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Sander Mutsaers 

Klusdag 
Om onze blokhut weer spik 
en span te maken, 
organiseren wij op 4 
november een klusdag. 
Natuurlijk kunnen we  uw 
hulp goed gebruiken. U bent 
van harte welkom op zondag 
4 november om 11.00 uur. De 
prioriteit van deze dag ligt 
voornamelijk bij  klein 
onderhoud in en rondom de 
blokhut. De middag wordt om 
16.00 afgesloten met een 
hapje en een drankje.  Heeft 
u zin om op deze dag te 
komen helpen, meldt u zich 
dan aan op het onderstaande 
e-mailadres:info@drmoller.nl 
Bij onvoldoende 
aanmeldingen gaat deze dag 
helaas niet door. 
 
Weekend esta’s 
Van vrijdag 19 oktober op 
zaterdag 20 oktober is er 
voor de esta’s weer een 
overnachting gepland. Dit 
weekend val op vrijdagavond 
beginnen om 19.00 uur en 
eindigt op zaterdag om 12.00 
uur. Op vrijdag verzamelen 
we niet op de blokhut maar 
onder het viaduct bij 
verzorgingstehuis ’t laar. 
Wat we gaan doen blijft nog 
een verrassing. Als u niet 
weet waar dit is, neem dan 

even contact op met Sander 
(06-12727365). De 
slaapspullen met je ook 
gewoon meenemen daar 
naartoe. Wij zorgen dat ze 
op de blokhut terecht 
komen. Op zaterdag eindigen 
we wel gewoon op de blokhut. 
Voor dit weekend zijn geen 
speciale overnachtingsspullen 
nodig maar gewoon de 
gebruikelijke spullen. 
 
Foto dvd esta’s 
Zoals elk jaar is er ook dit 
jaar weer een gratis foto 
dvd voor de esta’s van het 
afgelopen seizoen. Dus zat je 
vorig seizoen bij de esta’s en 
heb je op het intro-weekend 
nog geen dvd mee genomen 
vraag hem dan bij een van de 
stafleden. Er is er voor 
iedereen een ! 
 
T-shirts en truien   
De winter komt er weer aan 
en dat betekent dat het 
weer wat frisser gaat 
worden. Wij hebben dan ook 
nog truien en T-shirts te 
koop. Als je hier behoefte 
aan hebt kun je kiezen uit 
het volgende: Rode en grijze 
T-shirts € 7,-    truien  (140, 
152 en 164) € 20,- En de 
maten M, L en XL € 23,- Je 
kunt deze even op zaterdag 

bij ons passen en dan 
contant afrekenen. 
 
Verloren uniform 
Mijn naam is Max Klaassen. 
Sinds het zomerkamp ben ik 
mijn Esta blouse kwijt. Lijkt 
logisch dat dat kan gebeuren. 
MAAR... er zit in de kraag 
een naametiketje genaaid 
(Max Klaassen). Ik heb nog 
wel een reserve, maar daar 
zitten niet mijn (zelf 
verdiende) batches op. En, 
zeker niet onbelangrijk, mijn 
rode lintje, dat aangeeft bij 
welke kleur groep ik hoor. 
Willen alle esta's, esta-
mama's en esta-papa's eens 
in het kragen van hun groene 
blouses kijken. Kijken jullie 
dan ook even naar het 
naametiketje in de hals van 
de t-shirtjes. Want ik ben al 
langere tijd mijn t-shirt 
kwijt. Ik heb nu een andere 
(zelfde maat) die ik dan om 
wil ruilen. Enne.... mijn 
sjaaltje.... heeft iemand die 
ook gevonden? Dat ben ik 
afgelopen intro-weekend 
kwijtgeraakt. En óók daar zit 
een naametiket ingenaaid..... 
Waar zijn anders die 
naametiketjes voor??? 
Heb je mijn spullen toevallig 
in jouw bezit geef ze dan op 
zaterdag weer aan mij a.u.b. 
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Sander Mutsaers 

Zomerkamp esta’s 
Het nieuwe seizoen is dan 
wel pas net begonnen maar 
de estastaf is al weer een 
tijdje bezig voor het komend 
jaar. Het zal weer een 
spetterend, gezellig kamp 
gaan worden. Het is dan 
alleen wel van belang om te 
weten wie er wel en niet mee 
gaan. Zoals al in het 
informatieboekje is 
beschreven willen wij graag 
voor 1 januari 2008 weten of 
je wel of niet mee gaat. Dit 
is namelijk i.v.m. het boeken 
van accommodatie.  Alvast 
bedankt ! 
 
Opendag 2007 
Op 9 september was het 
weer zover. De jaarlijkse 
opendag stond weer voor de 
deur. Rond een uur of 14.00 
uur druppelde de mensen 
binnen. Ook veel nieuwe 
mensen kwamen eens kijken 
wat de scouting zoal te 
bieden heeft. Dit mede 
dankzij de prachtige flyer 
die we dit jaar gemaakt 
hadden. De scouts en de 
explorers hadden weer erg 
hun best gedaan op de 
traditionele pionierwerken 
waar we weer veel plezier 
van hebben gehad. Zo was er 
een familieschommel, 

dodeval, en een kabelbaan 
gepionierd. Voor de kleinere 
onder ons stond er een leuk 
springkussen. Nadat veel 
mensen het een en ander 
gezien hadden was het tijd 
voor een hapje en een 
drankje. Om 17.00 uur waren 
de meeste mensen weg en 
konden wij terug kijken op 
een geslaagde opendag met 
veel nieuw aanmeldingen ! 
 
Weekend scouts 
In het weekend van 27 en 28 
oktober is er weer een 
overnachting voor de scouts. 
Op zaterdag 27 oktober 
worden de kinderen met hun 
normale weekend spullen om 
13 uur verwacht op de 
blokhut. Op zondag 28 
oktober is het weekend om 
13 uur weer afgelopen. Zorg 
voor warme kleren, goede 
schoenen en droge sokken! 
Tot dan! 
 
Sponsorloop esta’s 2007 
Zoals jullie allemaal wel 
weten is het komende 
zaterdag weer sponsorloop. 
We verzamelen met zijn 
allen om 09.45 bij de C1000 
in de Blaak (aan de zijde van 
de friettent). Om tien uur 
gaat de sponsorloop van 
start. Tot kwart voor twaalf 

heb je de tijd om zo veel 
mogelijk rondjes te 
lopen/rennen waarbij je 
ieder rondje iets lekkers 
kunt krijgen. Om twaalf uur 
is de sponsorloop weer 
afgelopen. We hopen dat 
jullie allemaal veel sponsors 
hebben want dan kunnen we 
extra leuke dingen doen dit 
seizoen. Je kan dus nog een 
paar dagen hard op zoek naar 
sponsors! Veel succes en tot 
zaterdag. 
 
Belangrijke data 

 
Het drukwerk van stichting 
scouting Dr. Moller wordt 
mede mogelijk gemaakt 
door: 

 
www.drukkerijgianotten.nl 

19-20 okt. Weekend esta’s 
27-28 okt. Weekend scouts 
4 nov. klusdag 
27-30 dec. Kerstkamp Scouts 
4-6 jan. Nieuwjaarsweekend 

Esta’s 
6 jan. Nieuwjaarsborrel 
9 feb. Geen bijeenkomst 

i.v.m. carnaval 
5-11 juli Zomerkamp esta’s 
5-12 juli Zomerkamp scouts 


