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Suikerbroden actie

Installatie

Volgende week begint de suikerbroden actie weer.
De leden gaan dan proberen om zoveel mogelijk
suikerbroden te verkopen. Het geld dat we met deze
actie ophalen word door nuttig besteed door Scouting
van Maasdijk.
Dit jaar is er ook wat nieuws aan de suikerbroden
actie. Als je namelijk een bepaalde hoeveelheid
suikerbroden verkoopt kan je een leuk cadeautje
krijgen. Hoe meer je verkoopt hoe groter en leuker
het cadeautje. Daarvoor wil je natuurlijk wel extra je
best doen!

Op zaterdag 17 november zullen er heel wat
nieuwe Welpen worden geïnstalleerd en
zullen deze Welpen dan ook echt officieel
deel uitgaan maken van de Clement Horde.
Voor deze feestelijke gebeurtenis zijn dan
natuurlijk ouders, opa’s, oma’s en broertjes
en zusje allemaal van harte uitgenodigd om te
komen kijken.
Tijdens de installatie zullen de nieuwe
Welpen de welpen belofte moeten opzeggen
en zodra ze dit hebben gedaan zijn zij een
echte Welp.
De installatie begint de 17e om 11.00 uur en
is om 12.00 uur afgelopen.
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Vragen (v)uurtje
Voordat de nieuwe Welpen op zaterdag 17 november
geïnstalleerd zullen worden hebben we voor de ouders
van Welpen een vragen (v)uurtje. In dit uurtje word er
bij een lekker warm kampvuurtje aan ouders informatie
gegeven over hoe het bij scouting werkt. Daarnaast is
er ook een gelegenheid om allerlei vragen te stellen.
Dit is voor nieuwe ouders de kans om meer over
scouting te weten te komen, maar natuurlijk zijn ook de
ouders van Welpen die al langer lid zijn ook van harte
welkom.

Scouting van Maasdijk 75 jaar!
Scouting van Maasdijk is opgericht op 8 juli 1938, wat betekend dat in 2013 de groep 75 jaar zal
bestaan. Dit vraagt natuurlijk om een feestje en niet zomaar een feestje, maar een feest het hele jaar
door. Te beginnen bij het BKMWF in januari. Door het jaar heen zullen er kampen en andere
activiteiten georganiseerd worden die in het teken staan van het 75 jarige bestaan en dat allemaal in het
thema van de middeleeuwen.
In de zomervakantie zal er ook een groot groepszomerkamp plaats vinden. Voor de Welpen is dit kamp
van 20 juli tot en met 24 juli.
Omdat het gehele jaar door de speciale activiteiten en kampen zich in de middeleeuwen zullen afspelen
hebben wie hier natuurlijk ook passende outfits en aankleding voor nodig. De vraag is dan ook of er
ouders zijn die willen meehelpen om de thema kleding of aankleding te maken. Bijvoorbeeld met het
naaien van de shirts. En/ of dat er ouders zijn die stof, hout of ander dergelijke materialen kunnen
regelen/ doneren. Deze ouders mogen zich natuurlijk altijd aanmelden bij de leiding.
Natuurlijk zullen we het jaar 2013 ook feestelijk afsluiten met ene mooi wintervuur.

