
Nieuwsbrief Scouting St. Jozef
 Nummer 4 – seizoen 2009 / 2010

 We zijn ook op het internet te vinden:  www.scoutnet.nl/~scouting-st.jozef 

Hallo Bevers, Esta’s, Scouts en ouders,
Hier is de vierde nieuwsbrief van dit seizoen in 
een bijzonder jaar: want scouting bestaat in 
Nederland al 100 jaar. En dat wordt groots 
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: 
Scouts2Day. We gaan er met de trein naartoe 
en dan is er voor de Esta's (we zullen onze 
Bevers meesmokkelen) en Scouts van alles te 
doen, met een afsluitend verrassingsfeest, 
misschien wel in het stadion.

Voor de Esta's wordt een park omgetoverd tot 
een jungle met klimbomen, lianen en oneindig 
veel bloemen en planten. Hier zijn alvast een 
paar voorbeelden van spannende activiteiten 
uit de jungle: – Klim mee over een echte super 
indianenbrug over de junglerivier, – Bouw zelf 
mee aan een mega mensendorp, – Doe mee op 
de meest spectaculaire hindernisbaan die je 
ooit hebt gezien en – luister naar een spannend 
jungleverhaal bij het kampvuur.

Voor de Scouts zijn er veel avontuurlijke 
activiteiten, zoals: – hét record in het

pikkedonker een patrouilletent opzetten, – een 
MEGA dansworkshop, – het grootste ketting-
pionierobject, – je klimt op een grootse 
touwbaan met geweldige zipperbaan en – het 
langste levende aquaduct.

Let op: via onderstaande bon moet je je wel 
aanmelden! Omdat het een scoutingfeestje is, 
kost het je ouders niets...

* 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. Meer daarover hoor je later.

* 4/5/6 juni – We gaan met de groep op kamp 
en dit jaar naar het 
Scouting Fundays Kamp 
in Walibi World. Tijdens 
dit weekend zullen wij 
gaan kamperen op de 
grote scoutingcamping en 
twee dagen lang genieten 
van alle attracties en shows die het themapark 
te bieden heeft. Tijdens dit kamp zijn er extra 
scoutingactiviteiten in het park! Dit kamp kost 
20 euro per kind en dat bedrag kun je meteen 
betalen bij aanmelding via de bon op de 
achterkant. Zorg dat je erbij bent!

Overige data
* 2 april, 19.00 uur: kampvuuravond bij de 
blokhut voor alle Bevers, Esta's en Scouts. Tot 
ongeveer 21.00 uur.
* 3 april: Bevers en Esta's  geen opkomst
* 30 april /1 mei: geen opkomst
* 14 mei: Scouts geen opkomst
* 25 / 26 juni: laatste opkomst van dit seizoen

  BON VOOR SCOUTS2DAY OP 15 MEI:  knip af en lever vóór 27 maart in bij je leiding!

  Naam jeugdlid: ___________________________________________________________________________

  Telefoonnummer: _____________________________________   

  e-mail:               _____________________________________        Handtekening:____________________

  gaat  WEL / NIET * mee naar Utrecht

  * =  Omcirkel wat van toepassing is.         

  LET OP: op de achterzijde de bon voor het Scouting Fundays Kamp in Walibi World!

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


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 en als we op kamp gaan! Controleer of je 
de das die je bij je installatie gekregen hebt nog 
hebt en anders moet je er echt een bij je leiding 
bestellen.

Superopbrengst Jantje Beton!
De jaarlijkse collecte 
van Jantje Beton 
heeft voor onze 
groep een mooi 
bedrag opgeleverd! 
De vijf avonden dat 
we met de kinderen 
hebben gecollecteerd 
in Vathorst en 
Hooglanderveen 
heeft bijna achthonderd euro opgeleverd! Iets 
minder dan de helft is bestemd voor onze groep 
en dat betekent een mooie bijdrage voor het 
spel van scouting dat we ieder weekeinde 
spelen. Met hulp van deze collecte kunnen we 
de contributie en kampkosten zo laag mogelijk 
houden, kunnen we speelmateriaal aanschaffen 
en onderhouden. 

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!

Insignes
Op je scoutingblouse is ruimte 
voor insignes: het scouting-
installatieteken, het 
speltakteken en naambandje 
van onze groep. En het 
regioinsigne, zoals hiernaast 
afgebeeld. Er komt 
binnenkort een nieuwe, 
hebben we van het 
regiobestuur begrepen. Zodra die er zijn, krijg 
je ze ook van onze leiding, natuurlijk. En heeft 
je moeder (of vader) weer een mooie naaiklus...

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

Wie komt ons helpen? Weet je nog superleuke 
leiding of nieuwe vrijwilligers? Laat het ons 
weten!

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!)

  BON VOOR SCOUTING FUNDAYS KAMP OP 4/5/6 JUNI:  lever vóór 27 maart in bij je leiding!

  Naam jeugdlid: ___________________________________________________________________________

  Telefoonnummer: _____________________________________   

  e-mail:               _____________________________________      Handtekening:  ____________________

  gaat  WEL / NIET * mee op kamp op 4, 5 en 6 juni en heeft  WEL / GEEN* Walibi seizoenspas

  Er is  WEL / GEEN * auto voor  ___ passagiers (zonder bestuurder) en kan 

   HEEN / TERUG BRENGEN / HELAAS NIET // NEEMT AANHANGER MEE *        

  * =  Omcirkel wat van toepassing is.                  Let op: 20 euro meegeven!

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

