Juli-Augustus 2020
Beste Welpen en ouders/verzorgers,
Dit is de laatste Nieuwsbrief van het seizoen 2019-2020. We begonnen heel enthousiast aan dat seizoen.
Wontolla en Kaa waren er helemaal klaar voor en zaten vol plannen, de flink gegroeide groep Welpen had
er ook veel zin in! Tot en met de Boerenkoolfuif ging het ook zoals verwacht. En toen…
Toen werd alles anders. Eerst nam Wontolla geheel onverwacht afscheid en zaten we opeens met een zeer
groot leidingprobleem. Kort daarna was er dat virus dat alles helemaal anders maakte.
Gelukkig hebben Kaa en Mang (die door het virus -geluk bij een ongeluk- tijd had om te helpen) met de
welpen een aantal toffe online opkomsten gehad en daarna gelukkig weer echte. Het zomerkamp kon
helaas ook niet doorgaan, maar het alternatieve niet-slapenkamp is een groot succes geworden!
En dan hadden we afgelopen zaterdag, als afsluiting van dit bizarre seizoen, nog het afscheid van Kaa: hij
gaat studeren in Eindhoven en kan dat niet combineren met Scouting. De welpen gaven hem een mooi
afscheidscadeau en zullen hem missen (en hij hen ook)!
Ik wil vanaf deze plaats namens de Lincolngroep iedereen die geholpen heeft om de welpen dit jaar toch
een mooi seizoen te geven, heel hartelijk bedanken: Wontolla, Mang en Kaa: Bedankt en het ga jullie
goed!!
En het nieuwe (zaterdag geïnstalleerde) leidingteam Raksha, Baloe en Malchi (en een klein beetje Oe op de
achtergrond): heel veel succes komend jaar!
En jullie, welpen en ouders, wens ik een fijne vakantietijd toe, ook wanneer die er misschien iets anders
uitziet dan normaal. Maar lees eerst nog wel even deze Nieuwsbrief, want er staat vast wat belangrijke
informatie in voor het begin van het volgende seizoen.
Tot september!
Oe

Overzicht informatie nieuwsbrief
Hier een overzicht van de punten die in deze nieuwbrief worden besproken. Allemaal belangrijk deze keer
Klik op de titels om naar de tekst te gaan.
 Opkomsttijden : 14:00 tot 17:00 .......................................................................................................... 2

 5 september: Eerste opkomst na de vakantie: toch een Airborne! ..................................................... 2
 26 september: Info-uurtje, Lincolnrestaurant en aftrap Jubileumjaar ................................................ 2
 Overzicht komende opkomsten en belangrijke data ........................................................................... 3

Klik hier om terug naar de eerste pagina te gaan

Opkomsttijden: 14:00 tot 17:00 uur
Vanaf september gaan we weer op de gebruikelijke tijden opkomsten draaien, dus van 14:00 tot 17:00 uur.
Mochten er dan nog speciale regels gelden rondom opkomsten, dan zullen we die in de volgende
Nieuwsbrief natuurlijk vermelden.

5 september: Eerste opkomst na de vakantie: toch een Airborne!
Op zaterdag 5 september gaan we weer beginnen! En dat doen we traditiegetrouw met de Airborne tocht.
Huh? Hadden we niet gelezen dat die was afgelast? Inderdaad: de officiële Airborne Wandeltocht gaat dit
jaar niet door. Maar zoals jullie tijdens de Coronacrisis hebben kunnen merken, zijn wij een creatieve groep.
En dus hebben wij onze eigen, alternatieve Airbornetocht gemaakt. En omdat het ons Jubileumseizoen is,
hebben we de tocht omgedoopt tot de Lincoln Jubileum Wandeltocht.
De welpen lopen daarbij zoals gebruikelijk (ongeveer) 10 km. De precieze instructies komen later, maar zet
in elk geval vast in de agenda:
•
•

5 september, 10:00 uur verzamelen bij de Blokhut
We komen daar rond 16:00 weer terug

26 september: Info-uurtje, Lincolnrestaurant en aftrap Jubileumjaar!
Op zaterdag 26 september is er alsnog het Lincolnrestaurant. Eigenlijk zou dat afgelopen juni zijn geweest,
maar ja… Corona hè. Voor wie het nog nooit heeft meegemaakt: bij het Lincolnrestaurant verzorgen alle
speltakken een deel van een driegangenmaaltijd voor ouders, broertjes/zusjes, opa’s en oma’s, vrienden
etc. Voor die maaltijd vragen we een bijdrage en de opbrengst gaat naar een goed doel. Juist vanwege de
Coronacrisis hebben we dit keer gekozen voor het Longfonds.
Het Lincolnrestaurant is dit jaar extra speciaal, omdat we dan het Jubileumjaar aftrappen. In 2021 bestaan
we 75 jaar en daar gaan we tijdens het hele seizoen aandacht aan besteden. Hoe die aftrap eruit gaat zien?
Dat merken jullie nog wel

!

Voorafgaand aan deze opkomst nodigen we alle ouders uit voor een info-uurtje: waar nodig gelegenheid
om kennis te maken met de nieuwe leiding, Q&A over het nieuwe seizoen enz.
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Overzicht komende opkomsten en belangrijke data
September 2020
Zaterdag 5 september Lincoln Airborne Wandeltocht
10:00-16:00, begin en einde bij de Blokhut
Zaterdag 12 september Opkomst 14:00-17:00 uur bij de Blokhut
Zaterdag 19 september Opkomst 14:00-17:00 uur bij de Blokhut
Zaterdag 26 september Info-uurtje voor ouders
Lincolnrestaurant (uitnodiging volgt later)
Tijdstippen nog niet bekend, plaats: Blokhut

Toekomst
Vrijdag 30 oktober Spooktocht (Regio-activiteit)
in de avond, tijd en plaats nog niet bekend
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