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Oktober 2013
Beste Welpen en ouders/verzorgers,
Hierbij alweer de tweede nieuwsbrief van dit seizoen met alle informatie voor de maand
Oktober. Wij wensen u veel leesplezier!

Lowie(tje) en Mang
De terugkeer van Kaa
Het weekend van 5 Oktober gaat Lowie(tje) samen met de rowans op kamp. Dit op verzoek
van de rowanbegeleiding die wegens omstandigheden niet mee kunnen. Nu is het natuurlijk
zo dat Mang liever niet in zijn eentje wil zijn dus voor deze gelegenheid zag Kaa zijn kans
schoon om weer eens een keer gezellig ouderwets met de welpen mee te doen. Omdat
Lowie(tje) dit weekend druk is met de rowans gelieve voor afmeldingen Mang contacteren.
Dit kan op: 06-83335746
Opkomst 19 Oktober verplaatst
In het weekend van 18 tot 20 Oktober is alle leiding gezamenlijk op kamp. Dit houd in dat er
op zaterdag 19 Oktober geen opkomst is. Echter organiseren wij samen met een andere
groep een gezamenlijke opkomst op de vrijdagavond. De opkomst van 19 Oktober word dus
naar 18 Oktober verplaatst. We verzamelen dan om 19.30 uur bij de blokhut, vanwaar we
gezamenlijk het programma starten.
Halloween
Op zaterdag 26 Oktober wordt er vanuit de regio een activiteit in het teken van halloween
georganiseerd. Wij hadden het idee om hieraan deel te nemen, maar wij hebben van de
organisatie verder nog geen concrete informatie om aan u terug te koppelen. Mochten wij de
uitnodiging met verdere informatie ontvangen zullen wij dit aan u toesturen. Nadere
informatie volgt dus via de mail.
Incassoronde
In de week van 7 oktober zal de contributie en de eigen bijdragen worden geïnd. Als u wilt
weten welke bedragen wij gaan innen, kunt u inloggen op Scouts OnLine. Ga naar Mijn
Scouting => Onder financiën klikt u op Mijn facturen. Hier vindt u een overzicht van alle
openstaande facturen welke wij gaan innen. Heeft u hierover vragen, dan kunt u mailen naar
penningmeester@lincolngroep.nl
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Programma Oktober 2013
5 Oktober

The return of Kaa

12 Oktober

Strijd!

VR 18 Oktober

Gezamenlijke opkomst Kastanje- en St- Jorisgroep

26 Oktober

Halloween
Info volgt per mail

Belangrijke data in de toekomst
Hieronder vind je een lijst met de belangrijkste data in de toekomst.
2013
7 december
14 december
21 december
28 december

Kaarsenverkoop hele dag
Kaarsenverkoop hele dag
Kerstviering
Vakantie

2014
4 Januari

Boerenkoolfuif

15 Maart

Vossenjacht

12 April

St. Joris

14-15 Juni

Welpenweekend regio
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