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We zijn ook (met foto's!) op het internet te vinden: www.scoutnet.nl/~scouting-st.jozef

Hallo Welpen, Scouts en ouders,
Het heeft even geduurd, zelfs zolang dat dit
voor sommige welpen en scouts zelfs de eerste
Nieuwsbrief is die ze van onze groep
ontvangen. Ja, de leiding heeft het druk, en is
allang blij dat we het voor elkaar krijgen om
wekelijks met de kinderen op te pad kunnen.
Maar, dat doen we graag! In deze nieuwsbrief
aandacht voor de afgelopen periode en op korte
termijn heel belangrijk: de collecte Jantje
Beton! Veel leesplezier.
Jantje Beton
De jaarlijkse collecte van
Jantje Beton wordt dit jaar
gehouden van 10 tot en
met 15 februari a.s.! Aan
deze collecte voor kinderen jeugdwerk in Nederland, zodat er lekker
buiten gespeeld kan worden, doen wij graag
mee: want onze scoutinggroep mag de helft van
het door ons opgehaalde collectegeld houden
(opbrengst vorig jaar ruim 500 euro voor de
groep)! Dus: wij willen graag iedere avond met
10 Welpen / Scouts en 10 ouders op pad om met
de bus langs de deur in Vathorst
en Hooglanderveen te gaan om
onze groep een financieel
steuntje in de rug te geven! Het
voordeel: zo kunnen we het
kampgeld laag houden! Meld je
aan met de bon bij de leiding!
We gaan iedere avond (17.45 –
19.00 uur) op pad.
Nieuwe secretaris
het bestuur van onze groep bestaat uit een
voorzitter, secretaris, penningmeester en de
leiding van de welpen en scouts. Voor de functie

van voorzitter zijn we op zoek naar een van de
ouders (bijvoorbeeld) die deze taak op zich wil
nemen. Secretaris is sinds dit seizoen Martijn
Albering, vader van Jasper. Het leuke is dat
Martijn in zijn jonge jaren bij scouting CayNoya actief is geweest en af en toe meedraait bij
de welpen als Akela, Baloe of Chil er alleen voor
staat. Welkom Martijn! Penningmeester is Nico
Burgers, hij zorgt er al jaren voor dat we als
groep niet in de rode cijfers terecht komen en
de contributie toch laag kunnen houden. Hulde!
Wil je mee besturen
(graag!), meld het bij de
leiding.
Kamp
Bij scouting hoort naast
het kampvuur natuurlijk
ook een kamp! En dit jaar is dat gepland in het
Hemelvaartsweekeinde van donderdag 29 mei
(14.00 uur) tot en met zondag 1 juni (14.00
uur). We gaan met z'n allen kamperen in een
bosrijke omgeving. En zo'n kamp mag je niet
missen: speurtocht,
bezoek aan een
attractie, bosspelen,
gezellig
kampvuurtje
bouwen, kabelbaan,
te veel om op te
noemen! Later dit
voorjaar volgt meer informatie.
Contributie
Alle jeugdleden krijgen in februari een brief
van de penningmeester met het verzoek de
halfjaarlijkse contributie te betalen. Wilt u dit
zsm in orde maken? Met vragen kunt u terecht
bij penningmeester Nico Burgers

BON VOOR SCOUTING JANTJE BETON COLLECTE: knip af en lever 'm 8 februari in bij je leiding!
Naam jeugdlid:

___________________________________________________________________________

Telefoonnummer:

_____________________________________

e-mail:

_____________________________________

Handtekening:____________________

doet mee met de Jantje Beton Collecte op ma / di / wo / do / vr (omcirkel de dagen dat je kunt).
Er komt/en _____ volwassene(n) mee.
DOE 10 – 15 FEBRUARI MEE VOOR ONZE GROEP EN SPAAR ZO VOOR JE KAMPGELD!

(sintjozef@gmail.com).
Pasen
Traditiegetrouw houden we op Goede Vrijdag
ons paasvuur. Een gezamenlijke opkomst van
de welpen en de
scouts rond het
kampvuur. Vrijdag
18 april ben je
welkom om 19.00
uur, neem je wat
lekkers mee zodat
we gezellig
lekkernijen kunnen delen? De opkomst duurt
tot 21.00 uur. Zaterdag 19 april is er dan geen
opkomst.
Carnaval!
Onze Peter van Burgsteden, leider bij de scouts,
is dit seizoen Prins Peter II bij de Keuters, de
carnavalsvereniging van Hooglanderveen.
Superleuk natuurlijk en zeker zijn motto:
'Karnaval spreekt voor
zich'. Dat is helemaal
Peter. Zaterdag 1 maart
is het Kinderkarnaval en
daar doen we natuurlijk
aan mee: om 12.30 uur
start de rondgang vanaf
het Disselplein (een
korte optocht onder het
toeziend oog van Prins
Peter II) en aansluitend
is er voor wie wil feest in
de Dissel. Zorg dat je op
tijd bent, we laten zien
dat Peter onze prins is!
!!! LEVER DE BON IN BIJ DE LEIDING !!!

Agenda
10 februari – start Jantje Beton Collecte
1 maart – Carnaval
18 april – paasvuuravond
19 april – geen opkomst
28 mei – 1 juni – scoutingkamp!
7 juni – geen opkomst
Leiding
Welpen
* Tom Dirks (Akela):
033-4555174 / 06-40322332
tomenbirgitte@hooglanderveen.net
* Dave Garbett (Baloe):
033-2864481 / 06-45374545
djg@vathorstnet.nl
* Erwin Brouwer (Chil):
033-4531210 / 06-36536761
brouwerbier@zonnet.nl
Scouts
* Peter van Burgsteden:
033-2580944 / 06-13665530
pgnvburgsteden@hooglanderveen.net
* Martin de Ruiter:
06-29548840 / martin2709@live.nl
* Lia Verhagen:
033-2571957 / lia_verhagen@hotmail.com
06-42407959
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.

!!! LEVER DE BON IN BIJ DE LEIDING !!!

