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Beste Ouders/Verzorgers, 

 

We hebben er weer een periode vol met leuke opkomsten opzitten van een kabelbaan tot ouderwets hutten bouwen en 

een gezellig logeerweekend op het clubgebouw. Wat wel jammer is, is dat we normaal nu volop in de voorbereiding van 

het NPK zouden zitten, maar dit jaar gaat het kamp helaas niet in zijn gebruikelijke vorm door. In deze Welpen Nieuws 

vindt u het bijgewerkte programma voor de komende paar opkomsten.

 

Zakmessen 

We zien de laatste tijd steeds meer dat leden een zakmes 

bij zich hebben tijdens de opkomst. Los van het feit dat de 

overheid de regels voor zakmessen bij minderjarigen heeft 

aangeschept zijn we ook zelf van mening dat het zakmes 

alleen onder toezicht van een leiding gebruikt zou moeten 

worden. 

 

We willen aan u als ouder dan ook aandacht vragen voor 

het volgende: Bij reguliere opkomsten is het voor de 

welpen niet toegestaan om een zakmes mee te nemen. We 

merken dat de verleiding bij de welpen te groot is het mes 

te gebruiken buiten het zicht van de leiding. Mocht het 

binnen het programma van een bepaalde opkomst een 

toegevoegde waarde hebben om een zakmes mee te 

brengen dan wordt een uitzondering duidelijk en tijdig 

aangegeven. 

 

Zien we komende periode bij de leden toch zakmessen dan 

zullen we deze in beslag nemen! 

 

08/05 Geen Opkomt (Meivakantie) 

In verband met de Meivakantie 

is er op zaterdag 8 mei geen 

opkomst. 

 

 

15/05 Opkomst Mediacentrale  

Ondanks dat we dit jaar niet met 4000 man op kamp 

kunnen in Lauwersoog heeft de organisatie van het NPK 

wel een leuk programma bedacht wat we rond ons eigen 

gebouw kunnen uitvoeren. We gaan 15 mei bezig met dit 

programma in het thema Mediacentrale. 

 

Nienoord Pinksterkamp (afgelast) 

Toen ons bekend werd dat het NPK niet door zou gaan 

hebben met Nienoord een poging gedaan een alternatief 

kamp met de hele groep te organiseren. Er waren al veel 

plannen gemaakt van programma tot locatie, maar helaas 

is er vorige week besloten dat een kamp met onze hele 

groep niet in de huidige maatregelen past. 

 

22/05 Pinkster opkomst  

Helaas het Nienoord Pinksterkamp kan niet doorgaan, toch 

willen we iets speciaals doen tijdens het 

Pinksterweekend. Ons idee is op een externe locatie 

(in de natuur) een verlengde opkomst te organiseren 

met een gevarieerd programma.  

 

Gezien dit idee vers van de pers is wordt u later nog 

geïnformeerd over de definitieve locatie en tijden (reken op 

een langere opkomst op zaterdagochtend). 
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