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Nieuwsbrief
Juni - Juli 2014
De laatste opkomsten van dit jaar zitten er alweer aan te komen. Daarom is dit de laatste nieuwsbrief
van dit seizoen.

Jarl, Martin en Sander
6 juni: Materiaal
Op 6 juni gaan Laurens en Martin materialen uitzoeken. Wil je helpen, graag. Blijven
slapen... gezellie. Laat dat wel ff weten ivm inkoop ontbijt (uiterlijk donderdag a.s.).
13 juni: Opkomst vervalt
Op 13 juni speelt Spanje tegen Nederland. We hebben daardoor al 4 afzeggingen
ontvangen. Derhalve vervalt de opkomst. Mochten we op de blokhut ook gaan kijken, dan
sturen we hierover een mailtje.
Laatste opkomst met overnachting:
Om het seizoen tof af te sluiten, eindigen we de laatste opkomst op zaterdag 5 juli met
overnachting. We starten om 19:00 uur en zijn zondag rond 13:00 uur klaar.
Het thema is de Saboteur. Er is geen eigen bijdrage, dus je hoeft je niet in te schrijven. Ben
je er niet bij, laat het even weten, zodat we minder ontbijt hoeven in te kopen.
En de laatste uitdaging:
Als Rowan verzinnen jullie je eigen programma. Daarom zal het volgende niet zo moeilijk zijn
voor jullie. Welke uitdaging heb jij ooit moeten doen en heeft de begeleiding niet gedaan. En
welke uitdaging zou jij helemaal te gek vinden, als je begeleiding die tijdens de Saboteur
voorgeschoteld zou krijgen. Omdat Martin fysiek niet alles mag doen, zal ik (Mark) een keuze
maken uit de door jullie aangeleverde ideeën. Want alle huidige begeleiding zal eraan
moeten geloven.
Mail je voorstel(len) niet naar de ra734@, want dan leest de begeleiding mee, maar naar
uitdaging@lincolngroep.nl. Dan komt je mail aan bij mij (Mark). Laatste mogelijkheid om
ideeën in te sturen is zondag 28 juni.
Eerste opkomst met overnachting:
Om het seizoen ook goed te starten, beginnen we de eerste opkomst op vrijdag 31 augustus
met een weekendkamp. We starten om 19:30 uur en zijn zondag rond 13:00 uur klaar.
Op zaterdag gaan we de klus bij familie Van der Wal doen.
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Incassoronde juli:
In de tweede week van juli zal de contributie voor de maanden juli-september worden geïnd.
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.
Mocht je aan het einde van dit seizoen je lidmaatschap willen beëindigen, laat dit dan voor
30 juni weten door een mailtje te sturen naar: groepsbegeleider@lincolngroep.nl. Alleen dan
word je uitgeschreven en zal er geen contributie meer geïnd worden.
Uitzoekmiddag:
We hebben een hoop zaken, welke we niet meer gebruiken bij de groep, maar wellicht heeft
u er thuis wat aan. Op zaterdag 7 juni kunt u om 17:00 uur komen kijken en uitzoeken.
Gratiszzzz en voor niets!
Met korting naar de dierentuin:
In de per mail verzonden bijlage treft u een kortingsactie aan voor Wildwissel Epe en
Zooparc Overloon. Wellicht een leuke actie waar u met uw gezin gebruik van wilt maken.
Gezocht: materialen:
Naast alles waar we vanaf willen, zoeken we ook zaken. Heeft u nog een van de volgende
zaken over: dan houden we ons van harte aanbevolen:
o
o
o
o
o
o

Voetbal
Harde bezems
Zachte bezems
Trekker (vloer)
Latjes (om een tafelblad mee te maken)
Waslijn

Heeft u nog andere zaken, welke u wellicht handig
vindt voor de Scouting, vraag eerst even aan de
leiding, of we er wat mee kunnen, voordat u ze
meeneemt.
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Programma Juni - Juli 2014
Dag Datum

Rowans

Wie

Afmeldingen/
begeleiding bijzonderheden

Vr
Za

6-jun
7-jun

Materiaal (met overnachting)
Opkomst vervalt

-

-

Pinksteren
Pinksteren

Vr

13-jun

Opkomst vervalt

-

-

Vr

20-jun

Waterfiets bouwen

Michiel

Sander

Max niet aanw.

Vr

27-jun

Waterfietsen

Michiel

Sander

Kijkavond
Verkenners

Za
Zo

5-jul
6-jul

De Saboteur
De Saboteur

Martin
Martin

Belangrijke data nieuwe seizoen
dus reserveer alvast in je agenda
Vr 30 Aug - Zo 1 Sep

Eerste opkomst + klus => weekend

Za 6 Sep
Vr 19 - Zo 21 Sep

Airborne Wandeltocht
Weekendkamp

Vr 17 - Zo 19 Okt

Jotihunt

Za 25 Okt

Huwelijksreceptie Mark

Za 1 - Zo 2 Nov

Kaarseninpakweekend

Za 20 Dec

Kerstviering
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