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

Hallo Welpen, Scouts en ouders,
Dit is de eerste nieuwsbrief van het seizoen om 
je op de hoogte te brengen van de komende 
activiteiten. Maar er staat ook andere 
belangrijke zaken in, daarom het verzoek om 
deze brief goed te lezen en te bewaren!

Afgelopen seizoen
We hebben voor de 
zomer het 100-jarig 
scoutingjubileum 
feestelijk gevierd. 
Voor wie het nog niet 
weet: scouting 
bestaat in 2010 al 

honderd jaar in Nederland! We hebben in 
Utrecht meegedaan aan de Scouts2day, waar 
we kennis hebben gemaakt met duizenden 
scouts uit heel Nederland en onder andere 
genoten hebben van de nieuwe figuren uit het 
Jungleverhaal van de Welpen en een feestelijk 
kampvuuroptreden van Nick en Simon. En we 
zijn op kamp geweest naar Walibi World, waar 
de Scouting Fundays gehouden werden. Drie 
dagen kamperen en genieten in het pretpark! 

Afscheid
Aan het einde van een scoutingseizoen nemen 
we (jammergenoeg) ook afscheid van enkele 
leden. Dit jaar is Justin gestopt bij de Scouts en 
hebben Sophie, Britt, Tim, Marc, Matthias en 
Damian de Esta's verlaten. Calvin heeft 
vanwege zwemles even een pas op de plaats 
gemaakt en komt hopelijk met zwemdiploma 
snel weer bij ons terug!

Welkom
Er zijn ook weer nieuwe kinderen bij onze 
groep gekomen, vandaar een welkom aan 
Bastiaan, Max, Joep, Leon en Chima. En Tijn, 
Thijs en Bram zijn doorgegroeid van Bever 
naar Welp.

Nieuwe start
Op verzoek van het Landelijk Bureau van 
Scouting Nederland zijn de namen van de 
speltakken vereenvoudigd. Dat betekent voor 
ons dat de Esta's niet meer bestaan en onze 
zaterdagmorgengroep net als in de rest van het 
land Welpen heet. De Scouts blijven gewoon de 
Scouts en als ze bij onze groep gevoegd zouden 

worden zijn er nog Bevers (5-6 jarigen) en 
Explorers (15-18 jarigen). 
Welpen spelen in de Jungle en onze Welpen 
hebben afgelopen weken al een beetje kennis 
gemaakt met de figuren in de Jungle. Het 
komende seizoen zullen ze in spel en tijdens 
ontdekkingstochten de verschillende  figuren 
beter leren kennen.
Het zal voor de leiding nog wel even wennen 
zijn, misschien voor jullie ook, maar als we 
Esta's zeggen bedoelen we Welpen en als we 
Welpen zeggen, bedoelen we ook gewoon de 
Welpen!

Hulp gezocht(1)
Er zijn nu twee 
leidinggevenden 
bij de Welpen  en 
twee bij de Scouts 
(Peter en Martin). 
Maar nieuwe 
leiding is zeker 
welkom, zeker omdat Martin eens in de twee 
weken aanwezig kan zijn en we voor de jongste 
kinderen van 5 en 6 jaar best een Bevergroep 
zouden 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! En 
net als voorgaand seizoen willen we een beroep 
op u doen om incidenteel te komen helpen, de 
leiding kan wel eens verhinderd zijn...

Foto's
Er worden bij 
grotere 
activiteiten van de 
Welpen en en 
Scouts foto's 
gemaakt. Daarom 
is het leuk om af 
en toe op onze site 
te kijken: 

www.scoutnet.nl/~scouting-st.jozef . Ook nu 
snel even kijken, dus, want er zijn foto's 
gemaakt van de JOTA, de 'jamboree on the air', 
waarbij we met radiozenders contact hebben 
gelegd met andere scouts in Nederland.
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Mail
Naar aanleiding van de JOTA kwam er een 
mailtje binnen van Welp Symen: “Ik hep een 
iedee hoe we de sentmast hooger kunen 
maaken, je pakt de ladder en je zet de sentmast 
op het dak dan wort het hooger. Goet iedee he, 
dan is die 15 meeter hoog”. Nou, Symen, we 
zullen er volgend jaar rekening mee houden! 

Komende weken
De komende 
opkomsten op 
vrijdagavond en 
zaterdagmorgen 
werken we naar 
de installatie 
van de nieuwe 
Welpen en 
Scouts toe. Dat 

betekent dat we gaan oefenen met knopen, 
zodat je mooie bouwwerken kunt pionieren, en 
als je helemaal bij Scouting wilt horen doe je 
tijdens de opkomst van 27 november de belofte. 
Je uniform (groene blouse voor de Welpen en 
de kaki blouse voor de Scouts) wordt compleet 
met de groepsdas en vanaf dan ben je voor 
iedereen herkenbaar als Welp of Scout. De 
ouders van de kinderen die geïnstalleerd 
worden hebben van de leiding al bericht 
gekregen, want zo'n gebeurtenis mag je niet 
missen!

Alvast noteren:
* 3 / 4 december – Sinterklaasopkomsten 
Scouts en Welpen 
* 17 december – Kerstfeest in de Blokhut voor 
de Scouts en Welpen
* 18 december t/m 7 januari – Kerstvakantie
* 8 januari – Eerste opkomst 2011 voor Scouts 
en Welpen

Hulp gezocht (2)
Naast 
leidinggevenden is 
onze scoutinggroep 
op zoek naar enkele 
enthousiaste ouders 
die zitting willen 
nemen in het 
bestuur. Nu er weer 
beweging lijkt te zitten in een mogelijke 
verhuizing van onze blokhut naar 't Hammetje, 
waar we iets meer speelruimte hebben, is het 
fijn als er ouders zijn die mee willen helpen 
onze groep bestuurlijk op peil te houden. 

Aanmelden kan bij Giselle Snels, secretaris, 
033-4552596. Alvast bedankt!

Kwijt
In de blokhut hangen nog wat jassen, shawls, 
broeken en shirts. Zelfs laarzen en sandalen 
liggen er boven de kapstok. Wie mist ze? 
Binnenkort gaan we restkleding opruimen en 
naar Mensen in Nood brengen.

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


