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Beste Welpen en ouders/verzorgers,
Voor u ligt alweer de negende nieuwsbrief van dit seizoen. Hierin kunt u alle info voor de
maand Mei vinden. Wij wensen u veel leesplezier!

Lowie(tje), Bagheera en Mang
Nieuwe leiding
Met St Joris hebben we Bagheera mogen installeren als leiding bij de Welpen. Daar zijn we
hartstikke blij mee. We wensen hem ook een fijne tijd bij de Welpen toe en de Welpen veel
plezier met hem.
Zaterdag 3 Mei
Ieder jaar gaan wij op 4 mei met de groep naar de erebegraafplaats in
Oosterbeek voor de dodenherdenking. De zaterdag voor de dodenherdenking (3
mei) willen wij graag bij het Airborne museum (http://www.airbornemuseum.nl/)
een kijkje nemen 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 om 2 uur bij het museum. Als iedereen er is zullen we gezamenlijk het
museum gaan verkennen. Om 5 uur is het hele gebeuren weer afgelopen en kunt u uw zoon
weer bij het museum ophalen. Ohja, als je een Museumkaart of andere kortingskaart (CJP
bijvoorbeeld) hebt, neem deze dan mee. Scheelt weer centjes.
Zondag 4 mei: 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.
Zomerkamp geannuleerd
Helaas moeten wij u mededelen dat het zomerkamp dit jaar niet doorgaat. Na te weinig
aanmeldingen voor het zomerkamp waren wij genoodzaakt een alternatief aan te bieden
waar u reeds bericht over hebt gehad en na wederom te weinig aanmeldingen hiervoor is
besloten het zomerkamp te annuleren. Onze excuses voor degenen die zich wel aangemeld
hebben.
Jungleweekend regio
Op zaterdag 14 en zondag 15 juni organiseert de regio weer het jungleweekend. Omdat we
toch graag met de Welpen op kamp gaan, willen we hier aan mee doen. Inschrijven kan t/m
17 mei. De kosten zijn € 15,00.
https://sol.scouting.nl/?task=as_registration&action=add&frm_id=11796
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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.

Programma Mei 2014
3 Mei

Airbornemuseum

4 Mei

Dodenherdenking

10 Mei

Van ruilen komt huilen

17 Mei

In het bos, in het bos…

24 Mei

Kun jij de weg nog vinden?

31 Mei

Waar rook is, is?

Belangrijke data in de toekomst
Hieronder vind je een lijst met de belangrijkste data in de toekomst.
2014
14/15 Juni

Jungleweekend
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