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Scouting	  Luctor	  et	  Emergo,	  Arnhem	  
	  
B.E.	  Scoutinggroep,	  Regio	  Klein	  Gelderland	  
	  
Voor	  jongeren	  met	  een	  lichamelijke	  
en/of	  verstandelijke	  beperking	  
	  
	  

Teamleiding	  Welpen	  
	  
Mandy	  Backer	  
Ingrid	  Lemmens	  
	  
welpen@scoutingluctor.nl	  
	  
bijeenkomsten:	  tweede	  en	  vierde	  
zaterdagochtend	  van	  de	  maand	  
	  
	  
	  Betreft:	  Start	  seizoen	  2015-‐2016	   Augustus	  2015	  

	  
	  
	  
Beste ouders en verzorgers, 
 
We hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van de zomer. Voor de een zal dit vakantie 
zijn geweest, voor de ander na het werk genieten van het zonnetje. 
De zomerstop bij Luctor zit er alweer bijna op. Nog even en we gaan weer beginnen met 
onze bijeenkomsten. We hebben er al veel zin in en zijn druk bezig met het maken van een 
spelprogramma en natuurlijk denken we ook al verder voor de rest van het jaar zoals 
Sinterklaas, het reunieweekend en het regio weekend.  
Informatie over de speciale bijeenkomsten zullen nog volgen maar we willen wel vast het 
jaarschema van de reguliere bijeenkomsten aan u doorgeven. Deze zijn ook te vinden op 
onze website. 
 
In januari dit jaar is de speltak Welpen van start gegaan. Dit draait heel goed en er komen 
steeds meer nieuwe leden bij. Natuurlijk zijn de speltakken Explorers en Stam er gewoon 
nog steeds. We gaan er met z/n allen weer een leuk Scouting seizoen van maken! 
Er zijn wat wisselingen van contactpersonen met pivo’s. Milou heeft aangegeven te stoppen 
als teamleidster van Stam. Thea en Dennis zullen dit voor komend seizoen gaan doen. Bij 
de Welpen is Ingrid er even uit ivm haar zwangerschap. Mandy zal daar contactpersoon zijn. 
Voor de Explorers blijft Edwin contactpersoon. 
 

De eerste bijeenkomst voor de Welpen zal zijn op: 
Zaterdag 12 September, 9.30 tot 12.00 uur 
 
Voor vragen (of afmeldingen) kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kan via de bekende 
e-mail adressen of door te bellen naar het clubhuis als er een bijeenkomst is. 
Welpen: welpen@scoutingluctor.nl  (contactpersonen; Mandy en Ingrid) 
Algemeen: contact@scoutingluctor.nl 
 
Tot slot willen we iedereen bedanken die zich het afgelopen seizoen heeft ingezet voor de 
Luctor.  Mochten er vragen, tips, opmerkingen, etc. zijn, dan horen wij dit graag! 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Spelteam Scouting Luctor. 
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Welpen reguliere bijeenkomsten seizoen 2015-2016   
(zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur) 
 

12 September 2015 

26 September 

10 Oktober 2015 

14 November 2015 

28 November 

12 December 2015 

9   Januari 2016 

23 Januari 

13 Februari 2016 

27 Februari 

12 Maart 2016 

26 Maart 

9 April 2016 

23 April 

 

14 Mei 2016 

28 Mei 

11 Juni 2016 

25 Juni (laatste voor kamp) 

 

 
 
 
 
 


