Nieuwsbrief Scouting St. Jozef
Nummer 1 – seizoen 2009 / 2010

Hallo Bevers, Esta’s, Scouts en ouders,
Hier is de eerste nieuwsbrief van dit seizoen. Op
deze manier houden we iedereen op de hoogte van
wat er zich zoal bij Scouting St. Jozef afspeelt. Het is
de bedoeling dat deze brief eens in de twee maanden
verschijnt.
De komende weken...
Het nieuwe
scoutingseizoen is
begonnen, de leiding
heeft nieuwe plannen
gemaakt.
En we gaan op weg
naar 2010, het jaar dat
Scouting Nederland
viert dat Lord Baden
Powell een eeuw geleden het spel van verkennen
ontwikkelde. We zullen met de speltakken zeker bij
dit jubileum stilstaan en het feestje in de activiteiten
laten terugkomen!
Maar eerst de komende opkomsten op vrijdagavond
en zaterdagmorgen, waarin we naar de installatie
van de nieuwe Esta's en Scouts toewerken. Als je
helemaal bij Scouting wilt horen doe je de tijdens de
opkomst van 25 / 26 september de belofte. Je
uniform wordt compleet met de groepsdas en vanaf
dan ben je voor iedereen herkenbaar als Esta of
Scout. De ouders van de kinderen die geïnstalleerd
worden krijgen van de leiding bericht, want zo'n
gebeurtenis mag je niet missen!
Hulp gezocht (1)
Hierboven stond het al, nieuwe leden krijgen bij de
installatie de groepsdas. Maar er zijn weer nieuwe
dassen nodig. Het stof is er, maar nog niet de vorm.
Wij zoeken enkele handige ouders die de groepsdas
voor de nieuwe leden willen naaien! Graag even
melden bij Lia van de Esta's.
Afscheid
Na drie jaar Beverleiding heeft Daniëlle moeten
besluiten om te stoppen. Jammer! Dank je wel voor
je inzet al die keren en hopelijk zien we je snel weer
terug...
Gisèlle heeft het thuis met twee kleine koters wat te
druk om nog in de Estaleiding mee te kunnen
draaien, ook zij is gestopt. Dank je wel voor je inzet,
maar gelukkig blijf je bij de groep betrokken: Gisèlle
is secretaris geworden van ons groepsbestuur.
En jammergenoeg hebben enkele jeugdleden
afscheid genomen van onze gezellige scoutinggroep:

Wessel, Leon, Ward en Youri hebben de Esta's
vaarwel gezegd; Jasper en Niels hebben de Scouts
verlaten...

Welkom
Er is een tijd van gaan, maar ook een tijd van
komen. We hebben twee nieuwe leiders voor de
Esta's: René en Tom komen met een mooie dosis
scoutingervaring Lia ondersteunen. En natuurlijk
zijn er weer nieuwe kinderen die bij de groep
komen. In een volgende nieuwsbrief stellen we ze
aan jullie voor!
Hulp gezocht (2)
Er zijn nu drie leidinggevenden bij de Esta's en twee
bij de Scouts (Peter en Martin). Maar nieuwe leiding
is nog steeds welkom, zeker omdat we voor de
jongste kinderen van 5 en 6 jaar weer een
Bevergroep willen opzetten. Dus bent u als ouder
enthousiast over het scoutingspel van de kinderen,
kom ons versterken! En als u nog jonge mensen met
enige scoutingervaring in uw omgeving kent: breng
ze met ons in contact!
Foto's
Vlak voor de
zomervakantie zijn de
Bevers, Esta's en Scouts
op kampweekeinde
geweest, als eindfeest.
Wat een leuk weekeinde
is dat geworden, met een
bezoek aan het
stoomgemaal, lekker ravotten rond de blokhut,
gezellig kampvuur houden en spelletjes doen. Peter
heeft heel wat foto's gemaakt en die zijn te zien op:
www.scoutnet.nl/~scouting-st.jozef . Snel even
kijken, dus!
Nieuwe blokhut
Jullie hebben er vast al van gehoord of er eerder al
wat over gelezen: scouting St. Jozef wil graag een
nieuw gebouw betrekken. We zijn met de gemeente
in gesprek over een blokhut bij 't Hammetje, aan de
rand van Hooglanderveen/Vathorst. De tekeningen
liggen klaar, maar de bouw mag nog niet beginnen.
Zodra er meer duidelijk wordt, zullen we dat bekend
maken.
Hulp gezocht (3)
Vorige seizoenen hebben we gemerkt dat ouders het
erg leuk vinden om mee te helpen! En onze leiding is
erg blij met alle helpende handen, daarom doen we
>>>>>>>

>>>>>>>
ook dit scoutingseizoen een beroep op ouders: eens
in zes weken is er bij de Esta's een ouder-ochtend:
een vader of moeder maakt een leuk programma en
begeleidt de Esta's een opkomst. Wie wil? Meld het
bij de Estaleiding!

Belangrijke data
25 / 26 sep: installatie
18 / 19 okt: bezoek collegagroep
30 okt: gezamenlijke griezeltocht
18 dec: Kerstfeest
Scoutshop
Aan het begin van het
seizoen is het altijd
weer een verrassing of
het scoutinguniform
nog past. En als je
nieuw bent: waar haal
je die stoere groene of kaki blouse nou vandaan? De
oplossing komt eraan: de mobiele Scoutshop doet
onze blokhut aan op woensdagavond 23 september
a.s. Vanaf 19.00 uur staat de shop bij de blokhut en

zijn de Esta- en Scoutsblouses te koop. En misschien
vind je nog allerlei andere handige dingen voor je
scoutingtijd!

Adressen

Bevers

* Gezocht: enthousiaste leid(st)er(s) voor onze
jongste leden!

Esta's
* Lia Verhagen:
033-2571957 / lia_verhagen@hotmail.com
* René Ruepert:
06-29601353 / rene.ruepert@aiber.nl
* Tom Dirks:
033-4555174 / tomenbirgitte@tele2.nl

Scouts
* Peter van Burgsteden:
033-2580944 / pgnvburgsteden@hetnet.nl
* Martin de Ruiter:
06-29548840 / martin2709@live.nl

