Lincolngroep
Voortrekkers
Nieuwsbrief
Februari 2013
Beste Voortrekkers en ouders/verzorgers,
Hierbij alle informatie voor de maand Januari.

Jasper, Rik en Laurens

Speciale opkomsten in aantocht
2 februari: SAKAWA Scavenge
2 februari staat Open Huis op het programma. Maar voor diegene die toch graag iets willen
doen, is er de SAKAWA Scavenge. Martin heeft hierover 2 weken geleden een mail
gestuurd. De SAKAWA is een spel waarbij je opdrachten moet uitvoeren met een team. Een
deel van het team doet in de auto opdrachten en een ander deel kan bijvoorbeeld bij de
Lincoln blokhut helpen met bepaalde opdrachten. Er komen allerlei opdrachten langs, een
beetje a la jotihunt.
Wil je nog meedoen? Mail dan even naar VT@. Dan kunnen de mensen die mee willen
doen, daarna samen bedenken hoe ze het gaan regelen qua teams.
9-10-11-12 februari: Carnaval klus
9, 10 en 12 februari zijn dan eindelijk de klussen voor de OnGanse tijdens de carnaval. Het
schema voor de klussen is als volgt:
9 feb

19:00 tot 23:00

Bewaking artiesteningang +
frisfeest

Sander, Ramon, Rik en Laurens

10 feb 10:45 tot 17:00 Carnavalsoptocht OnGanse

Loran, Jesse, Matthijs, Mark, Ramon, Rik,
Sander, Laurens, Jasper, Cas(via Rik), Jarl,
Bart

10 feb 19:00 tot 23:00 Bewaking artiesteningang

Laurens en Mark

11 feb 19:00 tot 23:00 Bewaking artiesteningang

Ramon en Rik

12 feb 13:00 tot 17:00 Kaartjes controle

Sander en Jasper

Melden op starttijd bij Niek Veldink, hoofdingang Musis Sacrum
Melden om 10:45 bij Martin, hoofdingang Musis Sacrum
Op dit moment hebben we precies genoeg mensen(12) voor de optocht van 10
februari. Maar er is uiteraard een kans dat iemand ziek wordt en uitvalt, vandaar nog 1
keer een oproep aan allemaal: Zoek in je omgeving nog naar iemand die eventueel nog
mee wilt doen.
Als iemand van buiten de groep meedoet, krijgt een passe-partout kado!
Verdere informatie en eventuele informatie volgt via de mail. Hou die dus goed in de gaten ☺
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Planning februari op een rijtje
2 februari

Open huis of SAKAWA

Mail naar vt@ als je mee wilt doen.

9 februari

Carnavals klus

Zie schema & hou je mail in de gaten.

16 februari

Gewone opkomst

Sander en Jarl

23 februari

Gewone opkomst

Mark en Laurens

Verdere planning
Ingevuld tot en met maart.
2 maart

Open Huis

9 maart

Gewone opkomst

Martin en Ramon

16 maart

Levend Monopoly

Martin

24 maart

Gewone opkomst

Jasper en Denny

30 maart

VT Overleg

VT-bestuur, agenda volgt in mail.

Actiepuntenlijst
Hieronder de actiepunten die op dit moment nog open staan, even ter herinnering

8
9
9.1
10

Overdracht barkas naar Jarl
Slaaplocatie zomerkamp contacten en
uitzoeken wat mogelijkheden zijn →
Resultaten mailen naar vt@
Bespreken bovengenoemde resultaten
bij vt-opkomst
Logo inscannen en doorsturen naar Rik
& Sander/Mark. Resultaat uiteindelijk
presenteren.

Rik

Begin Januari

Bezig

Jarl

ZSM

Bezig

Iedereen

Wanneer punt 9 is
uitgezocht

Bezig

Jarl

Geen deadline

Bezig
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