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Beste Welpen en ouders/verzorgers,
Hierbij de laatste nieuwsbrief van dit seizoen met alle informatie voor de maand Juni en het
zomerkamp. De eerste nieuwsbrief van het nieuwe seizoen komt omstreeks 1 augustus.

Lowie(tje) en Mang
Droge kleren
Met al het mooie weer van de komende tijd zit er natuurlijk ook een watergevecht aan te
komen. Het kan daarom verstandig zijn om wanneer het mooi weer is droge kleren mee te
nemen. Zodat je in ieder geval niet kletsnat naar huis terug hoeft te gaan.

Jungledag op de Waterberg
Komende zaterdag is er weer een jungledag op de \Waterberg. Hierbij gaan we met alle
Welpen van de regio een leuke dag beleven. We gaan ervan uit, dat je al geluncht hebt. Zo
niet, neem een lunchpakketje mee.
Verzamelen om 12:30 uur en ophalen om 17:00 uur. Een routebeschrijving naar de Waterberg
kan je vinden op: www.waterbergarnhem.nl
Zomerkamp
Het zomerkamp komt steeds dichterbij en hier is de eerste informatie met betrekking tot de
start en het eind van het kamp. Het kamp zal plaatsvinden in de Rotsblokken,
Diependalseweg 3 te Arnhem.
Start, wanneer: 30 juni om 15:00 uur start het kamp
Eind, Wanneer: 4 juli om 15:00 uur is het kamp weer afgelopen
Meer informatie volgt nog via de mail samen met de officiële uitnodiging.
Incasso
Begin Juli zal de derde termijn van de contributie worden geïncasseerd.
Tevens zal dan de tweede termijn van het zomerkamp worden geïnd. Als u
inlogt op Scouts OnLine, kunt u altijd zien welke facturen er open staan en
dus geïnd gaan worden.
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Foto van de maand
Wist u dat we op onze site iedere maand de “foto van de maand” plaatsen? Een gedeelte
van de foto’s van der dodenherdenking (met dank aan Karel) kunt u zien op:
https://picasaweb.google.com/Lincolngroep/DodenherdenkingLincoln2013
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Programma Juni 2013
1 Juni

Jungledag
Zie toelichting eerder in deze brief.

8 Juni

Berend botje ging uit…?

15 Juni

Zie jij door de bomen het bos?

22 juni

Laatste opkomst

30 juni - 4 juli

Zomerkamp

Belangrijke data in de toekomst
Hieronder vind je een lijst met de belangrijkste data in de toekomst.
2013
24 augustus

Eerste opkomst nieuwe seizoen

7 september

Airborne

Za 21 Dec

Kerstviering
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