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Hallo Welpen, Scouts, Explorers, ouders!

Het seizoen is weer ten einde. Een bijzonder
jaar, want waar we in september dachten nu
toch wel in het Hammetje te kunnen bivakeren,
lijkt een verhuizing ver weg. Ook zit het
ledental van de groep in de lift en dat betekent
uitbreiding van de speltakken. Meer hierover
in deze zomernieuwsbrief. Ook om te bewaren,
want we hebben enkele belangrijke data op een
rijtje gezet!

Het Hammetje
Het leek in kannen en kruiken. In alle drie de
plannen voor het gebied Over de Laak was
ruimte gemaakt voor onze scoutinggroep. Want
de gemeente wil
graag een groen
gebied,
aantrekkelijk
voor recreatie en
in verbondenheid
met de wijk.
Samen met Land
in Zicht konden
wij zo in het oude
woonhuis met kantine bij de vijver. Land in
Zicht is door de week aan het werk voor
gebiedsonderhoud, wij in het weekend met
'groene' vrijetijdsbesteding. Ook de provincie
Utrecht was enthousiast, de gemeente kan
rekenen op een flinke subsidie om het gebied
onder deze voorwaarden te ontwikkelen. Maar,
we hebben ons iets te snel rijk gerekend. De
gemeente wil nu geld hebben. Te veel geld.
Want: het Hamhuis is een echte bouwval en
scouting wil geen grond in bezit. En toch vraagt
de gemeente nu 300.000 euro. Zelfs nadat we
aangegeven hebben de grond in erfpacht te
willen hebben. En dat
financiële risico
willen we en kunnen
we niet lopen. We zijn
nu in gesprek met de
wijkwethouder (foto)
en mogelijk in een
later stadium met de
provincie om ruimte
te krijgen voor de
groene plannen die gemeente de wijkbewoners
heeft voorgehouden. Tot die tijd blijven we op

ons vertrouwde stekje en proberen we de
contributie zo laag mogelijk te houden. Wordt
hopelijk toch nog vervolgd.

Uitbreiding speltakken
Het is al een lange wens om te starten met de
Bevers, voor kinderen van 5 en 6 jaar. En nu is
het zover! We beginnen op
zaterdag 2 september met
deze nieuwe groep. Lia en
Liesbeth gaan als leiding aan
de slag, maar willen daarbij
wel steun van enkele ouders
om ook continuïteit te
bieden. Vind je het leuk,
meld je aan! Ook vragen we
ouders van de kinderen die mee komen spelen
om eens in de maand mee te helpen. De Bevers
hebben op zaterdagmorgen opkomst van 09.00
tot 10.00 uur.
De oudste jeugdleden groeien
door. Enkele Explorers (15-18
jaar) worden in het nieuwe
seizoen Roverscouts (18-21
jaar), maar zullen wel mee
blijven doen met de Explorers.
Daarnaast zullen ze ook enkele
eigen activiteiten ontwikkelen.

Verschuiving Welpen
Om ruimte te bieden aan de Bevers start de
opkomst van de Welpen een half uurtje later. De
Welpen komen vanaf 26 augustus iedere
zaterdag bijeen van 10.30 tot 12.30 uur. Wij
hopen dat dit geen punt is, we willen namelijk
de Bevers ook een mooie kans geven!

Overzicht
Dat betekent dat we als groep nu 5 speltakken
hebben:
– Bevers (zaterdag 09.00 uur)
– Welpen (zaterdag 10.30 uur)
– Scouts (vrijdagavond 19.00 uur).
Deze speltakken hebben hun eigen leiding.
– Explorers/Roverscouts (tijd nnb), tot
afgelopen seizoen is de opkomst gecombineerd
met de Scouts. Nu beide groepen groeien,

verhuizen de Explorers/Roverscouts naar een
andere avond. De Explorers/Roverscouts
hebben geen leiding, maar begeleiding. Deze
jongeren organiseren zelf en worden daarin
begeleid door een volwassene.

Agenda

Omdat het aantal leidinggevenden binnen onze
groep helaas nog aan de lage kant is, blijven we
ook komend seizoen een beroep doen op de
hulp van ouders.

– vrijdag 1 september 19.00 uur - eerste
opkomst Scouts

Nieuwe website
Deze zomer wordt
onze website
vernieuwd. In het
nieuwe seizoen
zijn we makkelijk bereikbaar via:
www.scouting-stjozef.nl.

– zaterdag 26 augustus 10.30 uur - start
nieuwe seizoen Welpen/Scouts/Explorers, met
overvliegen

– zaterdag 2 september 09.00 uur - eerste
opkomst Bevers
– zaterdag 2 september 10.30 uur - eerste
opkomst Welpen – kijkmorgen
– zaterdag 9 september 10.30 uur - opkomst
Welpen – kijkmorgen
– donderdag 10 tm zondag 13 mei 2018 Hemelvaartskamp 2018

Grote schoonmaak

Leiding

Na een hopelijk heerlijke zomervakantie komen
we eind augustus weer bij elkaar! En daar
hebben we ook meteen wat gezellige hulp van
de ouders nodig.

Bevers
* Lia Verhagen:
033-2571957 / 06-42407959
lia_verhagen@hotmail.com
* Liesbeth Schipper
Welpen
* Tom Dirks (Akela):
033-4555174 / 06-40322332
tomenbirgitte@hooglanderveen.net
* Jarno Sweers (Kaa)

De leiding start op zaterdag 19 augustus om
14.00 uur met de grote schoonmaak van en
enkele reparatieklusjes in de blokhut.
En wij zouden het super vinden als er ouders
zijn die mee willen helpen! Niet zomaar, maar
met een fijne barbecue als beloning! En dan ga
je tegen 19.00 uur weer met een gevulde maag
en een voldaan gevoel naar huis. Wie helpt ons
mee? Laat het ons weten, dan kunnen we ook
zorgen voor voldoende hapjes op het vuur!

Scouts
* Peter van Burgsteden:
033-2580944 / 06-13665530
pgnvburgsteden@gmail.com
* Erwin Brouwer:
033-4531210 / 06-36536761
e.brouwer@brouwerbouwmanagement.nl

Wij wensen iedereen
een fijne zomervakantie!

