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Overnachting Esta’s
Over een week is het al weer 
zover. Er staat weer een 
overnachting gepland voor de  
esta’s. Deze overnachting is  
van vrijdag 7 maart t/m 
zaterdag 8 maart. Op vrijdag  
begint het om 19.00 uur en  
op zaterdag is het om 12.00  
uur weer afgelopen. Voor 
deze overnachting zijn geen 
speciale spullen nodig. De 
gebruikelijke spullen zijn  
voldoende zoals: Matje,  
slaapzak, setje extra kleren  
en je toilettas. Eventueel  
medicijnen, knuffel en een 
zaklamp. Mocht je helaas 
niet kunnen laat dit dan voor  
vrijdagochtend weten. Dit 
kan door te mailen naar  
esta’s@drmoller.nl of te  
b e l l e n m e t S a n d e r 
(o6-12727365). Hopelijk zien 
w i j j u l l i e a l l e m a a l 
verschijnen. Tot dan !

Bijeenkomst Scouts
Op zaterdag 8 maart a.s.  
worden alle scouts om 14.00 
uur met fiets op de blokhut  
verwacht! Omdat we een dan  
een activiteit buiten de deur  
gaan doen. De bijeenkomst is  
dan gewoon om 18.00 uur 
afgelopen en de scouts zullen  
dan ook weer terug op de  
blokhut zijn.

Klusdag 
Zoals iedereen weet heeft 
onze blokhut ook onderhoud  
nodig. Omdat het allemaal 
nogal veel is vragen wij de 
hulp in van ouders. Dus als u  
zich geroepen voelt om ons  
een zondag mee te komen 
helpen om wat te schilderen,  
timmeren of ander klein 
onderhoud te plegen bent u  
van harte welkom op zondag  
13 april.  Als u ons en handje  
wil komen helpen op deze  
zondag laat dit dan even  
weten aan Sander. Dit i.v.m.  
de lunch e.d. Hopelijk zien  
wij u verschijnen.

Geen bijeenkomst Esta’s
Het seizoen van scouting 
gaat al weer snel voorbij.  
Voor je het weet is het weer  
z o m e r v a k a n t i e e n d u s 
zomerkamp. Om er dit jaar  
weer een spetterend kamp 
van te maken voor de esta’s  
is het op  zaterdag 15 maart  
geen bijeenkomst voor de  
esta’s. Dit heeft alles te  
m a k e n m e t d e 
voorbereidingen van het 
komend zomerkamp. Wij 
gaan namelijk dit weekend 
naar ons kampterrein toe om  
alvast het een en ander te 
regelen. De week erop is het  
gewoon weer bijeenkomst.

De oliebollenactie
Zoals jullie wellicht wel  
hebben mogen proeven 
hebben de esta’s dit jaar  
weer met succes oliebollen 
g e b a k k e n . B o v e n a l l e 
verwachtingen hebben we 
meer dan 1800 oliebollen 
verkocht. De vraag was zo  
groot dat we het bijna niet  
voor e lkaar kregen om 
iedereen lekkere verse 
oliebollen te bezorgen. Het 
kraampje dat we bij de 
C1000 hadden hebben we dus 
ook wegens het grootse 
succes vroegtijdig moeten  
sluiten. Dit succes was mede 
te danken aan de prachtige  
folder die Ingrid ontworpen  
had en het gratis geleverde  
folder door de vader van Pol.  
Volgend jaar gaan we het  
proberen nog grootser aan te  
pakken. Hiervoor  zoeken we 
nog (oude) frietpannen om de  
bakcapaciteit te vergroten.  
Heb je komend jaar een  
frietpan over dan zijn wij  
daar heel erg mee geholpen.  
Dus heb je er een over, denk 
dan aan de esta’s. Alvast  
bedankt!

Opslagruimte
De mooie aangeklede thema’s  
van de esta’s beginnen hun 
tol te eisen. We hebben 
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i n m i d d e l s z o v e e l 
decorstukken en accessoires  
bij elkaar verzameld dat we 
m e t s e r i e u z e o p s l a g 
problemen  zitten. We 
hebben een gezamenlijke 
opslag onder de kerk aan de  
Ringbaan-West.  Deze staat 
echter bomvol met allerlei  
spullen die we niet op de 
b l o k h u t k w i j t k u n n e n . 
Daarom we zijn op zoek naar  
een opslagplaats waar we een  
of meerdere aanhangers 
kunnen stallen. Het liefst  
zouden we ze overdekt 
stallen, maar dit is niet 
perse noodzakelijk. Wanneer 
de aanhangers er maar  
gevuld kunnen staan. Ook is  
een andere soort van opslag  
welkom. Ken een je een 
opslagplaats die wij zouden 
kunnen gebruiken, laat het 
dan weten. We zouden er erg  
mee geholpen zijn!

Bijeenkomst explorers
A f g e l o p e n v r i j d a g 1 5 
februari  hadden we net 
zoals gewoonlijk in de avond  
p r o g r a m m a m e t d e 
explorers. In het begin was 
het nog niet precies duidelijk  
wat we gingen doen maar in  
de speelruimte was in de 
afgelopen weken omgetoverd 
tot een groot klimrek dus we  

wisten al snel wat we zouden  
gaan doen.  Het werd 
apenkooi en het klim rek. Na  
een aantal potjes te hebben 
gespeeld waren we allemaal 
moe en konden weer naar  
huis. De volgende dag hadden 
we om 11 uur een activiteit  
bij een van onze leden, het 
ging om een coniferen heg  
die eruit moest en een paar  
planten eromheen, en in de  
voortuin moest ook het een  
en ander gebeuren. De 
coniferen waren soms nogal  
taai maar dat gaf ook juist  
een uitdaging, een conifeer  
die al plat gaat als je erop  
hangt is niet leuk om om te  
halen. De prikkelplanten die  
er in de buurt stonden waren  
n iet echt fijn . Vrijwel 
iedereen had prikkels in zijn  
armen zitten maar met 
goede handschoenen aan  
lukte het allemaal wel. Na 
een tijdje was de voortuin  
k l a a r e n w a r e n i n d e 
achtertuin de coniferen er  
ook uit, een paar middelgrote  
struiken moesten er nog uit  
en dan zou de klus geklaard 
zijn voor die dag, rond een  
uur of kwart over 3 waren 
we klaar en konden we weer 
naar huis.

Belangrijke data

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

www.drukkerijgianotten.nl

1-2 maart Overnachting 
Scouts

7-8 maart Overnachting 
Esta’s

15 maart Géén bijeenkomst 
esta’s

13 April Klusdag (ouders)
18 t/m 20 
April

RSW Scouts

25-26 April St.Joris weekend 
Alle

11 Mei Moederkind-dag 
esta’s

24-25 Mei Esco-Weekend
14-15 Juni Vaderkind-

weekend Esta’s 
28 Juni Géén bijeenkomst
5-11 juli Zomerkamp esta’s
5-12 juli Zomerkamp scouts
23 augustus 1e bijeenkomst 

nieuwe seizoen
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