft groeien gaan we een 
tweede groep opstarten. De tweede groep heeft dan opkomst op de 
vrijdag van 19.00 uur tot 21.00uur. Dit is voor de oudere Esta’s. Of 
het een tweede Esta-groep wordt of een Scout groep weten we nog 
niet precies maar dat krijgt u te zijner tijd wel te horen of u kunt het 
dan lezen op onze site. De kinderen die hiervoor in aanmerking 
komen hebben dit al gehoord van Lia of een van de andere leiding. 
Op deze manier is het leeftijdsverschil van de kinderen niet zo groot 
meer en kunnen er meer kinderen genieten van het scoutingspel. 

Installatie 

Verjaardagen 
Juni 
1 Gijs Schuiteman     8 jaar 
19 Rosemarijn Smit    8 jaar 
Juli 
6  Sven Agterberg      7 jaar 
Augustus 
6 Kim van Valkengoed 10 jaar 
14 Peter van Burgsteden 39 jaar 
September 
8 Pien Drop    9 jaar 
9 Annelies Blankenstijn 27 jaar 
Oktober 
5 Alexander Burgers 17 jaar 
28 Lia Verhagen  40 jaar 

Van enkele activiteiten worden foto’s gemaakt. Dit seizoen hangen 
ze nog in het scoutinggebouw om na te bestellen. Nu gaan we 
moderniseren en kunt u ze ook downloaden van onze site. Het adres 
is: http://scoutnet/~scouting-st.jozef/. 

Jantje Beton 
In maart zijn we wezen collecteren voor Jantje Beton. We hebben in 
totaal 561 euro opgehaald. Ongeveer de helft hiervan komt in de 
clubkas en de rest gaat naar Jantje Beton zelf. Het was dus erg 
succesvol en daarom willen we ook iedereen bedanken die mee 
heeft gelopen.  

Vathorst 
Het was eventjes stil rondom de plannen om naar Vathorst te 
gaan maar we hebben echt niet stil gezeten. Het plan van 
aanpak is af en deze gaan we op 9 juni presenteren aan de 
gemeente. Binnenkort komt er ook een plan bij de ingang 
van het scoutinggebouw te liggen. Ook heeft de SKON 
interesse getoond om samen met ons een gebouw neer te 
zetten met daarin dus een scoutinggedeelte en een gedeelte 
voor de buitenschoolse opvang. Hierover hoort u later meer. 

 

Nieuwe leiding 
Zoals jullie al gelezen hebben gaan we met een nieuwe groep 
starten. Dit betekent ook dat we leiding nodig hebben. Dus als er 
ouders, broers, zussen of bekenden zijn die interesse hebben in 
een leuke vrijwilligersbaan, laat het ons weten. Elke hulp is 
welkom. Ook al kunt u maar een keer in maand of kunt u op een 
ander vlak wat betekenen voor de scouting. 


