Lincolngroep
Rowans
Nieuwsbrief
Augustus/September 2013
Beste Rowans en ouders/verzorgers,
Hierbij alle informatie voor een goede start van het komende seizoen.

Jarl, Martin, Denny en Sander
Nieuw seizoen, de opkomsttijden:
In principe draaien we de eerste zaterdag van de maand op zaterdagavond. De rest van de
maand op vrijdagavond. Opkomsttijd is altijd: 19:30 – 22:30 uur. Indien een overnachting
gepland wordt, zal dit van zaterdag op zondag zijn.
Installatie:
Op vrijdag 30 augustus gaan we jullie installeren als Rowan. Heb je nog geen rode blouse,
haal er dan op tijd één bij de Scoutshop. De eigen bijdrage voor de insignes (€ 12,50) wordt
automatisch geïnd.
Airborne:
Geef asap op, of je met ons meeloopt en zo ja, hoeveel kilometer. Inschrijfkosten zijn € 8,50.
https://sol.scouting.nl/?task=as_registration&action=add&frm_id=10384
Exxploraxxion:
Op 4 t/m 6 oktober is er het 5 jaarlijkse Exxploraxxion. Exxploraxxion is het vijfjaarlijkse
jubileumfestival speciaal voor explorers. Uit het hele land komen explorers van vrijdag 4 tot
en met zondag 6 oktober 2013 naar Ommen. Als explorer neem je niet alleen deel aan het
festival, maar je kunt als afdeling ook bijdragen aan de organisatie. Bouw bijvoorbeeld nu al
de enige echte Exxploraxxion-lounge-bank, bedenk een vet spel voor tijdens het festival dat
je samen met al die andere explorers kunt spelen of bedenk en knutsel mee aan de feesten
en de aankleding. Meer info hierover kan je vinden op:
https://www.scouting.nl/explorers/exxploraxxion.
De kosten zijn € 35,00 p.p. Opgeven asap via:
https://sol.scouting.nl/?task=as_registration&action=add&frm_id=10386
Open dag:
Op 31 augustus hebben we een open dag tbv ledenwerving. Wil je helpen, meld je dan aan
via de mail. Mailen doe je naar voorzitter@lincolngroep.nl
Afdelingsraad:
Agenda is als bijlage aan de mail toegevoegd.

Lincolngroep ● Zypendaalseweg 169 ● 6814 CJ Arnhem
e-mail RA734@lincolngroep.nl web www.lincolngroep.nl
Opkomsttijden: 1e Zaterdag vd maand en rest Vrijdag 19:30 – 22:30 uur.

Lincolngroep
Rowans
Nieuwsbrief
Programma Augustus – December 2013
Programma’s in rood/geel worden door een Rowan georganiseerd.
Tussen haken staat welke begeleider aanspreekpunt is.
Vr 23 Aug

1e opkomst nieuwe seizoen: Een frisse start
Trek oude kleren aan.

Vr 31 Aug

Installaties + afdelingsraad

Za 7 Sep

Airborne wandeltocht
10:00 uur verzamelen bij Uitvaartcentrum Mijnhart
(voorheen de Goede Herder kerk)

Vr 13 Sep

Highlandgames <Sander>

Vr 20 Sep

GPS, Jarl

Vr 27 Sep

Koken op vuur <Jarl>

4-6 Okt

Exxploraxxion, Sander
https://www.scouting.nl/explorers/exxploraxxion

Vr 11 Okt

Jotihunt voorbereiding olv Laurens

18-20 Okt

Joti-hunt, Laurens

Vr 25 Okt

Pionieren <Martin>

2-3 Nov

Kaarseninpak weekend, Jarl

Vr 8 Nov

?, Sander

Vr 15 Nov

Abseilen <Sander>

Vr 22 Nov

Spelletjesavond <Jarl>

Vr 29 Nov

Sinterklaas, Martin

Za 7 Dec

Laddercompetitie, Martin

Vr 13 Dec

Voorbereiding kerstviering, Jarl

Za 21 Dec

Kerstviering, Jarl

Vr 27 Dec

Vakantie
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