Nieuwsbrief Welpen Januari 2020
Beste Welpen en ouders/verzorgers,
Welkom in het nieuwe decennium! We beginnen dit kalenderjaar bij scouting met de traditionele
Boerenkoolfuif, vergeet niet jezelf op tijd op te geven! Verder vinden jullie in de kampbrieven in dezelfde
mail als deze nieuwsbrief informatie over de twee kampen van dit jaar: het weekendkamp en het
zomerkamp.
Groetjes,
Kaa en Wontolla

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).

Zaterdag 11 januari: Boerenkoolfuif
Zoals elk nieuw jaar starten wij weer met onze feestelijke boerenkoolfuif. We
gaan met zijn allen gezellig boerenkool eten, we kijken terug met een foto
jaaroverzicht en de avond sluiten we af met de Bingo!
Ook deze keer zal iedereen weer welkom zijn: Welpen, Verkenners, Leiding, Bestuur,
ouders met broertjes & zusjes. Neem vooral iemand mee om gezellig boerenkool te
eten. De boerenkoolfuif zal beginnen om 17:00 uur en duurt ongeveer tot 20:00 uur.
Voor de Welpen is er geen opkomst in de middag. Om voldoende eten in te slaan
willen we heel graag weten wie er allemaal komt. Voor leden zal de boerenkoolfuif
niks kosten, maar voor niet Lincoln-leden is het 4 euro per persoon.
➢ Opgeven kan t/m woensdag 8 januari 2020 via:
https://sol.scouting.nl/as/form/29668/participant/new/
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(3,) 4 en 5 april: Weekendkamp
Informatie over het weekendkamp van 2020 is te vinden in de kampbrief in dezelfde mail als deze
nieuwsbrief.
•
•
•

Kosten: €15,Locatie: Blokhut
Inschrijven via: https://sol.scouting.nl/as/form/29833/participant/new/

21-24 mei: Zomerkamp
Informatie over het zomerkamp van 2020 is te vinden in de kampbrief in dezelfde mail als deze nieuwsbrief.
•
•
•

Kosten: €95,Locatie: PBC Austerlitz
Inschrijven via: https://sol.scouting.nl/as/form/29824/participant/new/

Programma december 2019
4 januari
11 januari
18 januari
24 januari
1 februari

Geen opkomst
Boerenkoolfuif van 17:00 tot 20:00 uur
Gewone opkomst
Gewone opkomst
Gewone opkomst

Belangrijke data in de toekomst
11 januari
14 maart
(3,) 4 en 5 april
4 mei
21-24 mei
20 juni

Boerenkoolfuif
NL-Doet
Weekendkamp
Dodenherdenking
Zomerkamp
Lincolnrestaurant
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