Maart – April 2016
Beste Welpen en ouders/verzorgers,
Komende maanden staan een aantal grote activiteiten op het programma: een klusdag (voor ouders), we
gaan op kamp in de blokhut, we openen een restaurant voor een dagje en onze jaarlijkse Sint Joris-viering is
ook van de partij. Al met al een fijn drukke maand. In deze nieuwsbrief vindt je alle informatie om ook deze
twee maanden soepeltjes door te komen.
Veel leesplezier en tot bij Scouting!
Raksha, Bagheera, Chil, Mang en Akela

Zaterdag 12 maart: de klusdag (voor ouders)
Sinds een aantal jaar doen wij als Scoutinggroep ieder jaar mee met NL-doet,
de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Dit betekent dat we met de
groep en vrijwilligers, die zich via NL doet aanmelden, een dagje gaan klussen
aan de blokhut. Voor de Welpen is er geen opkomst, voor hun zijn de klussen
die we gaan doen niet voor geschikt, maar je mag altijd mee zolang je ouders
ook aanwezig zullen zijn. Er is alleen geen programma behalve de klussen. We
kunnen alle hulp goed gebruiken.
We starten om 10:00 uur met het klussen. Er wordt natuurlijk voor wat eten en drinken gezorgd. We
zullen uiterlijk om 17:00 uur klaar zijn.
Klust u als ouder ook gezellig mee? Laat het ons even weten via bestuur@lincolngroep.nl

Zaterdag 2 en zondag 3 april: het Weekendkamp
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.
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Vrijdagavond 1 april: Voor de gidsen en helpers
Voor de gidsen en helpers (Sem L, David, Vincent en Pjotr) begint het weekendkamp al op vrijdag 1 april
(geen grap!) om 19:00 uur. Er zijn geen extra kosten aan deze avond verbonden. De gidsen en helpers
krijgen nog een apart bericht over deze speciale avond.

Zaterdag 9 april: Het Welpen Restaurant
De week na het weekendkamp zal de blokhut volledig in het teken staan van het Welpen Restaurant! In de
weken voor 9 april hebben de Welpen gewerkt aan het kook-insigne en 9 april zullen ze dit insigne
afronden. Dit gaat natuurlijk niet zomaar even gebeuren, maar daarvoor richten we een 1-daags Welpen
Restaurant op. En jullie als ouders/verzorgers/zusjes/oma’s/opa’s/broertjes/wat-dan-ook zijn van harte
welkom als gasten! Als gasten gaan jullie (hopelijk) genieten van de smaakvolle gerechten die zijn
klaargemaakt door de Welpen. Daar wil je toch ook bij zijn?
Zet dus de 9e april in je agenda om vanaf een uurtje of 16:00 uur te komen proeven in het restaurant.
Meer informatie volgt later .

Zaterdag 23 april: De Sint Joris-viering
De St Joris komt er weer aan, hebben jullie ook zo’n zin, in een spannend verhaal, bij een gezellig kampvuur,
of ga jij fanatiek, voor het spel, wat erop volgt?
Natuurlijk mag het ook voor allebei.
Schrijf je dan in via, de volgende link
https://sol.scouting.nl/?task=as_registration&action=add&frm_id=14984
De tijden zijn wel wat anders dan normaal. Je kunt binnen lopen, op zaterdag 23 april, vanaf 19:00 uur,
maar we starten echt om 19:30 uur, met het programma.
Als je jezelf opgeeft en daar gaan wij natuurlijk vanuit, vergeet dan niet je ouders, broertjes en zusjes op te
geven, als deze meekomen. Deze zijn van harte welkom. We vragen voor deze avond wel 2,50 euro per
persoon.

Het Zomerkamp 2016: naar Oosterbeek
Naast het weekendkamp gaan we met de Welpen natuurlijk ook op zomerkamp. Het zomerkamp start op
maandag 25 en duurt tot vrijdag 29 juli (eerste week van de zomervakantie). We gaan naar een leuke
blokhut in Oosterbeek toe. Er zijn al veel aanmeldingen binnen.
Iedereen heeft tot na het weekend om zich op te geven voor het weekendkamp. Dit gaat via de volgende
link: https://sol.scouting.nl/?task=as_registration&action=add&frm_id=14515
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Programma Maart – April 2016
5 maart Gewone opkomst
12 maart Geen opkomst voor de Welpen
Wel klusdag voor ouders, zie bovenstaand bericht
19 maart Gewone opkomst
26 maart Gewone opkomst
(1)-2 en 3 april Weekendkamp
Ons eerste weekendkamp van het jaar. Opgeven
kan t/m 20 maart, zie bericht.
9 april Het Welpen Restaurant
Vanaf een uurtje 16:00 zijn ouders/zusjes/etc
welkom om te komen proeven. Meer info volgt
16 april Gewone opkomst
23 april Sint Joris-viering
Zie bericht
30 april Gewone opkomst

Belangrijke data in de toekomst

4 mei Dodenherdenking om 19:00 uur in Oosterbeek
25 t/m 29 juli Zomerkamp
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