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Hallo Welpen, Scouts en ouders,
Dit is de derde nieuwsbrief van het seizoen, 
met het verzoek om deze brief goed te lezen en 
te bewaren!

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. 
De scouts hebben al in Hooglanderveen folders 
verspreid, we hebben ze op de blokhut 
voorradig, dus u bent welkom om ze mee te 
nemen en ze aan vrienden/bekenden uit te 
delen. En bent u als ouder enthousiast over het 
scoutingspel van de kinderen, kom ons 
versterken! 

Kamp 
De Welpen en Scouts 
gaan op kamp en wel 
in het Hemelvaart-
weekeinde. We gaan 
dan naar Nunspeet. 
Midden in het bos, 
dus dat wordt een 

fijn en avontuurlijk weekeinde. Misschien ter 
geruststelling, voor onder anderen Joline: we 
hebben de blokhut van Scouting Nunspeet tot 
onze beschikking, dus je hoeft niet achter een 
boompje te plassen. Reserveer het kamp in de 
agenda of op de kalender: 2 t/m 5 juni. 
Binnenkort meer!

Help mee:  Jantje Beton
De jaarlijkse collecte van 
Jantje Beton wordt dit 
jaar gehouden van 7 tot 
en met 12 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 Welpen, Scouts en 
ouders die in de collecteweek mee willen helpen 
om met de bus langs de deur in 
Hooglanderveen en Vathorst gaan om onze 
scoutinggroep een financieel steuntje in de rug 
te geven! 

Meld je aan bij de leiding! We hopen iedere 
avond (18.00 – 19.00 uur) met een mooi ploegje 
op pad te kunnen, vorig jaar was het een groot 
succes (opbrengst bijna 800 euro!) en de 
kinderen vonden het geweldig!

Heitje voor een Karweitje
Op een mooie herfstochtend zijn de Welpen 
erop uit getrokken met bezems en een 
vragende blik. Bladeren werden er geveegd, 
glas weggebracht en plastic in de bak gegooid! 
Met een mooie 48 euro als resultaat: voor een 
heerlijk ijsje op het kamp!

Hulp gezocht (2)
Naast leidinggevenden 
is onze scoutinggroep 
op zoek naar enkele 
enthousiaste ouders die 
zitting willen nemen in 
het bestuur. 
Aanmelden kan bij Giselle Snels, secretaris, 
033-4552596. Alvast bedankt!

Carnaval
Zaterdag 5 maart hebben de Welpen geen 
ochtendopkomst, maar Kindercarnaval in 
Hooglanderveen. Om 13.15 uur verkleed 
verzamelen bij De Dissel. Het feestje duurt tot 
ongeveer 15.00 uur...

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.
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