Nieuwsbrief Scouting St. Jozef
Nummer 1 – seizoen 2011 / 2012
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 nieuwe
seizoen, misschien wel de allereerste die je bij
onze scoutinggroep ontvangt. De nieuwsbrief
verschijnt onregelmatig om je op de hoogte te
brengen van de komende activiteiten. En met
nuttige telefoonnmmers. Daarom het verzoek
om deze brief goed te lezen en te bewaren!
Kamp
Wat was het geslaagd, ons
kamp tijdens het Hemelvaartsweekeinde, niet in de
laatste plaats door het
prachtige zomerse weer! In
Nunspeet hebben we
heerlijk met de welpen en scouts gekampeerd.
We hebben in de open lucht gegeten, we hebben
een warme, lange
speurtocht
gewandeld, we zijn
op jacht gegaan
naar wilde zwijnen,
we
hebben
het
bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer bezocht, we zijn de uitkijktoren in geweest, we hebben gezwommen in de Zandenplas, we
hebben kampvuurtjes gebouwd,
ijsjes gegeten, weinig geslapen en...
zoals het hoort in de regen de boel
opgebroken. Wil je nog eens
nagenieten en herinneringen ophalen, check
dan het fotoboek
op onze website!
En toen...
Na het kamp
hebben de
kinderen een
weekeindje vrij
gehad om bij te
komen, daarna
was het nog twee keer een 'gewone' opkomst en
we hebben het seizoen afgesloten met
discozwemmen in Hoevelaken. Er waren zelfs
welpen die een feestje met klasgenootjes
hadden afgezegd om erbij te kunnen zijn!

En nu...
We zijn weer begonnen en meteen tijdens de
eerste opkomst van het seizoen hebben de
welpen zes jongens uitgezwaaid; zij zijn overgevlogen naar de scouts en
draaien nu op zaterdagmiddag mee met de oudste
groep bij St. Jozef. En met
de zelfgebouwde kabelbaan
werd het echt vliegen. Niet
alleen voor de overvliegers
trouwens...
En daarmee ontstond weer
ruimte voor nieuwe
welpen! De welpengroep is
weer op volle sterkte met
20 meiden en jongens; hopelijk voelen jullie je
snel met elkaar thuis bij de groep en leren de
oudste welpen jullie alle kneepjes van het
scoutingavontuur...
En de scouts zijn nu ook weer op sterkte met de
overvliegers en een nieuwe scout. Hopelijk
weten jullie met elkaar ook stoere
middagen te beleven!
Hoera!
Naast alle nieuwe welpen en scouts mogen
we niet vergeten dat we weer nieuwe
leiding hebben! En dat komt goed uit, met
zoveel welpen op zaterdag... Dave komt uit
Engeland, woont al heel lang in Nederland
en heeft ook zijn zoontje Robin
meegenomen naar de welpen. Leuk he!
Wanneer ben je echt scout?
Bij de welpen en scouts hebben we een mooi
feestje om er echt bij te horen. Na een paar
weken word je
geïnstalleerd: je
krijgt een uniform,
een groepsdas en
de insignes op je
blouse. Dan hoor je
helemaal bij de
groep en kan
iedereen zien dat je van avontuur houdt! De
installatie is op zaterdag 1 oktober, de ouders
hebben een brief gehad. Zorg dat je erbij bent,
het wordt een superfeestje!
>>>>

Scoutshop
Als extra service van de groep komt de mobiele
ScoutShop zaterdag 24 september om 12.00
uur naar onze blokhut. Handig voor een nieuw
uniform, voor leuke insignes, andere scoutinghebbedingetjes en boeken... De mobiele ScoutShop heeft bijna het hele assortiment bij zich.
Heb je speciale wensen (rugzakken, slaapzakken, outdoor cooking, 100% shirts, etc.) geef ze
dan z.s.m. even, zonder koopverplichting, door
aan scoutshop@scouting.nl. Er is een pinapparaat aanwezig.
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 scoutinggroep
en een insigne van de regio (iedereen krijgt 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.

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.
Hulp gezocht
Naast leidinggevenden
is onze scoutinggroep
op zoek naar enkele
enthousiaste ouders
die zitting willen
nemen in het bestuur.
Met alle ontwikkelingen rond de mogelijke nieuwbouw (nee, er is
nog geen nieuws) 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!
Agenda:
* 24 september – ScoutShop (12.00 uur)
* 1 oktober – Installatie (10.00 – 12.00 uur)
* 29 oktober – 's avonds Halloweenopkomst
* 17 december – 's middags Kerstdiner
Leiding
Welpen
* Lia Verhagen:
033-2571957 / lia_verhagen@hotmail.com
06-42407959
* Tom Dirks:
033-4555174 / tomenbirgitte@tele2.nl
06-40322332
* Dave Garbett:
033-2864481 / djg@vathorstnet.nl
06-45374545
Scouts
* Peter van Burgsteden:
033-2580944 / 06-13665530
pgnvburgsteden@hooglanderveen.net
* Martin de Ruiter:
06-29548840 / martin2709@live.nl

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

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.

