Nieuwsbrief Welpen Juni+Juli 2019
Beste Welpen en ouders/verzorgers,
Hier is de laatste nieuwsbrief van dit scoutingseizoen. Geniet van het mooie weer!
Groetjes,
Kaa en Wontolla

Algemeen: Teken
Omdat we met dit mooie weer vrijwel altijd in de natuur bezig zijn, hebben we naarmate het warmer wordt
meer te maken met teken en tekenbeten. Hierdoor kunnen allerlei ziektes aan mensen worden
overgedragen, de meest voorkomende daarvan de ziekte van Lyme. Daarom hebben we hier wat handige
weetjes voor jullie.
•
•

•
•

Teken bevinden zich vooral in een vochtige omgeving in hoog gras of struikgewas
Een teek kun je overal op je lichaam aantreffen, maar vaak zitten ze in warme plekken zoals:
o In de nek en achter de oren
o Op de heupen net boven de broeklijn
o De oksels
o De ellebogen
o De knieholtes
o De lies
o De billen
Wanneer een teek binnen 24 uur verwijderd is, is de kans op een Lyme besmetting zeer klein, houd
verder altijd de plek van de beet een tijd in de gaten op rode vlekken of kringen
Let er op dat een teek op de juiste manier wordt verwijderd, met daarvoor geschikt gereedschap
zoals een tekenverwijderaar of tekenpas

Voor meer informatie verwijzen we jullie door naar de site van het RIVM:
https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme/tekenbeet.
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15 juni: Lincolnrestaurant (inschrijven tot 2 juni!)
Op 15 juni organiseren we voor de tweede keer het Lincoln restaurant. Jullie zijn van harte uitgenodigd!
Met de inkomsten van het restaurant steunen we dit jaar het Ronald McDonald Boshuus, waar gezinnen
van ernstig zieke kinderen kunnen logeren en vakantie kunnen vieren. Zie voor meer
info: https://www.kinderfonds.nl/huis-arnhem/het-huis
Het restaurant is natuurlijk op onze eigen blokhut en begint om 17 uur en eindigt ongeveer om 21 uur.
Kosten zijn €6 per persoon. De Welpen en Verkenners worden om 14 uur verwacht, om het restaurant voor
te bereiden. Verkenners zijn al vanaf 11 uur welkom, want dan gaan de pitten aan!
De deadline voor het inschrijven is 2 juni de kosten bedragen €6 per persoon. Schrijf je nu in via deze link:
https://sol.scouting.nl/as/form/26665/participant/new

30 juni: Laatste opkomst
Op de laatste zaterdagopkomst van dit scoutingseizoen hebben we nog een afsluitende speciale activiteit
samen met de Verkenners. We gaan er van uit dat het mooi weer zal worden, neem in dat geval een
zwembroek of andere extra kleding mee, het heeft te maken met zeep 😊

9 t/m 12 juli: Zomerkamp
Er zijn de afgelopen weken genoeg inschrijvingen bijgekomen en het zomerkamp van de Welpen kan dus
doorgaan! We hebben besloten het kamp één dag korter te laten duren; we beginnen één dag later, op
dinsdag 9 juli, en eindigen op vrijdag 12 juli. Meer informatie volgt in de mail voor de Welpen die meegaan.
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Programma Juni+Juli 2019
1 juni Gewone opkomst
8 juni Gewone opkomst, vriendjesopkomst
15 juni Lincolnrestaurant, opkomst vanaf 14:00 uur
22 juni
29 juni
6 juli
9 t/m 12 juli

Gewone opkomst, installeren Nelson
Laatste opkomst
Geen opkomst
Zomerkamp

Belangrijke data in de toekomst
15 juni Lincolnrestaurant
9 t/m 12 juli Zomerkamp (Eerste week van de zomervakantie)
31 augustus Eerste opkomst nieuwe seizoen: open dag en
informatiemiddag ouders
7 september Airborne Wandeltocht in Oosterbeek
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