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Hallo Verkenners en ouders,
April doet wat ie wil en in mei leggen de vogeltjes hun ei. Hopelijk gaan jullie ook weer goed
jullie ei kwijt kunnen deze maand. Wederom een maand met een lekker vol programma, dat
moet goed komen dus!
Wakker geworden!
Heerlijk, eindelijk hadden jullie in de gaten dat hier iets stond wat
heel fijn was voor jullie, namelijk dat wij de vlaggen erin zouden
hangen. Cobra’s, gefeliciteerd met jullie oplettendheid!
Ps. Ohja, blijf opletten….

Zaterdag 3 mei: het Airborne museum
Ieder jaar gaan wij met de groep naar de erebegraafplaats in Oosterbeek
voor de dodenherdenking. De dag voor de dodenherdenking gaan we
kijken bij het Airborne museum (http://www.airbornemuseum.nl/) om te
zien hoe het er tijdens de Tweede Wereldoorlog aan toe is gegaan in de
omgeving van Arnhem. Op deze manier kun je je tijdens de
dodenherdenking beter inleven en snap je waarom het zo belangrijk is om
te herdenken.
We verzamelen gewoon om 2 uur bij de blokhut, allemaal op de fiets. Dan fietsen we daarna
gezamenlijk naar het museum toe. Vanaf het museum kun je direct naar huis of je fiets met
ons mee terug richting de blokhut
Ohja, als je een Museumkaart of andere kortingskaart (CJP bijvoorbeeld) hebt, neem deze
dan mee. Scheelt weer centjes.
Zondag 4 mei: de dodenherdenking
Voor de dodenherdenking verzamelen we om 18:45 uur op de parkeerplaats van de Airborne
begraafplaats. Om 19:00 uur zullen we de krans gaan leggen. Iedereen wordt in compleet
uniform verwacht.
9-10-11 mei: RSW
Voor iedereen die zich heeft opgegeven, is er het weekend van 9,
10 en 11 mei de RSW. Voor de meegaanders: jullie krijgen apart
bericht met alle informatie via de mail. Het thema is Piraten. De
organisatie zet op hun facebook allemaal opdrachten en filmpjes
die handig zijn om te bekijken:
https://www.facebook.com/kleingelderland
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EHBO-cursus deel 2
Een tijdje terug hadden we een kleine EHBO-cursus, zodat jullie zelf een beetje voorbereid
zijn op wat er eventueel kan gebeuren tijdens een opkomst of kamp. In juni doen we cursus
deel 2. De cursus gaat dit keer meer over brandwonden, splinters en kleine wondjes die je
tegen kan komen. Hopelijk wordt het een leerzame en leuke middag. Schrijf de datum in
ieder geval in je agenda, want het zou jammer zijn als je er niet bij kan zijn.

Doe gezond: neem de fiets
Aangezien we tijdens opkomsten graag gek doen, kan een fiets erg handig zijn.

Als het even kan, kom dan alsjeblieft op de fiets. Lekker gezond en lekker handig!
LSW gaat niet door
Momenteel is de leiding te druk bezig met hun studies, dat een goede voorbereiding van een
LSW in gedrang komt. Daarom hebben we besloten de LSW uit te stellen naar een nog
nader te bepalen moment.
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Programma mei 2014
Zaterdag 3 mei: Airborne museum (zie tekst
hierboven)

3 & 4 mei

nvt

Zondag 4 mei: Dodenherdenking (zie tekst
hierboven)

9-10-11 mei

RSW voor wie gaat, mail met informatie volgt voor
diegene die zich hebben ingeschreven

nvt

Droog: Cobra’s

17 mei

Gewone opkomst
Nat: Haaien
Droog: Haaien

24 mei

Gewone opkomst
Nat: Corba’s

Gewone opkomst
(neem droge kleding mee)

31 mei

EHBO deel 2
aangepast naar jullie wensen ☺

7 juni

Droog: Cobra’s
Nat: Haaien

Droog: Haaien
Nat: Corba’s

Positivo verdienen? Leg een vriendschapsknoop opnieuw (vanuit twee losse eindjes) in de das van 1 van de leiding

Belangrijke data in de toekomst
Hieronder vind je een lijst met belangrijke data in de toekomst, lekker handig!

2014
7 juni
16 t/m 21 augustus

EHBO-cursus deel 2
Zomerkamp 2014
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