Nieuwsbrief Welpen November 2019
Beste Welpen en ouders/verzorgers,
Hier gaan we weer; een nieuwsbrief! Lees het goed door, hieronder staat een handig overzicht met links
naar alle belangrijke punten in deze nieuwsbrief.
Groetjes,
Kaa en Wontolla

Overzicht nieuwsbrief
Zomerkamp 2020: Hemelvaart
Vacature: Secretaris in het bestuur
Vrijdag 1 november: Spooktocht in Presikhaaf
Zaterdag 9 november: Boulderen bij RijnBoulder
Vrijdag 15 november: Kaarsenactie
Zaterdag 30 november: Installatie nieuwe Welpen
Programma november 2019
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Zomerkamp 2020: Hemelvaart
Het komende zomerkamp van de Welpen in 2020 zal tijdens Hemelvaart plaatsvinden, tussen 20 en 24 mei.
De precieze data en tijden zullen nog bekend worden gemaakt. De locatie staat ook al vast, we gaan dit
seizoen naar PBC Austerlitz in Zeist. Hier is de link naar hun website om alvast in de stemming te komen

Het Zomerkamp van de Welpen in 2020 is tijdens Hemelvaart, ergens tussen 20 en
24 mei, naar PBC Austerlitz in Zeist
Vacature: Secretaris in het bestuur.
De groep is op zoek naar een ouder die de functie van secretaris binnen het
bestuur zou willen vervullen. De secretaris zorgt voor in- en uitschrijvingen van
leden, organiseert en notuleert de bestuursvergaderingen (9 keer per jaar) en de
groepsraadvergaderingen (3 keer per jaar). Het is een goede en leuke mogelijkheid
Lincoln en zijn leden te leren kennen.
De hoeveelheid tijd die hier mee gemoeid is, ligt rond de 5 tot 10 uur per maand.
Ingangsdatum; in overleg. Enige affiniteit met scouting is wel de belangrijkste
vereiste.

Mocht je meer willen weten, neem dan contact op met
•
Hans Hoogveld (voorzitter@lincolngroep.nl) of
•
Karel van Streun, de huidige secretaris (secretaris@lincolngroep.nl).

Vrijdag 1 november: Spooktocht in Presikhaaf
Aankomende vrijdag gaan we (met de Welpen die zich hebben opgegeven) Park Presikhaaf veilig maken!
Omdat we niet bang zijn in het donker, zijn we gevraagd om te helpen bij het verjagen van de zombies in
het park. Wanneer je je niet hebt opgegeven is er helaas geen opkomst voor je deze week.
Hier is de informatie over het brengen en ophalen:
•

•
•
•

Locatie brengen en ophalen:
De parkeerplaats achter de Coop Arnhem van Winkelcentrum Presikhaaf
Volg bij het parkeren de instructies van de verkeersregelaars.
Verzameltijd: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voor wie: Harper, Michaël, Noah, Willem, Philip, Nelson, Lyam en Marijn

Zaterdag 2 november: Geen opkomst
Op de zaterdag na de Spooktocht hebben we geen opkomst.
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Zaterdag 9 november: Boulderen bij RijnBoulder
Op 9 november hebben we met alle Welpen een speciale opkomst: we gaan boulderen bij RijnBoulder! Dit
hebben de Welpen nog tegoed van het afgelopen zomerkamp dat wat korter was dan gepland. Hier is de
info:
•
•
•
•

Locatie: Olympus 3 6832 EL Arnhem, verzamelen bij de ingang van de Decathlon
Tijden: van 14:00 uur tot 17:00 uur
Voor wie: alle Welpen
Kosten: geen

Vrijdag 15 november: Kaarsenactie inpakavond
Ook dit jaar is er weer een kaarsenactie. Onderaan deze nieuwsbrief vind je de informatie over de
kaarsenactie met alle data, klik hier.

Voor nu: vrijdagavond 15 november gaan we de kaarsen inpakken. Kom gezellig
helpen vanaf 19:30 uur
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Zaterdag 30 november: Installatie nieuwe Welpen
Jullie hebben waarschijnlijk al een paar nieuwe gezichten zien rondlopen bij de Welpengroep; we krijgen
vier nieuwe Welpen erbij!
Aankomende zaterdag 30 november zullen we deze vier Welpen installeren. Dit zal om 14:00 uur gebeuren
meteen na het openen en duren tot ongeveer 14:30 uur. Familie, buren en vrienden van de nieuwe Welpen
zijn van harte uitgenodigd om deze installatie mee te maken en foto’s te maken.
Verder was er nog onduidelijkheid over nieuwe Welpenpetten die niet konden worden aangeschaft in de
Scoutshop. Ik ben er laatst op gewezen dat deze op dit moment nog wel verkrijgbaar zijn op de online
webshop van de Scoutshop, OP=OP. Hier is de link naar de Scoutshop.

Kortom: de installatie van de nieuwe Welpen is op 30 november vanaf 14:00 tot
14:30 uur, petten zijn op dit moment nog te koop in de online webshop.

Programma november 2019
Vrijdag 1 november
Zaterdag 2 november
Zaterdag 9 november
Vrijdag 15 november
Zaterdag 16 november
Zaterdag 23 november
Zaterdag 30 november
Zaterdag 7 december
Zaterdag 14 december

Spooktocht van 19:30 tot 21:00 uur
Geen opkomst
Boulderen bij RijnBoulder
Kaarsenactie inpakavond vanaf 19:30 uur
Gewone opkomst
Gewone opkomst
Gewone opkomst, installatie, Sinterklaasviering
Kaarsenverkoop van 10:00 tot 17:00 uur
Kaarsenverkoop van 14:00 tot 17:00 uur

Belangrijke data in de toekomst
1 november 2019
21 december 2019
11 januari 2020
14 maart 2020

Spooktocht
Kerstviering
Boerenkoolfuif
NL-Doet
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