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Nieuw Jaar!

NPK

Zo, zo, dat gaat alweer snel. We zitten
alweer in een Nieuwjaar en natuurlijk
staan er het komende half jaar ook weer
allemaal leuke activiteiten gepland. Wat
we natuurlijk ook niet mogen vergeten
is dat scouting van Maasdijk dit jaar 75
jaar zal bestaan. Dit hebben we
natuurlijk al een klein beetje gevierd
met het BKMWF. Maar we zijn nog niet
klaar met feesten. Jullie zullen wel zien
wat voor leuke dingen en kampjes er
nog zullen komen.

De voorbereidingen voor het Noordelijk Pinkster Kamp op
het Marnewaard zijn al weer begonnen. Zo is er ook dit jaar
weer een leuk thema gekozen voor de Welpen, namelijk
Boeren.
Natuurlijk gaan wij ook dit jaar weer met pinkster naar het
NPK toe. We hopen dat er dit jaar dan ook veel welpen
meegaan.
Zaterdag 2 februari krijgen de kinderen een opgave brief
mee om zich op te geven voor het NPK.
Mocht je nog een beetje twijfelen of je mee wilt of niet,
omdat je bijvoorbeeld nog nooit op kamp bent geweest,
geef je dan toch op! We hebben het weekend van 27 en 28
april ook nog een (voorbereidings) kampje, mocht je na dit
kampje dan toch niet mee willen dan kunnen we je nog
afmelden. Maar daar gaan we natuurlijk niet vanuit.

Jungle activiteiten
(zet ze in je agenda!)
Wanneer

Wat

23 feb

27 en 28 april

BP-tocht
NL-Doet/
klussendag
Sint Joris Kampje

18 t/m 20 mei

NPK

1 juni
20 t/m 24 juli
2013

Welpenspel
Jubileum
ZomerKamp

16 mrt

Baden Powel Tocht
Zaterdag 23 februari gaan we weer de BP-tocht lopen. Dit
jaar is de tocht in Dokkum en ook nu gaan we met de
Welpen weer de finish van de 5 km
halen. Natuurlijk kunnen de welpen
weer een mooie insigne verdienen voor
deze geweldige prestatie.
We vetrekken zaterdag 23 februari van
scouting Hiem rond 9:00 en we
verwachten rond 13:00 terug te zijn. Het
kan zijn dat deze tijden nog wat verandert
worden, dus de exacte tijden worden nog
aan de welpen die mee gaan lopen
doorgegeven.

NL-Doet
Ook dit jaar moeten er weer veel klussen in en rondom het scouting gebouw gedaan worden. Daarnaast
mag het gebouw, zoals jullie misschien zelf ook al hebben gezien, wel een sopje en kleurtje gebruiken.
Dat is voor de leiding natuurlijk wel heel veel werk om alleen te doen, dus willen we alle ouders en
kinderen weer vragen om ons ook dit jaar weer te komen helpen met de klussendag op
scouting. Dit jaar zal dat weer tegelijk plaats vinden met het landelijk NL-Doet. Dit valt
op zaterdag 16 maart.
Er zijn de gehele dag klusjes te doen. Dus als je ’s ochtend niet kan, kun je ook eventueel
in de middag komen helpen. Natuurlijk mag je ook de gehele dag komen helpen. Dan
word er ook nog een lekker lunch klaar gemaakt.
Er is deze zaterdag geen opkomst, maar wel opvang voor de kinderen van de ouders die
zaterdags komen helpen.
We hopen dat iedereen weer komt helpen.

