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Nestteken

Koop nu je
eigen nestteken
Slechts
€1,60 per stuk
Fietsbel met
kompas

Voor maar € 5,25
Sleutelhanger
Baloe

Prijs: € 2,00
Jungle boek
hoorspel (CD)

Stop met lezen en
beluister nu het
jungle boek
Van 7,95 voor
maar 4,95 op=op

BKMWF 2012

Staf uit de brand

Ook dit jaar word er weer
door de ABC-stam van
Scouting van Maasdijk een
BoerenKool Met Worst
Fuif georganiseerd. Dit jaar
is het thema op de camping.
Natuurlijk zijn alle leden
van Scouting van Maasdijk
en hun familie niet op
zomaar een camping uitgenodigd, ze zijn
voor één avondje uitgenodigd op kamp!ng
van Maasd!jk. Waar alles een beetje anders
loopt en veel boerenkool met worst word
gegeten. Iedereen loopt daar rond in zijn
vakantie kleren en er worden
leuke camping spelletjes
gespeeld. Kaartjes voor het
BKMWF kunnen nog
gekocht worden op 7 januari
voor €3,- per persoon. Op de
dag zelf zijn de kaartjes te
koop voor €4,- p.p.

Dit jaar is Sinterklaas niet bij scouting Hiem
opbezoek gekomen, want zijn staf was
vermist. Tijdens de opening kwamen er drie
pieten in paniek de kinderen om hulp
vragen. De staf piet was namelijk de staf
van Sinterklaas kwijt geraakt. Alle kinderen
hebben mee geholpen te zoeken naar de staf
in het bos. Toen iedereen terug was bij het
scouting gebouw was de staf nog steeds niet
gevonden. De pieten waren onder tussen
druk bezig met een stoelen dans spel, toen
plots het brand alarm afging. Iedereen moest
het gebouw uit en naar de parkeerplaats
gaan om te verzamelen. Toen iedereen weer
terug naar binnen was gegaan bleek er wat
uit de schoorsteen te zijn gevallen; het was
de staf. Nou heeft de staf waarschijnlijk
voor verstopping van de schoorsteen
gezorgd en heeft daardoor het brand alarm
af laten gaan. Maar gelukkig is de staf van
Sinterklaas weer gevonden en is hij (als het
goed is) op weg naar Spanje.

Alle petten en kleppen
Afgelopen opkomst was het weer eens raak. Er was weer een Esta-klep
vermist in de jungle. De welpen leiding krijgt regelmatig te horen
dat een welp zijn Esta-klep of scoutfit pet kwijt is geraakt tijdens
de opkomst. Door de wekelijkse jungle zoektocht, naar een Esta-klep of
scoutfit pet, heeft de leiding het besluit genomen dat de welpen geen pet
of klep meer op hoeven te hebben tijdens de opkomst. Als er bij
bijzondere opkomsten nog wel een klep of pet gedragen moet worden,
zal de leiding dit aangeven.

Malchi, wie is dat?
Om het nieuwe jungle thema beter te leren
kennen hebben de welpen een aantal
opkomsten spelletjes gespeeld met de nieuwe
jungle figuren, zoals Raksha de moederwolf,
Oe de schildpad, Jacala de krokodil, Malchi de
grote vis en zo zijn er nog veel meer figuren.
Al deze figuren zijn nu te
vinden op de scouting van
maasdijk site. Dus welpen
als jullie de jungle figuren
nog beter willen leren
kennen kijk dan snel op
de site.

Jungle activiteiten
Wanneer

Wat

24 en 31 dec.

Geen opkomst i.v.m.
kerstvakantie

7 jan.
14 jan.

Eerste opkomst van
2012
BKMWF

25 feb.

Baden Poweltocht

Pinkster

NPK

Zomervakantie

Zomerkamp

