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Hallo Bevers, Esta’s, Scouts en ouders,
Hier is de derde nieuwsbrief van dit seizoen. Op 
deze manier houden we iedereen op de hoogte 
van wat er zich zoal bij Scouting St. Jozef 
afspeelt. En dat in een bijzonder jaar: want 
scouting bestaat in Nederland al 100 jaar. En 
dat wordt groot gevierd!

De komende weken...
We zullen met Scouting St. Jozef 
zeker bij het jubileum stilstaan 
en het feestje in de activiteiten 
laten terugkomen! 

Er zijn een paar belangrijke 
data, die je thuis op de kalender 
moet zetten, wil je niets van het 
feestje missen!

* 15 mei – het grote verjaardagsfeestje van 
Scouting Nederland wordt in Utrecht gevierd. 
We gaan er met de trein naartoe en dan is er 
voor de Esta's en Scouts van alles te doen, met 
een afsluitend verrassingsfeest, misschien wel 
in het stadion.

* 29 mei – dan is de grote regiodag voor de 
Esta's vanaf 13.00 uur in het centrum van 
Amersfoort. Er zijn allerlei gezellige en leuke 
activiteiten.

* 5/6 juni – nog even onder voorbehoud, maar 
we gaan misschien wel naar …

Hulp gezocht 
In de vorige nieuwsbrief hebben we al een 
oproepje geplaatst, en ook nu: want 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. We horen het graag!

Foto's
De playbackshow van de 
Bevers en Esta's is begin 
dit jaar geweest, het was 
een vrolijk feest.  We 
hebben onder anderen 
Tom van Duin , Nino Duck 
en Yoep Borsato gezien. 
Met een dansende 
winnaar: Michael -Brit- 
Jackson! 
Lia was er niet bij, maar 
gelukkig hebben we ook 
voor de ouders de foto's 
nog.  Je kunt ze allemaal 
bekijken op onze site:  
www.scoutnet.nl/~scouting-st.jozef 

Snel even kijken, dus!

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.

Dassen
De Bevers, Esta's en Scouts zijn te herkennen 
aan hun uniform, net als een elftal bij het 
voetballen. We hebben een eigen groepsdas, die 
je bij alle activiteiten draagt. Zeker bij de 
jubileumactiviteiten waar we aan mee gaan 
doen. 

    Jantje Beton en data  >>>>

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


Help mee: 
Jantje Beton
De jaarlijkse collecte 
van Jantje Beton 
wordt dit jaar 
gehouden van 1 tot 
en met 6 maart a.s. 
en wij doen daar aan 
mee! Deze collecte 
voor kinder- en 
jeugdwerk in Nederland, zodat er lekker buiten 
gespeeld kan worden, bevelen wij van harte bij 
u aan. Maar wat nog mooier is: wij mogen de 
helft van het door ons opgehaalde collectegeld 
houden! Dus: wij zijn op zoek naar ouders die 
in de collecteweek mee willen helpen om met de 
bus langs de deur in Hooglanderveen en 
Vathorst gaan om de scoutinggroep van uw 
kind een fnancieel steuntje in de rug te geven. 
Met hulp van deze collecte kunnen we de 
contributie zo laag mogelijk houden, kunnen we 
speelmateriaal aanschaffen en onderhouden. 
Meld u aan bij de leiding!

Belangrijke data
* 13 februari: de 
Bevers, Esta's en 
Scouts gaan carnaval 
vieren in 
Hooglanderveen. Je 
komt natuurlijk 
verkleed om 12.45 

uur naar het cafetaria bij de spoorovergang in 
Hooglanderveen, daar start de kinderoptocht, 
met aansluitend het carnaval in dorpshuis De 
Dissel. Met als speciale feestgast: Mega Mindy! 
Rond 15.45 uur is het feest in De Dissel 
afgelopen en ga je hossend weer richting huis 
(met pa of ma of broer of zus...). Er is dus geen 
gewone opkomst...

* 20 februari: de Bevers en Esta's hebben geen 
opkomst, in verband met de voorjaarsvakantie. 
Op 27 februari is er wel weer opkomst!

* 2 april: traditiegetrouw gaan we op Goede 
Vrijdag bij de blokhut een mooi paasvuurtje 
bouwen. En dan gezellig broodjes bakken en 
marsh-mellows maken. Deze avondopkomst 
begint om 19.00 uur en om 21.00 uur doven we 
het vuur. Op Paaszaterdag 3 april is er dan 
geen opkomst voor de Bevers en Esta's. 

Leiding 

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@hooglanderveen.net
* Martin de Ruiter: 
    06-29548840 / martin2709@live.nl

Handige sites

http://www.100jaar.scouting.nl/

http://www.scouting.nl/

http://www.scoutshop.nl

(als je wat in de scoutshop wilt bestellen kun je dat 
ook aan de leiding doorgeven, scheelt weer 
verzendkosten!)

http://www.scoutshop.nl/
http://www.scouting.nl/
http://www.100jaar.scouting.nl/

