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BP-tocht opgave strookje

Ik ………… wil wel/ niet meelopen met de BadenPowell-tocht op 25 februari

Mijn vader/ moeder wil dan eventueel wel/ niet rijden naar Sneek, er passen …
welpen in de auto. Mijn vader/ moeder wil dan wel/niet mee lopen.

Gelukkig Nieuwjaar
Het nieuwe jaar is al weer aangebroken en de Welpenleiding wenst
alle Welpen natuurlijk een gelukkig Nieuwjaar. De Welpen leiding
zal ook in 2012 weer hard zijn best doen om de opkomsten super leuk
te maken. Het jaar begint dan ook goed met op 14 januari het BoerenKool
Met Worst Fuif. Ook zal er door de leiding zeer binnenkort opkomsten
worden georganiseerd waarbij de Welpen een insigne kunnen verdienen.
Welke insigne dit is wil de welpenleiding nog niet vertellen, maar ze
geven wel de tip mee de website goed in de gaten te houden.

Nestteken

Kamp(en)

De leiding heeft een grote inkopen
gedaan bij de scoutshop en heeft nu
voor elke Welp een nestteken. Dus
elke welp kan nu zijn eigen nestteken
bij de leiding kopen voor €1,60. Het
nestteken komt ook in het installatie
pakket te zitten. Maar omdat het
pakket nog even op zich laat wachten
kun je als je een installatie pakket
“besteld” hebt in overleg met Akela
alvast één krijgen. Ook de andere
insignes kun je dan in overleg met
Akela krijgen.
(Op de vanmaasdijk website kun je
vinden hoe alle insignes op de blouse
moeten zitten)

Het lijkt nog zo ver weg, maar voor je het
weet is het alweer zo ver, het NPK en het
zomerkamp. Ook dit jaar gaan de Welpen
weer naar het Noordelijk Pinkster Kamp,
wat altijd in het pinkster weekend valt. Dit
jaar is dat van zaterdag 26 tot en met
maandag 28 mei. Uit verre bronnen heeft de
krant vernomen dat de sprookjes helemaal
in de war zijn in Marnewaard. Binnenkort
krijgen alle Welpen een brief van de leiding
mee op zich voor het NPK op te geven. Dus
Welpen mis hem niet!
Ook wil de leiding dit jaar weer gezellig
met de Welpen op zomerkamp gaan,
wanneer dat precies in de zomervakantie dat
is weet de leiding nog niet. De leiding gaat
via mail met behulp van de ouders kijken
wat de beste datum is. Ouders, houd dus de
mail in de gaten.

BP watte?
Een aantal Welpen hebben hem vorig jaar al eens gelopen de BPwandeltocht. Ter na gedachtenis aan de oprichter van scouting Baden
Powell wordt er in Friesland een tocht georganiseerd. De tocht heeft
verschillende afstanden 5, 10 en 15 km en wordt dit jaar georganiseerd
door de zeeverkennersgroep Greate Pier uit Sneek. Ook dit jaar zijn de
Welpen weer uitgenodigd om mee te lopen aan de 5 km tocht, waarin
je leuke activiteiten onderweg tegen zal komen. Meelopen kost slechts
€3,50 en daarvoor krijg je ook wat lekkers te
eten en drinken. En als je de finish haalt,
krijg je een mooie herinnering mee naar
huis!
Dus vul snel het strookje in om op zaterdag
25 februari mee te lopen. Lever het strookje
voor 22 januari, samen met het inschrijfgeld,
bij Akela in. (Ouders die rijden en graag mee
willen lopen, mogen gratis meelopen.)
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