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Beste Rowans en ouders/verzorgers,
Hierbij alle informatie voor de maand Januari.

Jarl, Sander, Denney en Martin
Zomerkamp
Ook dit jaar gaan we weer op zomerkamp, maar dan met Pinksteren. Namelijk van 17 mei tot
en met 21 mei. De eigen bijdrage voor het kamp bedraagt dit jaar € 100,00 en wordt, middels
incasso, na inschrijving betaald. IInschrijven voor dit zomerkamp kan, via onderstaande link:
https://sol.scouting.nl/?task=as_registration&action=add&frm_id=9475
De inschrijving sluit op 28 februari dus wees er snel bij!
Statiegeld flessen gezocht
De Rowans willen met hun zomerkamp een extra activiteit doen, maar
moeten hiervoor zelf het geld gaan verdienen. Daarom roepen zij uw hulp
in. T/m 31 maart gaan zij statiegeldflessen verzamelen. Wilt u hen
helpen, lever dan ook lege (volle mag ook) statiegeldflessen in bij uw
leiding. Zij zorgen dan dat deze bij de Rowans terecht komen. Alvast
bedankt namens de Rowans.
Afsluitend weekendkamp
In het weekend van 21-23 juni hebben we een afsluitend weekendkamp.
Reserveer deze alvast in je agenda.
HIT 2013
Wat heb jij bij scouting altijd al willen doen of willen leren? Een bizar groot object pionieren?
Slapen onder de blote hemel? Vuur maken zonder lucifers of aansteker? Of vind je op kamp
gaan zonder je eigen leiding ook al spannend genoeg? Maakt niet uit! Het kan allemaal
tijdens de HIT van 2013!
De HIT staat voor Hikes, Interessekampen en Trappersexpedities, en wordt gehouden in het
Paasweekend (29 maart – 1 april). Verspreid over zes locaties door heel Nederland worden
er ruim 60 verschillende kampen gehouden, voor scouts tussen de 7 en 88 jaar. Inschrijven
kan individueel, met z’n tweeën of met een groepje. Hiken, koken, zeilen, pionieren,
paardrijden; elk kamp heeft zijn eigen leeftijdsgroep, zijn eigen onderwerp en zijn eigen
uitdagingen. Er zit dus altijd wel iets tussen dat bij jou past!
Meer weten? Bekijk de HIT-website (http://hit.scouting.nl) en download de HIT-courant voor
meer informatie. De inschrijvingen starten op 2 januari 2013.
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Vr 1 Februari

Slaan tegen een balletje
Afmelden bij Sander

Za 9 Februari

Hakken en zagen met Denny en Derk Jan
Afmelden bij Denny

Zo 10 Februari

Carnavalsoptocht begeleiden (Jesse, Loran, Matthijs)
10:45 uur verzamelen bij hoofdingang Musis

Vr 15 Februari

Game over?!
Afmelden bij Jarl

Za 23 Februari

Michiel en Max
Afmelden bij Martin

28 Februari

Laatste dag inschrijven Pinksterkamp.

Belangrijke data in de toekomst
Hieronder vind je een lijst met de belangrijkste data in de toekomst.

15 maart
16 maart
23 maart

Verschuift naar zaterdagavond
Levend Monopoly in de binnenstad 20:00-23:00 uur
Barney en Thijs

20 April
26 april

St Joris
Loran en Bram

11 mei
17-21 Mei
24 mei

Geen opkomst i.v.m kamp van de leiding
Pinksterkamp
Jesse en Michiel

15 juni

Max en Barney

21-23 juni

Weekendkamp
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