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

Installatie geslaagd
Het duurde tot de koudste zaterdag van het 
jaar, maar het was er niet minder feestelijk om. 

Zeven nieuwe welpen en 
een scout zijn door hun 
leiding geïnstalleerd en 
hebben daarbij de belofte 
afgelegd. De nieuwe welpen 
mochten eerst hun kunnen 
tonen in de lianenwedstijd: 
kunnen we met de platte 
knoop een superlange 
liaan maken? Het lukte, 
soms was er wat hulp 
nodig vanwege de 
zenuwen, maar dat mocht 

de pret niet drukken. En daarna met de nieuwe 
insignes, de groepsdas en een grote glimlach 
helemaal 
opgenomen worden 
in de groep. Ook 
Jeroen mag zich na 
heerlijk uitslapen 
een echte scout 
noemen. Veel 
plezier allemaal!

Afscheid
Zo halverwege het scoutingseizoen hebben we 
(jammergenoeg) ook afscheid genomen van 
Thijs en Bram. Het voetballen valt niet te 
combineren met het spel van scouting. En als 
we de welpen zien ballen, dan moet dat toch 
echt aan de voetbalclub liggen... 

Al die insignes...
'Waar moeten al die plaatjes die jullie bij 
scouting krijgen?' Een veelgehoorde vraag. 
Nou, nog een keertje dan: die plaatjes heten 
insignes en naambandjes.   En ze hebben een 
vaste plek op ons uniform... Op de 
rechtermouw: het naambandje van onze 
scouting-groep en een insigne van de regio (er 
komt een nieuwe!). Op de linkermouw worden 
alle andere insignes gedragen, bijvoorbeeld: 
insignes om aan te tonen dat je bepaalde 
vaardigheden bezit, insignes van de diverse 
kampen en naambandjes van diverse 
scoutingactiviteiten waaraan deelgenomen is. 

Op de rechterborstzak wordt altijd het insigne 
met het teken van de speltak gedragen. Op de 
linkerborstzak wordt altijd het installatieteken 
van Scouting Nederland gedragen. 
Eventuele toevoegingen zijn mogelijk, 
bijvoorbeeld een messenkoord (rechts), 
fluitkoord (links), jubileuminsignes, of andere 
bijzondere naambandjes of insignes. Maar deze 
kun je ook op een mooie deken naaien en die 
gaan gebruiken als deken bij het kampvuur, op 
kamp of als sprei op je bed.

>>>>

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


Hulp gezocht(1)
Er zijn twee leidinggevenden bij de Welpen (Lia 
en Tom) en twee bij de Scouts (Peter en 
Martin). Maar nieuwe leiding is zeker welkom, 
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! Natuurlijk doen 
we ook een beroep op u om incidenteel te 
komen helpen, de leiding kan wel eens 
verhinderd zijn...

Kamp 
Een scoutinggroep 
gaat eens per jaar op 
kamp en dit seizoen 
doen we dat in het 
Hemelvaart-
weekeinde. We gaan 
dan met de welpen 

en scouts naar Nunspeet. Midden in het bos, 
dus dat wordt een fijn en avontuurlijk 
weekeinde. Reserveer het kamp alvast in de 
agenda of op de kalender: 2 t/m 5 juni. Precieze 
details volgen nog.

Komende weken
Het is nu even vakantie en in het nieuwe jaar 
gaan we weer fris aan de slag. Maar we geven 
jullie wel een spannende opdracht mee! Want 
wegens succes in herhaling: de Scouting 
Playbackshow en Talentenjacht! De eerste 
opkomst in 2011 begint muzikaal, toon je 
kunsten op ons podium. Kies je favoriete artiest 
of groep en studeer alleen of met elkaar een 
playbackact in. Vorig jaar was Michael Jackson 
populair, maar de Moppentapper deed het ook 
goed. Dus: zaterdag 8 januari cd mee, pruik op, 
gitaar in de 
aanslag en toon je 
kunsten! Een 
deskundige jury 
zal jullie punten 
geven, en wie 
weet ben jij dit 
jaar de winnaar!

Agenda:
* 18 december t/m 7 januari – Kerstvakantie
* 8 januari – Eerste opkomst 2011 voor Scouts 
en Welpen: Playbackshow en Talentenjacht
* 7-12 maart: collecte Jantje Beton
* 2-5 juni: Hemelvaartkamp

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!

Leiding 

Welpen
* Lia Verhagen: 
    033-2571957 / lia_verhagen@hotmail.com
    06-42407959
* Tom Dirks: 
    033-4555174 / tomenbirgitte@tele2.nl
    06-40322332

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

Tot slot
Als je een keertje niet kunt, niets aan de hand. 
Maar vergeet niet om dat even bij de leiding te 
melden! Dan kunnen we daar bij de opkomsten 
rekening mee houden.

Wij wensen jullie allemaal hele gezellige, 
zalige, vrolijke en gelukkige Kerstdagen en 
een veilige jaarwisseling.  Tot in het nieuwe 
jaar!


