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4 mei dodenherdenking

NPK

Ook dit jaar lopen wij als Scouting van
Maasdijk weer mee in de
dodenherdenking in Heerenveen op 4
mei. We zullen ons als
groep verzamelen en
gezamelijk meelopen
met de herdenking. Het is
niet verplicht om mee te
lopen.

Zoals jullie weten gaan we met pinkster weer naar de
Marnewaard. Dit jaar met het thema Boeren! De leiding zal
rondlopen als boer en onze Welpen gaan verkleed als
Pauw!
De kinderen die niet meegaan op kamp, mogen dit jaar wel
een dagje komen kijken! We hebben elk jaar op
maandagmiddag bezoekersmiddag voor de ouders, maar
ook de welpen die niet meegaan, mogen met hun ouders
dan komen kijken. Zo kunnen zij ook zien hoe leuk het
NPK is. We hebben voor het NPK nog wel een aantal
dingen nodig voor de aankleding en de spelletjes. Wat we
nodig hebben is:
- Pauwenveren (voor de welpen)
- 4 rode overallen (voor de leiding)
- Rode doppen
Dus als je als welp nog 1 van deze dingen thuis hebt liggen
mag je ze meenemen en bij de leiding inleveren.

Jungle activiteiten
(zet ze in je agenda!)
Wanneer

Wat

13 april

Geen opkomst

4 mei
27 en 28 april

Dodenherdenking
Sint Joris Kampje

18 t/m 20 mei

NPK

1 juni

Welpenspel

22 juni

Laatste opkomst

29 juni
20 t/m 24 juli
2013

Eindvuur
Jubileum
ZomerKamp

Sint Joris
Het weekend van 27 en 28 april hebben we weer een
kampje! Op dit kamp moeten we natuurlijk materiaal
verzamelen voor de belasting die we moeten betalen om in
het Hertogdom van Maasdijk te mogen blijven. We hebben
namelijk nog steeds niet genoeg. Maar daarnaast gaan we
natuurlijk ook allemaal andere leuke kampactiviteiten en
slapen we in een tent!
De kinderen die een schakeltje hebben moeten deze weer
meenemen voor Sint Joris.
Dit kampje wil je niet missen, dus geef je op bij de leiding!

Welpenspel
Op zaterdag 1 juni vindt er op het Starteiland bij Sneek de vierjaarlijkse
Piratenspelen plaats! Bij dit grootse evenement komen alle Piraten (Welpen)
bijeen om een groot feest te vieren! Er zullen welpen vanuit heel Friesland
naar het Starteiland komen op mee te doen aan de Piratenspelen. Er zullen
dus de hele middag van 14.00 uur tot 17.00 uur piratenspellen gedaan door
de welpen op het Starteiland.
Binnenkort zal de leiding een opgavebriefje meegeven zodat jij je ook op kunt
geven voor deze piratenspelen. De ochtend van 1 juni is er geen opkomst,
dus we gaan natuurlijk allemaal mee naar het Welpenspel!

