Januari – Februari 2016
Beste Welpen en ouders/verzorgers,

Een gelukkig nieuw (scouting)jaar allemaal!
Hopelijk gaat het weer net zo’n jaar worden als 2015, wij hebben er in ieder geval weer veel zin in. In deze
nieuwsbrief alles over de eerste twee maanden van dit gloednieuwe jaar. En we hebben een belangrijke
aankondiging: het Weekendkamp! Het eerste weekend van April gaan we met z’n allen gezellig in onze
eigen blokhut overnachten en leuke activiteiten doen. Daar ben jij toch ook bij?
Verder staat er natuurlijk nog veel meer te gebeuren. Een aantal dingen staan hieronder, maar andere
dingen ga je pas tijdens de opkomst zien. Al met al, het gaat helemaal goedkomen!
Tot bij Scouting!
Bagheera, Raksha, Chil, Mang en Akela

9 januari: Boerenkoolfuif
Het nieuwe jaar start weer goed met de jaarlijkse boerenkoolfuif. Het begint vanaf 17:00 tot 20:00 en de
kosten zijn € 4- voor alle niet leden. Dus geef je snel op voor deze gezellige avond van Boerenkool eten en
natuurlijk de befaamde Bingo! Opgeven kan tot donderdag 7 januari!
Inschrijven via: https://sol.scouting.nl/?task=as_registration&action=add&frm_id=14211

Weekendkamp: zaterdag 2 t/m zondag 3 april
Ja, eindelijk! We gaan weer op kamp, hè hè. Werd tijd, toch?
Zaterdag 2 april om 10:00 start het kampje bij onze blokhut en het duurt allemaal tot zondag 3 april om
12:00 uur. We slapen lekker warm in onze blokhut, maar we gaan natuurlijk niet alleen maar slapen! Wat
we gaan doen? Daar krijg je later nog meer over te horen….
Om mee te doen moet je je opgeven via de volgende
link:https://sol.scouting.nl/?task=as_registration&action=add&frm_id=14517
De kosten zijn 15 euro per persoon. Opgeven kan tot 20 maart, daarna moeten we echt weten of je
meegaat.

Voor de gidsen en helpers: vrijdagavond 1 april
De eerste opkomst van het nieuwe jaar is het dan eindelijk zover: de nesten worden helemaal officieel! Dat
betekent dat de nieuwe gidsen en helpers van de nesten worden geïnstalleerd en iedereen het goede
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nestdriehoekje krijgt (in de juiste kleur: de kleur van het nest). En omdat gidsen en helpers altijd wat ouder
zijn en we iets meer van ze verwachten, is er voor hun af en toe iets speciaals…
Voor de gidsen en helpers van de nesten begint het weekendkamp al op vrijdag 1 april (geen grap!) om
19:00 uur. Zij krijgen hierover een apart bericht zodra de bekend is gemaakt wie nu echt de gidsen en
helper worden. Er zijn geen extra kosten aan deze avond verbonden.

Het uniform, das en petje in 2016
Bij Scouting hoort natuurlijk een echte scouting-outfit: het uniform (of Scout-Fit), de Lincoln-das en het
Welpenpetje. Altijd als je naar Scouting gaat, is het de bedoeling dat je in je complete scouting-outfit komt,
het is tenslotte Scouting. In het komende jaar willen we er samen met jullie voor gaan om dit ook echt waar
te maken. We zullen de komende tijd erop letten dat de scouting-outfit compleet is, ook bij onszelf. Laten
we er samen voor gaan!
Mocht uw zoon op dit moment geen petje hebben of geen compleet uniform? Dan willen wij u als ouder
vragen om ervoor te zorgen dat uw zoon deze in het komende jaar wel heeft. Een petje kan gekocht
worden bij de Scoutshop in Arnhem (www.scoutshop.nl). Mocht u om bepaalde redenen geen petje
kunnen aanschaffen, dan kunt u contact met ons opnemen. Samen kunnen we dan vast een oplossing
vinden.

Insignes in 2016!
Op het verzoek van veel Welpen, gaan we in de komende tijd meer met de
insignes doen. We starten lekker ouderwets en bij het begin: het knoop-insigne.
Nu zie ik een aantal van jullie al denken: “Maar die heb ik al!”. Niet getreurd!
Voor degene die hem al hebben, hebben we een speciaal project. Aangezien zij
namelijk al kunnen knopen, kunnen zij moeilijkere opdrachten aan. Daarover
meer tijdens de eerste opkomst!
In maart gaan we daarna bezig met het volgende insigne: *tromgeroffel*
Koken! Altijd lekker (als het goed gebeurt natuurlijk). We
gaan eerst een paar weken goed oefenen om uiteindelijk voor 1 dag een nieuwe
restaurant te openen: Het Welpen Restaurant! Ergens in april (de datum houden jullie
nog van ons tegoed) kunnen ouders, opa’s, oma’s, zusjes, broertjes, noem maar op,
komen eten in dit Welpen Restaurant. Wordt het smullen? We zullen het zien!
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Het zomerkamp 2016: De volledige datum
Het lijkt nog zo ver weg, maar niets is wat het lijkt. Voor je het weet is het alweer zover: het zomerkamp in
2016! De leiding is op de achtergrond nu al bezig met de nodige zaakjes. Het volgende is nu bekend:
Het zomerkamp start op maandag 25 en duurt tot vrijdag 29 juli (eerste week van de zomervakantie). We
gaan naar een leuke blokhut in Nijmegen toe. Hou deze datum vrij in je agenda. Een brief met
inschrijflink volgt nog via de mail.

Zakmes-insige voor de 9-jarigen
Ook dit jaar gaan we weer rustig door met het zakmes-insigne. Als je 9 jaar bent, krijg je in totaal 3 lesjes
gevolgd door een (klein maar krachtig) examen. Om de boel iets meer te stroomlijnen, is er iedere opkomst
vanaf nu 1 les te volgen. De leiding houdt bij welke je nog moet doen. Vervolgens kom je dan op de
zaterdag dat er de les is die jij nog moet doen. Dus per zaterdag is er maar 1 les, startend vanaf 16 januari.
Je kan dit allemaal terugzien in het onderstaande programma.

Programma Januari – Februari 2016
9 januari Boerenkoolfuif
Voor iedereen die zich heeft opgegeven via de link
in de mails
16 januari Gewone opkomst
De nieuwe nesten worden geïnstalleerd!
Zakmes-insigne les 1
23 januari Gewone opkomst
Zakmes-insigne les 2
30 januari Gewone opkomst
Lincolngroep ● Zypendaalseweg 169 ● 6814 CJ Arnhem
e-mail welpen@lincolngroep.nl web www.lincolngroep.nl

Zakmes-insigne les 3
6 februari Gewone opkomst
Zakmes-insigne les 1
13 februari Gewone opkomst
Zakmes-insigne les 2
20 februari Gewone opkomst
Zakmes-insigne les 3
27 februari Gewone opkomst
Zakmes-insigne les 1

Belangrijke data in de toekomst
1-2-3 april Weekendkamp in onze blokhut!
Ergens in april Het Welpen Restaurant!
Ouders, oma’s, opa’s, zusjes, noem maar op, mogen
allemaal komen proeven wat de Welpen voor iets
lekkers hebben gemaakt...
25 t/m 29 juli Zomerkamp in Nijmegen
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