13e editie nov. 2013

Jungle activiteiten
(zet ze in je agenda!)
Wanneer
Wat
30 nov & 7 dec

Insigne opkomst(en)

14 dec

Midwintervuur

21 dec
28 dec & 4 jan

Welpenkerst diner
Geen opkomst

18 jan

BKMWF

BKMWF
Ook dit jaar kunnen we in het begin van het
jaar weer genieten van de lekkerste boerenkool
(met worst), op de BoerenKool Met
WorstFuif.
We zijn door de superheldenvereniging
uitgenodigd voor een speciale superhelden
training op de Hero Acadamy!
Op 18 januari zijn
leden en familie
welkom om deel te
nemen aan de training.
Natuurlijk moet je wel
komen in je
allermooiste
superhelden kostuum.
En we zullen de dag weer afsluiten met een
goede maaltijd. Er zal de ochtend van 18
januari geen opkomst zijn.

Installatie opkomst
Op zaterdag 9 november zijn er heelveel
kinderen officieel welp geworden. Er hebben
wel 19 kinderen de welpen belofte opgezegd.
Daarnaast zijn Marala en Rikki-Tikki-Tavi nu
ook officieel geïnstalleerd tot welpenleiding.

Welpen kerst diner
Op de zaterdag voor kerst, 21 december, gaan
we een Welpen kerst diner houden. Dit
betekend voor de Welpen dat zelf zullen gaan
koken op scouting. Elke welk zal een andere
gang koken en uiteindelijk zullen we met zijn
allen dit grootse kerstdiner opeten. We hebben
voor deze zaterdag dan ook speciale opkomst
tijden. Namelijk van 10.00 uur tot 13.30 uur.
Dat wordt vast lekker smullen…

Midwintervuur
Om het jubileumjaar af te sluiten zullen we op 14
december een midwintervuur organiseren. Er is deze
zaterdag ochtend geen opkomst voor de kinderen.
De leden, familie en dergelijk zijn vanaf 17.00 uur
welkom om samen met de bewoners van het
Hertogdom van Maasdijk het jaar af te sluiten. Er zal
eerst een groot feestelijke maaltijd zijn, waar we jullie
allen willen vragen een bijdrage aan te leveren. Dit
doormiddel van allemaal het meebrengen van hapjes/
eten voor het aantal personen dat je meeneemt naar het
midwintervuur.
Naast natuurlijk een groot vuur zullen we ook tijdens
het midwintervuur het middeleeuws jubileum verhaal
afsluiten. We verwachten dan ook dat iedereen weer in
zijn middeleeuws kostuum aanwezig is.
Het wordt een groots feest wat je niet wil missen!
Brandweer
Zaterdag 16 november hebben de welpen een kijkje
genomen bij de brandweer. Niet alleen de brandweer
was aanwezig tijdens de opkomst, maar ook de politie
en iemand van de ambulance. De Welpen kregen een
voorlichting over brand, mochten een kijkje nemen in
de politie auto en zagen wat voor spullen ze in een
politie auto hebben. Daarnaast hebben de Welpen
geprobeerd een pop te reanimeren, hellaas kwam hij
toch echt niet tot leven. Ook hebben de welpen een
oefening gedaan op de oefen zolder. Ze moesten hier
een “brandje” blussen en ze moesten een pop redden
uit een kamer waar het leek alsof er allemaal rook was.
Een erg leuke dag!
Welpen insigne opkomst
Op zaterdag 30 november en zaterdag 7 november
kunnen de welpen hun natuur insigne verdienen. We
gaan leuke opdrachten doen die ons meer kennis geven
over de natuur. Om de insigne te verdienen is het
belangrijk dat de welpen bij beide opkomsten
aanwezig zijn, zodat ze alle opdrachten uit kunnen
voeren.
Maar mocht het niet lukken om bij één van de
opkomsten aanwezig te zijn, niet getreurd…
De welpen krijgen dan een
opdracht over de natuur die je
thuis kan maken. Wanneer je
deze opdracht af hebt en aan
de leiding (misschien de hele
Horde) hebt laten zien, dan
verdien je als nog je natuur
insigne.

