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Beste Verkenners en ouders/verzorgers,
Hierbij alle informatie voor de maand Januari. Weer een volle nieuwsbrief, met belangrijke
zaken. LET OP! Er komen weer activiteiten aan waar je jezelf voor moet opgeven. Dit kan via
de link bij de tekst van de activiteit.

Rik, Laurens en Boris
HIT 2013
Wat heb jij bij scouting altijd al willen doen of willen leren? Een bizar groot object pionieren?
Slapen onder de blote hemel? Vuur maken zonder lucifers of aansteker? Of vind je op kamp
gaan zonder je eigen leiding ook al spannend genoeg? Maakt niet uit! Het kan allemaal
tijdens de HIT van 2013!
De HIT staat voor Hikes, Interessekampen en Trappersexpedities, en wordt gehouden in het
Paasweekend (29 maart – 1 april). Verspreid over zes locaties door heel Nederland worden
er ruim 60 verschillende kampen gehouden, voor scouts tussen de 7 en 88 jaar. Inschrijven
kan individueel, met z’n tweeën of met een groepje. Hiken, koken, zeilen, pionieren,
paardrijden; elk kamp heeft zijn eigen leeftijdsgroep, zijn eigen onderwerp en zijn eigen
uitdagingen. Er zit dus altijd wel iets tussen dat bij jou past!
Meer weten? Bekijk de HIT-website (http://hit.scouting.nl) en download de HIT-courant voor
meer informatie. De inschrijvingen starten op 2 januari 2013.
Op zaterdag 30 maart zal er geen opkomst zijn. Omdat we verwachten dat zowel de leiding
als een aantal van de verkenners dan op een HIT zitten. Voor degenen die niet op Hit zijn,
kunnen vrijdag 29 maart met de Rowans mee draaien.
Vragen over de Hit, stel die dan aan je leiding. Wij kunnen je altijd op weg helpen met het
kiezen van een leuke Hit of het vinden van een buddy om mee op Hit te gaan.
De kou hangt nog steeds in de lucht.
Wil jij ook met iets leuks in de nieuwsbrief komen te staan? Stuur je inbreng naar de leiding
(verkenners@lincolngroep.nl) en iedere maand zullen we de leukste in de nieuwsbrief
plaatsen. Dit mag van alles zijn, van een eigen gemaakte strip, een foto van een opkomst, en
verhaal, een knutselwerkje, je kan het zo gek niet bedenken. Als het maar leuk is.
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De Regionale Scouting Wedstrijden (RSW) is toch wel een van de hoogtepunten van het
scoutingjaar. De exacte locatie, en tijd word nog bekend gemaakt. Maar je kan je wel alvast
opgeven. Hou in ieder geval 12, 13 en 14 april vrij in je agenda.
Start: 12 april – ‘s avonds
Einde: 14 april – ‘s middags
Eigen bijdrage: €15,Uiterste opgeefdatum: 31 maart
Opgavelink:
Dropping St. Joris
Zoals we ieder jaar al doen, zal ook dit jaar de St. Joris viering opgevolgd worden door een
dropping. We starten met de dropping na het eten. Je word gedropt, en je zorgt dat je naar je
slaaplocatie loopt. Onderweg krijg je natuurlijk nog wel de nodige opdrachten mee, en kom je
langs een aantal posten.
Start: 20 april (na de St. Jorisviering)
Einde 21 April 12:00 uur.
Eigen bijdrage: €5,Uiterste opgeefdatum: 31 maart
Opgavelink:
Zomerkamp
We gaan dit jaar op zomerkamp naar Loenen. Ons kampeerterrein heet “De Vrijenberg” en we staan
op het “verreveld”. Dit terrein ligt in een erg mooi stuk bos in de buurt van Apeldoorn. Op het terrein
hebben we naast een waterpomp en een hudo(?) eigenlijk helemaal niks. We zullen ons tot aan het
zomerkamp gaan voorbereiden om op primitieve wijze op kamp te gaan.
Start: 29 Juni
Einde: 6 Juli
Eigen bijdrage: € 120,Uiterste opgeefdatum: 31 maart
Inschrijflink: https://sol.scouting.nl/?task=as_registration&action=add&frm_id=9566

Statiegeld flessen gezocht
De Rowans willen met hun zomerkamp een extra activiteit doen, maar
moeten hiervoor zelf het geld gaan verdienen. Daarom roepen zij uw hulp
in. T/m 31 maart gaan zij statiegeldflessen verzamelen. Wilt u hen helpen,
lever dan ook lege (volle mag ook) statiegeldflessen in bij uw leiding. Zij
zorgen dan dat deze bij de Rowans terecht komen. Alvast bedankt namens
de Rowans.
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2 Februari

9 Februari

…
Droog: Cobra’s

Nat: Haaien

Hakken en zagen
Droog: Haaien

Nat: Cobra’s

16 Februari

Herhaling hakken en zagen
Nat: Haaien
Droog: Cobra’s

23 Februari

Vuur maken en koken
Droog: Haaien
Nat: Cobra’s

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

Wordt Vr 29 maart 19:30 – 22:30 met de Rowans

12 t/m 14 april
20 + 21 April

Regionale Scoutingwedstrijden
St Joris met dropping en overnachting

4 mei
11 mei
18 mei

Dodenherdenking
Geen opkomst i.v.m kamp van de leiding
Hele dag opkomst van 10:00 tot 17:00 uur

29 juni-6 juli

Deze week zomerkamp
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