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Januari 2014
Beste Welpen en ouders/verzorgers,
Voor u ligt de vijfde nieuwsbrief van dit seizoen, en de allereerste nieuwsbrief van het nieuwe
jaar. Hierin vind u alle info voor de maand Januari. Wij wensen u veel leesplezier!

Lowie(tje) en Mang
Het nieuwe jaar
Bij deze willen wij iedereen nog een gelukkig en gezegend 2014 wensen! We kunnen
terugkijken op een geslaagd scoutingjaar in 2013 en wij gaan er weer voor om er dit jaar net
zo’n geslaagd jaar van te maken.
Kaarsenverkoop
We kunnen met zekerheid zeggen dat er ontzettend goed is verkocht dit jaar. Bij deze willen
wij alle ouders die ons geholpen hebben met zowel het inpakken als de verkoop van de
kaarsen hartelijk bedanken. Zonder jullie hulp, en die van de welpen, hadden we de verkoop
niet met zo’n resultaat ten einde weten te brengen. Bij de boerenkoolfuif maakt Mang de
opbrengst bekend en wie het Vlammetje van het jaar is geworden (top seller).
Boerenkoolfuif
Zoals jullie weten is op zaterdag 4 januari weer onze boerenkoolfuif. Gezellig boerenkool
eten met z’n allen en na afloop de spetterende bingo. De boerenkoolfuif zal om 17.00 uur
starten met onder andere het foto-overzicht. Let op: omdat wij gedurende de dag druk bezig
zijn met de voorbereidingen is er overdag geen opkomst. Na het eten gaan wij verder met de
bingo. We verwachten rond 20.30/21.00 de avond ten einde te brengen.
Maar wij willen natuurlijk wel van te voren weten hoeveel boerenkool we moeten koken.
Daarom is het van belang dat u uw zoon, plus het aantal introducés opgeeft vóór 31
december via de volgende link:
https://sol.scouting.nl/?task=as_registration&action=add&frm_id=11008
Jaaroverzicht 2013:
De Rowans bieden dit jaar een DVD service om hun zomerkampkas te spekken. Dus wilt u
het jaaroverzicht 2013 op DVD ontvangen, bestel deze dan uiterlijk 5 januari 2014. Een dvd
kost € 2,00 (3 voor €5,00 ☺). Bestellen kan via:
https://sol.scouting.nl/?task=as_registration&action=add&frm_id=11183
Incassoronde:
In de tweede week van januari (week van 6-1) zullen wij de contributie voor de maanden
januari t/m maart innen. Tevens worden de dan openstaande eigen bijdragen geïnd. Wilt u
weten wat we gaan innen. Log in op www.sol.scouting.nl => mijn scouting => onder financiën
klikken op mijn facturen. Daar ziet u de openstaande facturen staan.
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Programma Januari 2014
4 Januari

Boerenkoolfuif

11 Januari

Lekker soppen

18 Januari

Herrie in de keuken

25 Januari

Zie jij het verschil?

Belangrijke data in de toekomst
Hieronder vind je een lijst met de belangrijkste data in de toekomst.
2014
4 Januari

Boerenkoolfuif

12 April

St. Joris

4 Mei

Dodenherdenking

21-22 Juni

???

16 t/m 20 Augustus

Zomerkamp
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