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Sander Mutsaers 

Intro-weekend 
In het laatste fluitketeltje 
van het vorige seizoen stond 
vermeld dat het intro-
weekend in het weekend van 
1 en 2 september zou 
plaatsvinden. Deze datum is 
veranderd en het weekend 
wordt dit jaar gehouden in 
het weekend van 8 en 9 
september. Wij hopen 
natuurlijk weer dat er heel 
veel ouders, broers en 
zussen, opa’s en oma’s en 
eventueel de buren ook weer 
komen kijken op onze 
opendag die op zondag 9 
september van 13.00 tot 
16.00 uur plaats zal vinden. 
Voor de esta’s en scouts 
begint het weekend op 
zaterdag om 10.00 uur en zal 
op zondag om 13.00 uur 
afgelopen zijn. Om 13.00 uur 
begint dan de opendag. Als je 
niet aanwezig of maar 
gedeeltelijk aanwezig kunt 
zijn laat dit dan op tijd 
weten meldt dit dan op tijd. 
 
Contact gegevens 
Om onze contactgegevens 
helemaal up-to-date te 
houden wil ik jullie vragen om 
wijzigingen in adressen, 
telefoonnummers en e-mail 
adressen zo spoedig mogelijk 
aan ons door te geven. Mocht 

je niet zeker weten of wij de 
meeste recente gegevens 
hebben dan kan je dat 
natuurlijk altijd doorgeven. 
Dus wanneer er gegevens 
veranderd zijn of weet je 
niet meer zeker of je dat 
hebt doorgegeven, dan kan 
een mailtje sturen naar 
info@drmoller.nl 
 
Tilburg Ten Miles 
Al een aantal jaar helpen de 
scouts een handje mee bij de 
organisatie van de Tilburg 
Ten Miles. Op 2 september 
2007 wordt dit evenement 
gehouden in de binnen stad 
van Tilburg. Tussen 10.00 uur 
en 16.00 uur helpen wij mee 
om wat extra geld te 
verdienen voor de speltak. 
De kinderen zullen onder 
begeleiding van een staflid 
langs het parcours staan als 
ondersteunende 
toezichthouders. Ook dit 
jaar krijgt iedereen weer 
een lunchpakketje en een T-
shirt! Wij gaan er vanuit dat 
alle scouts hier aan mee 
doen, maar mocht dat niet 
lukken dan horen wij dat 
graag. Je kunt jezelf 
afmelden via het e-mail 
adres scouts@drmoller.nl. 
Ook voor meer informatie 
kun je een mailtje sturen. 

Gevonden voorwerpen 
Na weer een gezellig seizoen 
te hebben gehad met veel 
overnachtingen zijn er zoals 
gewoonlijk veel gevonden 
voorwerpen. Zoals kleding, 
matrasjes, zaklampen etc. U 
kunt op de zondag van het 
Intro-weekend deze 
gevonden voorwerpen 
bekijken en mee naar huis 
nemen wat van u kind is. 
Daarna gaat alles weg !! 
 
Informatieboekje 
Zoals ieder jaar komt er ook 
dit jaar weer een 
informatieboekje voor elk 
lid. Dit informatieboekje zal 
binnen nu en een paar weken 
opgestuurd worden aan alle 
leden. Hier staat de nodige 
informatie in over onze 
scoutinggroep. Zoals: 
contributie, adressen en 
telefoonnummers. Als u 
tussendoor vragen heeft 
kunt natuurlijk altijd 
contact met ons opnemen. 
 
Belangrijke data 

18 augustus Eerste 
bijeenkomst 

2 september Tilburg Ten 
Miles (scouts) 

8-9 
september 

Intro-Weekend 
(allen) 

9 september Opendag 


