
St. Theobaldusgroep Overloon, afdeling Explorers                                      email: explorers@scoutingoverloon.nl

Beste Explorer,

In deze brief vind je een aantal belangrijke punten, lees en bewaar deze brief dus goed!

Nederland Schoon (14 maart)
De stichting Nederland Schoon organiseert op zaterdag 15 maart een landelijke
opschoondag (www.landelijkeopschoondag.nl).
Ook wij doen hier weer aan mee, maar wij doen dit op vrijdagavond.
Eigenlijk hebben wij zelf dan geen opkomst, dus we doen met de Scouts mee.
Dat is dus vanaf 19:00 uur. We zullen dat ongeveer een uurtje doen, daarna iets anders.

Jassen ophangen (22 maart)
Op Paaszaterdag 22 maart is er weer de actie "Heitje voor een karweitje", maar omdat
jullie dan moeten werken of sporten, hebben we op zaterdagavond een "eigen" klusje.
Er wordt dan in de sporthal (Raaijhal) een concert gegeven en wij "runnen" (soms
letterlijk) de garderobe. De zaal gaat om 18:00 uur open en dan wil de ongeduldige
massa mensen meteen hun jas ophangen.
Dus zorg dat je tussen 17:30 en 17:45 binnen bent.
Omdat de voordeur nog gesloten zal zijn, moet je dan via de rechter zijkant (bij de
toiletwagen/vrachtwagen) naar binnen glippen.
Het is wel de bedoeling dat je je Explorers T-shirt aan doet, zodat je voor iedereen
herkenbaar bent. Tijdens het concert is er tijd voor jezelf, bijvoorbeeld knakken is dan
een mooi tijdverdrijf.
In het holst van de nacht (ergens tussen 00:00 en 02;00 uur) wil iedereen weer naar huis
dus dan moeten we de jassen weer uitgeven. Je bent dus de hele avond weg.

Installatie (4 april)
Op vrijdag 4 april gaan we weer installeren. Degenen die dit jaar zijn overgevlogen
krijgen eindelijk het zuur verdiende installatieteken en het speltakteken.
Maar deze avond wordt iedereen verwacht, dus ook degenen die al eerder zijn
geïnstalleerd. Natuurlijk moet je deze avond in uniform komen! (de rode blouse met een
blauwe spijkerbroek eronder). Je moet er deze keer om 18:30 al zijn!

Weekendkamp (25 april)
In het weekend van 25 april gaan we op weekendkamp!
Jullie weten ondertussen wel wat je nodig hebt (zoals bord, mok, bestek, luchtbed en
slaapzak) en wat er van je verwacht wordt. We zetten er nog wel wat van op de website.

Dodenherdenking (4 mei)
Informatie hierover volgt nog, maar zet dit alvast in je agenda!
Dit is een verplichte opkomst in uniform, om 18:15 op het museumplein!

Voor alle activiteiten die hierboven staan geldt het volgende:
 - Je moet je uiterlijk een week vóór de activiteit aan- of afmelden bij de leiding!
 - Kijk regelmatig op de site (programma en forum) voor de laatste informatie!
 - Heb je vragen, bel of mail gerust!

Groetjes, De Leiding
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