11e editie juni 2013

Jungle activiteiten

Welpenspel

(zet ze in je agenda!)

Zaterdag 1 juni hebben de Welpen de piraten op het starters
eiland in Sneek geholpen de schat te zoeken. Ondanks dat het
bewolkt, winderig en koud was hebben ze de schat gevonden.
Tussendoor hebben de welpen allemaal leuke spelletjes
gedaan, marshmallows en broodjes gebakken. Natuurlijk zijn
ze ook het water op geweest. Sommige roeiend, maar
iedereen is in de zeilboot geweest. Het was, ondanks het
weer, een super leuke dag!
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Nieuwe seizoen
Zaterdag 22 juni is alweer de laatste
opkomst. Maar niet getreurd, na de
zomervakantie gaan we gewoon weer
verder. De eerste opkomst van het
nieuwe seizoen is op zaterdag 31
augustus en die week erop hebben we
meteen de overvliegopkomst.
In het nieuwe seizoen gaan een aantal
dingen veranderen. Er zal een
verandering in het leiding team plaats
vinden, er komen nieuwe kinderen bij
en de contributie wordt met €2,50 per
kwartaal verhoogd.
Gelukkig blijven er ook veel dingen het
zelfde. Zo gaan we ook aankomend
seizoen weer meedoen met de BP-tocht,
het NPK, het Welpenspel en proberen
we weer een zomerkamp te organiseren.
De leiding heeft er in ieder geval al zin
in en hoopt jullie ook.

Eindvuur
Ook dit jaar is er weer een eindvuur om het seizoen mee af te
sluiten. Het eindvuur is dit jaar alleen wel een beetje anders,
het is een eindvuur en tegelijk een opendag voor mensen
buiten scouting.
Het eindvuur begint zaterdag 29 juni om 15.00 uur voor leden
en familie. We gaan dan eerst verder met het middeleeuwse
verhaal, waarmee we tijdens het Sint-Joris kampje zijn
geëindigd. Vanaf 16.00 uur zijn ook niet leden welkom om
een kijkje te komen nemen. Dus nodig vrienden, buren en
kennissen uit om een kijkje te komen nemen.
Tijdens het eindvuur is er een rad van fortuin en kan iedereen
voor €2,- meedoen aan spelletjes, waarmee je een insigne kan
verdienen!
Kom dus ook naar het eindvuur om er achter te komen of we
op het koninkrijk van Maasdijk mogen blijven en verdien een
leuke insigne!

Middeleeuws jubileumkamp
Van 20 tot en met 24 juli gaan de Welpen op jubileum kamp.
Op dit kamp zullen niet alleen de Welpen aanwezig zijn,
maar ook de andere speltakken gaan mee op kamp. We gaan
met zijn allen dit jaar op kamp om het 75ste jarige bestaan
van Scouting van Maasdijk te vieren, natuurlijk in het thema
middeleeuwen. De Bevers gaan wel mee, maar zullen wel
minder lang blijven. De Scouts blijven juist nog wat langer
dan de Welpen op kamp. De Welpen die meegaan ontvangen
binnenkort nog meer informatie over het kamp.

Jubileum hoodie
Waarschijnlijk hebben jullie ze al gezien onze SUPER UNIEKE jubileum
hoodies. Omdat scouting van Maasdijk 75 jaar bestaat hebben we daarvoor
een speciaal vest ontworpen die alleen dit jaar door leden besteld kan worden.
De leiding heeft ze al, maar het zou natuurlijk super leuk zijn als alle leden
ook 1 dragen. Het is niet alleen een heel uniek vest, maar hij is ook lekker
zacht, warm en er staat een stoere ridder op. Je kunt hem in de winter, maar
ook in de zomer aantrekken. De hoodies zijn €29,95 euro per stuk en je kunt
ze tot en met 15 juni bestellen bij de leiding. Dus wees er snel bij!

