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April 2014
Beste Welpen en ouders/verzorgers,
Voor u ligt de achtste nieuwsbrief van dit seizoen. Hierin kunt u alle info voor de maand April
vinden. Wij wensen u veel leesplezier!

Lowie(tje) en Mang
Mang
Mangs herstel is voorspoedig verlopen, dus daarom is hij nu weer volop aan het meedraaien.
Langs deze weg willen wij Hans S aka Wontolla danken voor het vervangen van Mang.
Zomerkamp
Let op! U heeft nog tot 6 april om uw zoon op te geven voor het zomerkamp. Als u dit nog
niet gedaan heeft en uw zoon wilt heel graag mee geef hem dan via de volgende link:
https://sol.scouting.nl/?task=as_registration&action=add&frm_id=11350
Het zomerkamp is van 16 t/m 20 Augustus en de eigen bijdrage bedraagt 120 euro. Zodra er
meer informatie tbv het zomerkamp is word dat op tijd verspreid.
St Joris
Op 12 april hebben we bij de Lincolngroep weer de traditionele St. Joris opkomst met bbq.
Tussen 15:00 en 17:00 uur zullen we samen met de Verkenners een hele leuke opkomst
hebben. Direct gevolgd door een barbecue.
We beginnen dus om 15:00 uur en zullen om 19:30 uur klaar zijn met eten.
Kosten voor de barbecue bedragen €5,00.
Graag horen we zo snel mogelijk, maar uiterlijk 6 april of je wel/niet aanwezig bent bij de
opkomst + BBQ. Dit kan je doen via deze link:
https://sol.scouting.nl/?task=as_registration&action=add&frm_id=11503
Incassoronde
In April zullen wij de contributie voor de maanden april t/m juni innen. Tevens worden de dan
openstaande eigen bijdragen geïnd. Wilt u weten wat we gaan innen. Log in op
www.sol.scouting.nl => mijn scouting => onder financiën en klikken op mijn facturen. Daar
ziet u de openstaande facturen staan.
26 April: Geen opkomst
Wegens de koningsdag die op een zaterdag valt zal de opkomst niet doorgaan. Dit houd in
dat op zaterdag 26 April er geen opkomst zal zijn.
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Waarom vieren we St Joris?
Deze vraag werd tijdens een leiding overleg gesteld. En op een goede vraag moet natuurlijk
een goed antwoord komen. 23 april is Sint-Jorisdag en wordt door Scouting internationaal
gevierd. Vooral katholieke Scouts houden een feestdag die afgesloten wordt met een groot
kampvuur. Oorspronkelijk door lord Baden-Powell gekoppeld aan ridderlijkheid, maar
tegenwoordig staat Sint-Jorisdag in het licht van het thema goed en kwaad.
Wil je het hele St jorisverhaal lezen? Dan kan je die hier vinden:
http://nl.scoutwiki.org/Sint_Joris_en_de_Draak
Scoutingloten
Gisteren heb je Scoutingloten meegekregen. Ieder lot kan je verkopen voor € 2,50. Daarvan
gaat € 1,50 naar de Lincoln. Samen met de kaarsenactie, vormt dit een belangrijk deel van
onze inkomsten en kunnen we de contributie laag houden.
Het geld van de verkochte loten en de overgebleven loten kan je met St Joris inleveren.
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Programma April 2014
5 April

De ultieme uitdaging

12 April

St Joris

19 April

Herrie in de keuken

26 April

Geen opkomst

Belangrijke data in de toekomst
Hieronder vind je een lijst met de belangrijkste data in de toekomst.
2014
4 Mei

Dodenherdenking

21-22 Juni

LSW

16 t/m 20 Augustus

Zomerkamp
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