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Hallo Bevers, Esta’s, Scouts en ouders,
Hier is de tweede 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 bijna halverwege. Dat gaat 
snel zeg. En we beginnen 
bijna aan het nieuwe jaar 
2010, en dan viert Scouting 
Nederland dat Lord Baden 
Powell een eeuw geleden, dat 
is 100 jaar geleden!, het spel 
van verkennen ontwikkelde. 
We zullen met de speltakken 
zeker bij dit jubileum 
stilstaan en het feestje in de 
activiteiten laten 
terugkomen! 

De opkomsten kleuren de komende weken 
kerstgroen en daarna 'knallen' we het nieuwe jaar 
in. Daarom heel belangrijk om deze data op de 
kalender te zetten:

* 12 december – vanaf 16.30 uur broodjes bakken 
boven een echt scoutingvuurtje op de kleine 
kerstmarkt van Hooglanderveen. Op het plein van 
de kerk zijn we te vinden en jij bent er natuurlijk bij. 
Zorg je wel dat je een compleet uniform aan hebt, 
het is ook een beetje reclame voor onze groep!
Je hebt het komend weekeinde dus geen opkomst op 
vrijdagavond of zaterdagmorgen...

* 18 december – om 19.00 uur vieren wij alvast een 
beetje Kerst. We gaan … nou ja, dat verklappen we 
nog niet, je moet maar gewoon komen. Deze 
feestelijke kerstopkomst duurt tot 21.00 uur.
De esta's hebben dan op zaterdagmorgen geen 
opkomst, je kunt dan dus lekker uitslapen...

* 8/9 januari 2010, de eerste opkomst in het 
jubileumjaar; dus je kunt lekker vakantievieren tot 
die tijd.

* 16 januari – we gaan playbacken. De scouts 
hebben al fink getimmerd aan een podium en zullen 
zorgen dat onze blokhut er als een echte toneelzaal 
uitziet. Denk er maar eens over na wie of welke 
groep je wilt playbacken. Het wordt vast een gezellig 
feest, met een enthousiast publiek!

Hulp gezocht (3)
In de vorige nieuwsbrief hebben we al een oproepje 
geplaatst, gelukkig zijn er altijd ouders bereid om 
een ochtendje mee te helpen, maar: we zijn nog 
steeds hard op zoek naar enthousiaste, nieuwe 
leiding voor onze scouts, esta's en bevers. Er staan 
nieuwe kinderen op de wachtlijst en we zouden 
graag een nieuwe bevergroep willen beginnen. 
Vraag eens in je eigen omgeving aan ex-scouts, 
enthousiaste jongeren of kijk eens in de spiegel! 
Draai gerust twee of drie opkomsten mee, en ontdek 
hoe leuk het is om leiding te geven. En, binnen 
scouting zijn er allerlei mogelijkheden om korte 
cursussen te volgen, zodat de scoutingachterstand 
zo ingehaald is! We horen het graag!

Afscheid
Vorige keer hebben we gemeld dat Daniëlle als 
leiding bij de bevers is gestopt. We kregen meteen 
een mailtje: “Ik kom terug! Nu eerst een jaartje 
rust.”

Foto's
De installatie bij de scouts en esta's is geweest, 
iedereen hoort er helemaal bij. En we hebben ook 
weer andere activiteiten gehad en er komen weer 
zoveel leuke opkomsten. Dan worden er foto's 
gemaakt en die zijn te zien op: 
www.scoutnet.nl/~scouting-st.jozef 
Snel even kijken, dus!

Nieuwe blokhut (2)
We krijgen als leiding bijna 
wekelijks een vraag over 
ons mogelijk nieuwe 
onderkomen in Vathorst. 
En dus speelden wij die 
vraag door aan ons 
bestuur...

Als scoutinggroep zijn we in 
eerste instantie op zoek 
naar speelruimte. Dus het 
liefst buiten de bebouwde 
kom of anders aan de rand 
daarvan. Een groot deel 

van onze activiteiten spelen zich immers buiten af. 
Onze huidige locatie is inmiddels bijna helemaal 
ingebouwd en op basis daarvan hebben we de 
gemeente Amersfoort gevraagd om ons te helpen 
zoeken naar een nieuwe lokatie.
De gemeente is daarin heel meegaand en wil ons 
graag gehuisvest zien in Vathorst. Hierbij wordt met 
name gedacht aan de lokatie "het Hammetje". Het

http://www.scoutnet.nl/~scouting-st.jozef


idee om daar te komen zitten is door ons met gejuich 
ontvangen. Veel groen en zelfs water zou voor ons 
een fantastisch speelterrein betekenen. 
Helaas zit er tussen idee en werkelijkheid nogal wat 
tijd. Doordat de gemeente Amersfoort goed moet 
nadenken over het Hammetje, kunnen we niet 
zomaar verhuizen. Zodra de gemeente Amersfoort 
een beslissing heeft genomen over het Hammetje, 
kunnen we aan de slag om te kijken hoe we ons daar 
gaan vestigen. Uiteraard houden we contact met alle 
betrokken partijen en laten we iets horen zodra er 
weer iets te melden valt.
Het bestuur

Dassen
De bevers, esta's en 
scouts zijn te 
herkennen aan hun 
uniform, net als een 
elftal bij het voetballen. 
Je komt voor elkaar op, 
je bent herkenbaar als 

je op tocht gaat en het zijn stevige kleren die best 
wel vies mogen worden, om dan in de wasmachine 
weer kleurig schoon te worden. We hebben een eigen 
groepsdas, die je bij de installatie gekregen hebt. De 
moeder van Jarno heeft er een heleboel nieuwe 
genaaid, waarvoor hulde en veel dank! Er liggen er 
nog een paar klaar, die zijn dan bedoeld om de oude 
dassen in te ruilen. Let op: de dassen zijn eigendom 
van de groep, dus wees er zuinig op!

Kwijt
Esta Hessel is zijn blauwe HEMA-regenjas (mt 140) 
kwijt geraakt, waarschijnlijk op het slotkamp. Dus 
kom je 'm tegen, neem 'm een keertje mee. Het 
regent zoveel de laatste tijd...
In de blokhut hangen nog wat jassen, broeken en 
shirts. Wie mist ze?

Afmelden
Het gebeurt nog wel eens dat je niet naar een 
opkomst kunt komen: ziekte, feestje, … Dat is niet zo 
erg, maar zorg dan wel dat de leiding dat weet! Even 
afmelden; kleine moeite, groot plezier.

Leiding 
Jammergenoeg hebben we alweer afscheid moeten 
nemen van René Ruepert bij de Estaleiding.  Maar 
hopelijk komt er snel nieuwe leiding bij.

Esta's/Bevers
* Lia Verhagen: 
    033-2571957 / lia_verhagen@hotmail.com
* Tom Dirks: 
    033-4555174 / tomenbirgitte@tele2.nl

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


