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

Lowie(tje) en Mang
Vossenjacht
Ook dit jaar wordt er door de regio weer een vossenjacht georganiseerd in de binnenstad
van Arnhem, deze zal plaatsvinden op 23 maart. Voor deze activiteit gelden andere tijden
dan u gewend bent, maar meer hierover volgt nog.
30 Maart: gezamenlijk opkomst
Op 30 Maart, paaszaterdag, zullen de Welpen samen met de Verkenners en de Rowans de
strijd aangaan.
Zomerkamp
Bij deze willen wij u er nogmaals aan herinneren uw zoon op te geven voor het zomerkamp.
Tot nog toe hebben wij nog geen inschrijvingen gehad. De inschrijving sluit op 30 maart dus
wees er snel bij. Als de inschrijving eenmaal gesloten is, is er ook geen mogelijkheid meer
om uw zoon op te geven. Dus nogmaals het vriendelijke verzoek om uw zoon, als hij graag
mee wilt, op te geven.
Het zomerkamp is van 30 juni tot 4 juli en de eigen bijdrage bedraagt 100 euro.
Inschrijven voor het zomerkamp kan, via onderstaande link:
https://sol.scouting.nl/?task=as_registration&action=add&frm_id=9468

St Joris:
Op zaterdag 20 april vieren we weer St Joris. Lekker BBQ-en en in de middag nog een
programma. Opkomst van 14:00 – 19:00 uur. De eigen bijdrage bedraagt € 5,00 voor de
BBQ. Deze activiteit is alleen voor jeugdleden.
Opgavelink
Via onderstaande link kun je je opgeven voor de Sint Joris:
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.
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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.
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 30 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.
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Programma Maart 2013
2 maart

Zie jij ze vliegen?

9 maart

Gezellige tijd

16 maart

Mooi, zo’n park

23 maart

Vossenjacht

30 maart

Gezamenlijke opkomst met Verkenners en Rowans
Laatste dag opgeven zomerkamp

Belangrijke data in de toekomst
Hieronder vind je een lijst met de belangrijkste data in de toekomst.
2013
20 april

St Joris

11 mei

geen opkomst i.v.m kamp van de leiding

30 juni-4 juli

zomerkamp
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