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Sander Mutsaers 

Moederkinddag Esta’s
De estastaf had het goed 
begrepen hoe moeders graag de 
dag beginnen. Terwijl de 
kinderen verderop in het bos 
aan het spelen waren zaten de 
mama’s heerlijk aan de koffie of 
thee. Alle tijd dus om de dag 
rustig op gang te laten komen. 
Na de opening was het echter 
gebeurd met de ochtendrust. 
Hoewel wij onze kinderen thuis 
verbieden elkaar te slaan, is dit 
bij scouting de verplichte 
manier om elkaars namen te 
leren kennen. Zodra je niet snel 
genoeg een andere naam roept, 
krijg je op je kop met een 
krant. Graag binnenkort een 
interne discussie over 
pedagogisch verantwoord 
scoutingbeleid... Hierna was het 
tijd voor levendstratego. Wie 
vindt de theedoek, pardon, de 
vlag, van de tegenpartij zonder 
afgetikt te worden? Volgens mij 
besloot het merendeel van de 
moeders spontaan om vandaag 
eindelijk eens niet een 
theedoek aan te raken, laat 
staan te zoeken. Toch lukte het 
de mama van Feike en Jibbe 
(met behulp van slechts 3 
kinderen) het 1e spelletje te 
winnen. De 2e keer won geen van 
de beide partijen, want 
iedereen zat meer naar de lunch 
te kijken, die werd klaargezet 
door Sander. Krentenbollen, 
eierkoeken, ontbijtkoek, 
chocomel en Yogho Yogho een 
ware hoorn des overvloeds. Een 

moeder klaagde dat ze dankzij 
de scoutingkampen allerlei 
tubes vol onzin van     Fred & Ed 
in huis moest halen. Sander 
stond er glunderend bij: missie 
geslaagd! Na de afwas was het 
opdrachtenspel aan de beurt. 
Bak een pannenkoek, teken een 
windroos, schrijf een liedje…… 
langzaam voel ik me een esta 
worden. Ik kan eindelijk de 
mastworp, en ik ben al volkomen 
geprogrammeerd want ik hoor 
het fluitje dus ik moet snel naar 
de staf komen. Want anders……! 
Sander, Bram, Ingrid en Maikel: 
het was reuze gezellig ! 

Beyke (moeder van Renee) 

Bevers gezocht
De bevers zijn op zoek naar 
nieuwe leden. Ben je tussen de 
5 en 7 jaar, houdt je van hutten 
bouwen, knutselen, sporten, 
kampvuur en nog veel meer 
leuke/ spannende dingen dan is 
de bever- speltak echt iets voor 
jou. Ken je neefjes nichtjes, 
vriendjes of vriendinnetjes die 
dit ook leuk vinden? Nodig ze 
dan uit om eens te komen 
kijken.  De Bevers draaien op 
zaterdag middag van 12:30 tot 
14:00u.   
Bel voor meer informatie naar 
Ivo van Woerkom, 06-
46284067. 

Vriendjes bij de Scouts
Heb je een vriend of een 
vriendin die graag wil komen 

kijken bij de scouts? Dan 
nodigen wij hem of haar van 
harte uit om een keetje langs te 
komen! Nieuwe leden zijn bij de 
scouts van altijd welkom. Het is 
wel fijn als je de staf van te 
voren laat weten als je iemand 
meeneemt. 

Familiedag 2007
Op zaterdag 16 juni word de 
jaarlijkse familiedag en tevens 
laatste bijeenkomst gehouden. 
De bedoeling van deze dag is 
dat we een gezamenlijk 
programma doen met alle 
speltakken en daarna een 
afsluitende borrel met alle 
stafleden, leden, ouders, 
broertjes en zusjes. Deze dag 
begint om 11 uur voor alle leden 
en voor de ouders om 14.00 uur. 
Om 15.00 uur zal de borrel 
beginnen en is de bijeenkomst 
afgelopen. Wij hopen alle leden 
en zijn of haar ouders op 
zaterdag 16 juni te zien. 

VaderKind-Weekend 2007
Zoals jullie allemaal weten is 
het 9 en 10 juni weer zover. 
Het jaarlijkse VaderKind-
Weekend staat dan gepland. 
Wij hopen dat veel papa’s zich 
weer geroepen voelen om aan de 
gezellige weekend deel te 
nemen. Zoals jullie in de brief al 
hebben kunnen lezen, begint het 
weekend op zaterdag om 10.00 
uur en is het op zondag om 
16.00 uur afgelopen. Graag 
willen wij voor 2 juni weten of 
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je wel of niet komt. Dit kun je 
doen door te bellen naar Sander 
(06-12727365), te mailen naar 
scouting@sandermutsaers.nl of 
het te zeggen op 
zaterdagochtend. Het geen wat 
jullie mee moeten nemen staat 
allemaal in de brief die jullie 
hebben gehad. Alleen staat 
daar niet in dat je ook je 
zwemspullen mee moet nemen. 
Deze heb je wel nodig dus die 
moet je bij je inpaklijstje 
zetten. Hopelijk zijn wij zoveel 
mogelijk papa’s en esta’s op 9 en 
10 juni.
P.S. Wanneer papa niet mee kan 
doen aan het VaderKind-
Weekend dan vervalt voor jou 
ook de bijeenkomst. Je kunt 
dus alleen als koppel meedoen.  

Overvliegers
Zoals ieder seizoen opnieuw 
moeten er kinderen afscheid 
nemen van hun speltak. De 
meeste kinderen gaan dan ook 
over naar de volgende speltak. 
Dit jaar zijn dit bij de bevers: 
Nick van Summeren, Dave 
Ermers, Dylan Ermers en Freek 
van de Heuvel. Bij de esta’s zijn 
dit: Ron Spikker, Perry Hutten, 
Ruben Aders, Max van Hattum 
en Pieter Zijlmans. Bij de 
scouts zijn dit: Gijs Mutsaers, 
Toon Schraa en Thijs 
Bastiaansen. En als laatste bij 
de explorers zijn dit: Hugo de 
Veer, Bram Krijnen en Tim 
Hermens. Wij wensen deze 
mensen veel succes verder en 

als ze overvliegen veel plezier 
bij de volgende speltak. 

Zomerkamp esta’s 2007
Het is bijna weer zover! Het 
zomerkamp van de esta’s staat 
al weer voor de deur. Zoals 
jullie al weten gaan we er dit 
jaar een ridderkamp van maken 
in het mooie plaatsje Beugen. 
Verder hebben jullie allemaal 
een voorkeur voor de 
groepsindeling doorgegeven 
waarmee wij aan de slag zijn 
gegaan. Het volgende is eruit 
gekomen: Groepje Rood: Pieter, 
Nick, Floris, Beau, Renee. Jill en 
Emmy onder leiding van Anne. 
Groepje Groen: Max H, Ron, 
Max K, Luuk, Kim, Dennis E en 
Zed onder leiding van Maikel. 
Groepje Geel: Perry, Pim, Feike, 
Jibbe, Stein, Michiel en Julius 
onder leiding van Jaap. 
Groepje Blauw: Ruben, Jasper 
S, Jasper M, Boris, Pol, Coen en 
Dennis V onder leiding van 
Maxim. Alle verdere informatie 
over het zomerkamp krijgen 
jullie nog in een speciaal 
kampboekje dat in de week voor 
het zomerkamp bezorgd word. 

Gevraagd.
- Latten/palen langer dan 1,5m. 
- Plaatmateriaal. 
- Bruine, Zwarte en Grijze lak. 
- Alle kleuren spuitbussen. 
- Bevestigingsmaterialen 
- Oude/lege cartridges. 
- Knutselspullen 

Zomerkamp Scouts 2007
Het zomerkamp van de scouts 
begint al aardig in zicht te 
komen. Het kamp zal zoals elk 
jaar in de eerste week van de 
basisschool vakantie plaats 
vinden. Het kamp begint op 
zaterdag 30 juni en is voor de 
scouts op zaterdag 7 juli weer 
afgelopen. De ouders van de 
scouts zullen binnenkort een 
brief krijgen met meer 
informatie over het zomerkamp. 

Scouting loten.
Het verkopen van de scouting 
loten is weer voorbij. Wij 
vragen dan ook alle kinderen om 
de overgebleven loten of het 
geld zo snel mogelijk bij je 
eigen speltak in te leveren.  

Belangrijke data

1-2 juni Beverlogeerpartij 
9-10 juni Vaderkindweekend 

(esta’s)
16 juni Familiedag (allen) 
23 juni Geen bijeenkomst 
30 juni-6 juli Zomerkamp 

(esta’s)
30 juni-7 juli Zomerkamp 

(scouts)
18 augustus Eerste 

bijeenkomst
(allen)

12 t/m 19 
augustus

Expeditie
Explorers

1-2 Sept. Intro-Weekend 
(allen)

2 september Opendag 


