
Nieuwsbrief Scouting St. Jozef
 Nummer 5 – seizoen 2009 / 2010

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

Hallo Bevers, Esta’s, Scouts en ouders,
Een kleine tussennieuwsbrief om je op de 
hoogte te brengen van de komende activiteiten. 
Later deze maand komt de kampnieuwsbrief!

De komende weken
Zaterdag 15 mei is het zover: Scouts2day in 
Utrecht, het grote jubileumfeest van Scouting 
Nederland. Voor de leden die zich op hebben 
gegeven volgen hieronder de belangrijkste 
gegevens. 
Let op: Eerst nog wat data die voor iedereen 
belangrijk zijn!

* 14 / 15 mei: geen gewone opkomst
* 29 mei: gewone opkomst Bevers/Esta's, de 
    aangekondigde regiodag  gaat niet door. 
* 4 – 6 juni: het grote Scouting Fundays Kamp. 
   Details volgen.
* 25 / 26 juni: laatste opkomst van dit seizoen

Scouts2day
Onze regio is ingedeeld bij 'Ronde 3' van 
Scouts2day. Dat betekent dat wij om 14.15 uur 
verzamelen aan de Hooglanderveense kant van 
Station Vathorst. We gaan per trein naar 
Utrecht, waar de Scouts en Esta's ieder hun 
eigen programma hebben. Voor de grote show 
komen onze beide groepen weer bij elkaar in de 
Jaarbeurs van Utrecht. Daarna gaan we 
gezamenlijk naar huis en arriveren om 20.50 
uur op Station Vathorst aan de 
Hooglanderveense kant.

De Esta's krijgen een paars polsbandje met een 
noodnummer (wel zo veilig!). De Esta's gaan 
naar het Moreelsepark waar je gaat spelen in 
de nieuwe Welpenjungle, waar van alles te doen 
is. Het programma in het park wordt afgesloten 
met een 1000-welpenspel!

De Scouts krijgen een geel polsbandje met een 
noodnummer, dat je niet kwijt moet raken... 
Dan gaan jullie naar Park Transwijk, dat 
omgebouwd is tot een gaaf activiteitenterrein, 
waar je ook nog kunt kiezen uit een van de 
hindernisbanen, boogschieten of klimwanden. 
Ook hier sluit je af met een 1000-activiteit.

Dan gaan we met z'n allen naar de Jaarbeurs 
voor de jubileumshow 'Djungle Fever': 

circusartiesten, muzikanten, de nieuwe fguren 
uit het Jungleboek van de 7 tot 11 jarigen. 
Daarna wordt er een mega-kampvuur 
gehouden met een een minikampvuurconcert 
van Nick & Simon!

En daarna gaan we met z'n allen naar huis, 
naar de trein... 

Wat neem je mee?
* uiteraard een goed en feestelijk humeur
* je doet je uniform aan, denk aan je das!
* een jas (want we komen wat later terug) en 
als het nodig is een regenjas
* een lunchpakketje om rond 18.00 uur gezellig 
op te peuzelen
* een pen
* makkelijke schoenen, zoals je bij scouting 
gewend bent
* als je wilt kun je een fototoestel meenemen, 
maar dat is wel je eigen verantwoordelijkheid.
* neem geen kostbaarheden mee, die kun je 
alleen maar kwijtraken
* je mag wat kleingeld meenemen, maar 5 of 
7,50 euro is meer dan voldoende

Scouting zorgt voor een lekkere snack en een 
fesje water, dat je ook weer kunt bijvullen.
De leiding heeft de treinkaartjes, polsbandjes 
en een verrassing voor onderweg!

Voor de ouders: onderweg en in Utrecht zijn we 
bereikbaar op 06-42407959 (Lia - Esta's) en op 
06-13665530 (Peter - Scouts), maar natuurlijk 
alleen in noodgevallen... 
Meer info op internet:  scouts2day.scouting.nl

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

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

