Juni 2019
Beste Verkenners en ouders/verzorgers,
Wat gaat de tijd toch snel: we zijn alweer aangekomen in juni! Juni is dit jaar onze laatste
maand voordat we het seizoen helemaal afsluiten met het zomerkamp. Er staan weer 2
speciale grote activiteiten op het programma: het Intercamp en het Lincoln Restaurant. Nog een maandje
lekker scoutingen dus met hopelijk mooi weer 
Groeten van Boris & Laurens

Warm weer = teken-tijd
Nu het weer mooi weer is, is de teek ook weer actief. Na het spelen in de natuur is het
handig om uw zoon te controleren op teken. Een teek kan ziektekiemen bij zich dragen die
het kan overdragen als het lang in de huid heeft gezeten. Meer informatie over hoe dit zit
vind je op de site van het RIVM: https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme/tekenbeet

Laatste kans: inschrijven Lincoln Restaurant tot 2 juni
Op 15 juni organiseren we voor de tweede keer het Lincoln restaurant. Jullie
(Welpen, Verkenners, ouders/verzorgers enzovoorts) zijn van harte
uitgenodigd! Het restaurant is bij onze eigen blokhut en begint om 17 uur en
eindigt ongeveer om 21 uur. Kosten zijn €6 per persoon. De winst gaat naar het
goede doel: https://www.kinderfonds.nl/huis-arnhem/het-huis.
De Welpen en Verkenners worden om 14 uur verwacht, om het restaurant
voor te bereiden. Verkenners zijn al vanaf 11 uur welkom (optioneel, voor wie
wilt), want dan gaan de pitten aan!
Inschrijflink: https://sol.scouting.nl/as/form/26665/participant/new

7 t/m 10 juni: Intercamp
In het weekend van 8 juni is er Intercamp voor iedereen die zich heeft opgegeven. Informatie is al
verspreidt via de mail.

30 juni – Laatste opkomst van het seizoen
Op 30 juni is de laatste opkomst van het seizoen. Nog 1 keer echt knallen met z’n allen om
het seizoen mooi af te sluiten. Wat we gaan doen? Dat houden we nog even geheim, maar
als het mooi weer is kan het zomaar eens iets zijn met zeep 

6 t/m 13 juli: Zomerkamp
Voor alle Verkenners die meegaan, volgt een aparte mail met informatie.

Na de vakantie: eerst opkomst op 31 augustus, Airborne Wandeltocht 7
september
Jazeker, we zijn alweer bezig voor het volgende seizoen. De volgende data zijn
alvast bekend:
-> De eerste opkomst van het jaar is op 31 augustus en is meteen een infomiddag
en ouderopkomst + open dag (kijkers welkom!). Een mooie start dus .
-> De week erna is de Airborne Wandeltocht op 7 september vanaf ongeveer
10:30 tot 16:00 uur in Oosterbeek.
Meer informatie volgt nog, maar zet t in de agenda.

Samenvatting programma Juni
1 juni EHBO-cursus voor PL en APL om 10:00 uur
Gewone opkomst – Thema: Internationaal
7 t/m 10 juni Intercamp
Voor iedereen die zich heeft opgegeven
15 juni Lincoln Restaurant
Opkomst vanaf 14:00 uur
Welkom vanaf 11:00 uur om pannenkoeken te
bakken!
22 juni Gewone opkomst
30 juni Laatste opkomst – nog 1 keer knallen!

Alvast een kijkje in de toekomst
6 t/m 13 juli Zomerkamp
31 augustus Eerst opkomst van het seizoen
Open Dag en Informatiemiddag voor ouders
7 september Airborne Wandeltocht in Oosterbeek

