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Nieuwjaarsweekend Esta’s
De feestdagen zijn er weer
bijna en dus ook weer tijd
voor
het
jaarlijkse
nieuwjaarsweekend van de
esta’s. Wij gaan dit weekend
houden van 4 t/m 6 januari
2007. Dit weekend zal gewoon
op de blokhut gehouden
worden. Het weekend begint
op vrijdag om 19.00 uur en zal
op zondag eindigen om 16.00
uur. Om 16.00 uur begint ook
gelijk de nieuwjaarsborrel
voor de hele groep. Omdat in
dit weekend ook driekoningen
is, vragen wij de esta’s om
spulletjes hiervoor mee te
nemen zoals kroontje, lampion
en wat verkleedkleren. Voor
dit weekend zijn de volgende
spullen nodig.
- Matje
- Slaapzak
- Schone kleren
- Zwemspullen
- Toiletspullen
- Knuffel
- Zaklamp
- Eventueel medicijnen
- Goede zin !
Kerstkamp Scouts
Op donderdag 27 december is
het weer tijd voor het
jaarlijkse kerstkamp. Zoals de
traditie leest is dit kamp is
bedoeld voor de PL, APL en
eerste leden uit de patrouille,
het zogehete kader . Dit
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kamp is vooral bedoeld om het
kader te sturen in de
begeleidende functie van de
patrouille en om de blokhut
weer van voldoende kachel
hout te voorzien. Voor de
scouts die niet uitgenodigd
zijn voor het kerstkamp
hebben we in het komende
jaar een kamp waarin ze
klaargestoomd zullen worden
voor het zomerkamp Het
kerstkamp zal beginnen op
zaterdag 27 december 2007
om 15:00 uur en is op 30
december rond 13:00 uur
weer afgelopen.

Digitale camera’s
De esta’s zoeken nog oude
digitale camera’s. Heb je een
gedateerde camera over, dan
zouden wij die graag willen
hebben om op kampen en
weekenden de kinderen zelf
foto’s te laten maken… Heb je
er een, dan horen wij het
graag!

Oliebollen actie.
De esta’s gaan dit jaar
natuurlijk
weet
heerlijke
verse oliebollen bakken. We
hopen dat jullie allemaal een
zak bestellen om zo de esta’s
een hart onder de riem te
steken.
Vul dus snel het
bestelformulier in dat bij de
fluitketel zit!

Belangrijke data

Frietpannen gevraagd.
Om de oliebollen dit jaar weer
te kunnen bakken zijn de
esta’s nog op zoek naar
frietpannen. Heb je een oude
frietpan over, dan kunnen wij
die goed gebruiken! Neem
even
contact
met
de
redacteur op.

Internet:
E-mail:
Redactie:

Gevraagd
- Frituurpannen
- Digitale camera’s
- lege cartridges (originele)
- alle kleuren spuitbussen en
lak.

27-30 dec.
4-6 jan.
6 jan.
9 feb.
5-11 juli
5-12 juli
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Het drukwerk van stichting
scouting Dr. Moller wordt
mede mogelijk gemaakt door:

www.drukkerijgianotten.nl

www.drmoller.nl
fluitketeltje@drmoller.nl
Sander Mutsaers

