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

Jarl, Sander, Denny en Martin
Vrijdag in plaats van zaterdag
Op verzoek van de jongens gaan we wat meer op vrijdagen draaien. Helaas is dat dit
seizoen nog niet altijd mogelijk. Vooral deze maand is bijna alleen maar zaterdagen. Volgend
seizoen draaien we altijd op vrijdagavond, zodat men op zaterdag kan gaan werken.
Daardoor hebben we dit seizoen flink in de planning moeten schuiven. Op de volgende
pagina het actuele overzicht. Dus, voor dit seizoen betekend het: houdt de nieuwsbrief erbij.
Carnavalsoptocht
Zondag de 10e van februari hebben een aantal Rowans geholpen bij de carnavalsoptocht
van de On Ganse. Hiermee hebben zij € 45 euro binnengehaald voor de clubkas. Hartelijk
dank.
Pinksterkamp
De tijd gaat hard en Pasen moet nog komen, maar voordat we het weten is het al Pinksteren
vandaar deze oproep. We zoeken 2 ouders voor de zaterdagochtend (18 mei) om ons te
helpen bij een programma. Uw opdracht: vervoer 3 of 4 Rowans naar locatie X. Hiervoor is
een auto nodig. Dit houdt in dat u rond een uur of 10.00 t/m 14.00 bezig bent. Verdere
informatie volgt voor de vrijwilligers. Wilt u helpen, stuur ons dan een mailtje.
Daarnaast het volgende verzoek: Willen alle Rowans zsm een (blanco, dus zonder opdruk)
zwart T-shirt inleveren.
Tenslotte: tijdens het kamp maken we gebruik van de bus. Iedereen dient dan ook in bezit te
zijn van een OV chipkaart met minimaal € 10,00 tegoed.
Flessenactie
Zoals jullie allemaal weten zijn we bezig met een flessenactie. Dit doen we om
een deel van het geld dat we hier mee op te halen als sponsoring te gebruiken
voor het zomerkamp om bijvoorbeeld wat leuks van te gaan doen. Blijf
inleveren en rondvragen! We hebben tot 31 maart de tijd, maar zoals al eerder
vermeld, de tijd gaat sneller dan je denkt dus blijf ze meenemen!
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Vossenjacht:
Op zaterdag 23 maart gaan jullie als Vos verkleed weer helpen bij de vossenjacht van de
regio voor de Welpen. Tijden en locatie volgen nog. Het thema is Western, dus denk maar
alvast over een pakkie na.
Afsluitend weekendkamp
In het weekend van 21-23 juni hebben we een afsluitend weekendkamp. Reserveer deze
alvast in je agenda.
St Joris:
Op zaterdag 20 april vieren we weer St Joris. Lekker BBQ-en en in de middag nog een
programma. Voor de Verkenners begint de opkomst om half 11.
De eigen bijdrage bedraagt € 5,00 voor de BBQ. Deze activiteit is alleen voor jeugdleden.
Aansluitend op de BBQ is er voor de Verkenners nog een dropping. De dropping duurt tot
zondag 21 april 12:00 uur en eindigt gewoon bij onze blokhut.
De eigen bijdrage voor de dropping bedraagt € 5,00.
Opgavelink
Via onderstaande link kun je je opgeven voor de Sint Joris en voor de dropping:
https://sol.scouting.nl/?task=as_registration&action=add&frm_id=9803
De deadline voor het opgeven is 15 april, zowel voor de BBQ als voor de dropping.

Dodenherdenking:
Aangezien de dodenherdenking op zaterdag valt, combineren we de opkomst met de
herdenking. Om 14:00 uur start de opkomst en aansluitend gaan we naar Oosterbeek. Daar
zullen we om 17:00 uur de krans leggen. Daarna gaat iedereen huiswaarts.
Levend Monopoly
Zaterdag 16 maart is er ’s avonds een groot levend
monopoly spel in de stad. Iedereen kent het spel monopoly
wel en dit gaan we dus in realiteit brengen. Wil je de
Bakkersstraat kopen, dan kan het zo maar zijn dat je van de
Nieuw Stad als een gek naar de Bakkersstraat moet rennen
om die te kunnen kopen.
Actief en vernieuwend is het wel en je bent continu bezig om
je hachje te redden. Wij gaan hier ook aan deelnemen als
rowanafdeling en mogen strijden tegen de stam. Let op, het
is dus op zaterdagavond!!!! Aangezien dit kan uitlopen tot
een later uurtje, willen wij op de blokhut blijven slapen. Geef
hiervoor weer op tijd aan of je wilt meedoen. Beetje jammer
als we daar met 2 of 3 rowans staan….. En als je je opgeeft,
hebben we ook ontbijt. Opgeven via de mail.
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Programma Maart 2013
Vr 1 maart

Hiep Hiep Hoera?!
Afmelden bij Jarl

Za 9 maart

Barney en Thijs
Afmelden bij Martin

Za 16 Zo 17 maart

Levend Monopoly
19:00 uur verzamelen in blokhut.
Afmelden bij Martin

Za 23 maart

Vossenjacht
Info volgt
Afmelden bij Martin

Za 30 maart

Gezamenlijke opkomst met Welpen en Verkenners
Afmelden bij Sander
Martin
Sander
Jarl
Denny

06-53256383
06-17318578
06-24146684
06-46588997
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Belangrijke data in de toekomst
Hieronder vind je een lijst met alle data in de toekomst.
Daarvoor staat bij wie je je moet afmelden. T/m donderdag mag per mail, daarna bellen.
ZA

06-apr

Martin

Ruilspel

Vr

12-apr

Jarl

Abseilen

ZA
ZO

20-apr
21-apr

Jarl
Jarl

St Joris
St Joris

Vr

26-apr

Martin

ZA

04-mei

Jarl

Dodenherdenking

14:00-18:00

Vr

10-mei

Jarl

Rowanopkomst
Max/Barney

Hemelvaart
Pinksteren
Pinksteren
Pinksteren
Pinksteren

Rowanopkomst
Loran/Bram

VR 17-mei
ZA 18-mei
ZO 08-jan
MA 25-mei

Martin
Martin
Martin
Martin

Pinksterkamp
Pinksterkamp
Pinksterkamp
Pinksterkamp

Vr

24-mei

Martin

Rowanopkomst
Jesse/Michiel

Vr

31-mei

Sander

Prim vuur maken

Za

08-jun

Martin

EHBO

Vr

14-jun

Martin

Challenge

Vr
Za
Zo

21-jun
22-jun
24-jun

Sander
Sander
Sander

Weekendkamp
Weekendkamp
Weekendkamp

Martin
Sander
Jarl
Denny

Avond

06-53256383
06-17318578
06-24146684
06-46588997
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