Lincolngroep
We lpe n
Nieuwsbrief
Augustus - September 2014
Beste Welpen en ouders/verzorgers,
De laaste week van de zomervakantie is alweer aangebroken. Hierbij de
eerst nieuwsbrief voor het nieuwe seizoen.

Akela Mang
Nieuwe teamleider:
Op de valreep van het oude seizoen heeft Lowie het teamleiderschap
overgedragen aan Mang. Hij is nu de Akela van de Welpen. Vriendelijk
verzoek om afmeldingen op de dag zelf, naar Mang door te bellen (en niet meer naar Lowie)
past u het nummer aan in uw mobiel. Het nummer van Mang staat onderaan deze brief.

Wie is er leiding:
Zoals u weet zijn Mang en Lowie(tje) leiding. En ook Bagheera komt regelmatig langs. We
zijn bezig het team uit te breiden met een aantal flex-werkers. Zij zijn de vaste invallers,
mocht er een vaste leiding niet kunnen. Maar u zult altijd Mang of Lowie(tje) of Hathi
aantreffen.

Eerste opkomst:
Op zaterdag 30 Augustus gaan we weer van start met het nieuwe seizoen. De opkomsttijd is
zoals altijd van 14:00 - 17:00 uur. En we beginnen gelijk goed. Want Kolonel Hathi komt een
weekje mee draaien. Dus maak je borst maar nat.

Airborne Wandeltocht:
Op zaterdag 6 September gaan we de Airborne Wandeltocht weer met de groep lopen. De
Welpen zullen de 10 kilometer lopen. Het inschrijfgeld is € 8,00. Opgeven voor de
Airbornewandeltocht kan tot 1 september via de link:
https://sol.scouting.nl/?task=as_registration&action=add&frm_id=12170
We verzamelen om 10:00 uur bij Rouwcentrum Mijnhart. Let op: Oosterbeek is niet met de
auto te bereiken.

Open dag:
Zaterdag 13 september staat de hele opkomst weer open voor andere kinderen om eens
mee te kunnen proeven van het genot dat scouting heet! De opkomst begint en start gewoon
op de normale tijd, maar het is heel goed mogelijk dat er hier en daar een (hopelijk)
toekomstig scoutinglid komt kijken. Posters om deze heerlijke dag te promoten krijgen jullie
nog van ons. Wees paraat en hang ze ergens op waar iedereen hem kan zien. Want bedenk:
hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
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30 augustus

Even het geheugen opfrissen met Kolonel Hathi

1 september

Sluiting inschrijving Airborne en Overvliegweekend

6 september

Airborne Wandeltocht

13 september

Open dag

20 september

Een normale opkomst?!

27 september

Overvliegen naar de Verkenners

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

2014
25 oktober

Huwelijksreceptie Lowie(tje)

20 december

Kerstviering

2015
10 januari

Boerenkoolfuif

18 april

St Joris

4 mei

Dodenherdenking

Vanaf 18 juli

Zomerkamp
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