Lincolngroep
Rowans
Nieuwsbrief
Oktober 2013
De oktober maand begint weer en dat betekent herfst. De zomer is aan zijn einde aan het komen en
e
de herfst gaat beginnen. Net zoals ons nieuwe Rowan seizoen. We hebben de 1 maand achter de
rug en jullie hebben tevens al zelf enigszins wat programma’s gedraaid en er is zelfs een nieuwe
Rowan (Willem) bijgekomen in september. De informatie voor de maand oktober kun je hieronder
lezen.

Jarl, Martin, Denny en Sander
Exxploraxxion:
Alle informatie hieromtrent is reeds per mail verstuurd.
Voor degene die meegaan, lees je goed in en neem voldoende spullen mee. Voor degene die niet
meegaan, jullie hebben een weekendje vrij van scouting. Info wordt of is apart per mail verstuurd.
Jotihunt:
De maand Oktober brengt tevens het kamp wat altijd in Oktober plaatsvindt: de Jotihunt.
De Jotihunt is 1 grote vossenjacht door heel regio Gelderland waarbij jullie, de hunters, de vossen
moeten zoeken. Dit doe je d.m.v. puzzels op te lossen waar coördinaten uitkomen waar de vossen
voor het laatst gesignaleerd zijn. Tijdens het hunten van de vossen krijg je ook themaopdrachten
waarbij je bijvoorbeeld een levenschilderij in themastijl moet uitbeelden. Dit alles levert punten op en
de groep met de meeste punten wint. Meer informatie op: www.jotihunt.net
Dit jaar zal de Jotihunt plaatsvinden van 19 oktober t/m 20 oktober. Samen met de Kastanjegroep en
Scouting St. Joris uit Westervoort gaan we dit jaar zeker winnen, nouja we gaan in ieder geval veel lol
maken!
Opgeven doe je door: https://sol.scouting.nl/?task=as_registration&action=add&frm_id=10682
De eigen bijdrage is € 15,00. Jullie hebben 3 opties: Of je komt het hele weekend of je komt alleen de
zaterdagmiddag van 2 tot 5 of 2 tot 8.
Heel belangrijk: Martin, Sander en Jarl zijn niet aanwezig als begeleiding dit weekend daar zij
deelnemen in de organisatie. Daarom zijn Laurens en Rik ingeschakeld om dit weekend te fungeren
als begeleiding voor de Rowans en jullie aanspreekpunt te zijn.
Laurens is te bereiken op: 06-22930224.
Zaterdagavond 12 oktober is er om 7 uur een kennismakingsopkomst bij de Frans Halslaan 101. Jullie
maken dan kennis met de andere 2 scoutinggroepen waarmee we samen werken en tegelijkertijd
verdiepen jullie je in het thema van dit jaar: “.. In Wonderland”.
Rond half 11 is de opkomst afgelopen.
Tot Jotihunt!
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Programma:
Nu het seizoen opnieuw begonnen is, dienen jullie ook zelf programma te maken. Hier zijn een paar
richtlijnen aan verbonden en deze hebben jullie als het goed is al eens doorgelezen.
Toch willen wij jullie er nogmaals op wijzen dat de voorbereiding op tijd doorgemaild dient te worden.
Zo voorkom je gebreken en kunnen wij als begeleiding de gebreken er tussenuit vissen zodat het
programma op de avond zelf vloeiend verloopt. Succes ermee en hopelijk zien we creatieve
programma’s terug!
Afmelden:
Nu wordt er standaard door iedereen naar Martin gebeld om zich af te melden. Dit is niet de
bedoeling. Je moet je afmelden bij de begeleider die die week het aanspreekpunt is.
Telefoonnummers staan in de nieuwsbrief die per mail wordt verspreidt. Zet ze dus alle drie in je
mobiel.
Kaarsen-inpak weekend:
De kaarsen inpak avond/weekend komt er weer aan en deze vindt plaats op 2/3 november.
Nu denken jullie: Maar dit is toch de nieuwsbrief van Oktober? Ja dat klopt, maar aangezien dit aan
het begin van de maand is willen wij het graag nu aan de orde brengen. Let erop dat dit een
zaterdagavond is en wij graag zoveel mogelijk van jullie die avond terugzien.
Houd deze data alvast vrij en voor degene die zondag vroeg nog een andere afspraak hebben, we zijn
vroeg uit bed dus tegen de klok van 10.00 ben je weer beschikbaar.
Overige informatie volgt in de volgende nieuwsbrief of eerder.
Zomerkamp:
Zoals het er nu uitziet, gaat het zomerkamp in de meivakantie plaats vinden.

Incassoronde
In de week van 7 oktober zal de contributie en de eigen bijdragen worden geïnd. Als u wilt
weten welke bedragen wij gaan innen, kunt u inloggen op Scouts OnLine. Ga naar Mijn
Scouting => Onder financiën klikt u op Mijn facturen. Hier vindt u een overzicht van alle
openstaande facturen welke wij gaan innen. Heeft u hierover vragen, dan kunt u mailen naar
penningmeester@lincolngroep.nl
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Programma Oktober 2013
Programma’s in rood/geel worden door een Rowan georganiseerd.
Tussen haken staat welke begeleider aanspreekpunt is.
4-6 Okt

Exxploraxxion, Mark/ vanaf zaterdagavond ook Sander en Jarl
https://www.scouting.nl/explorers/exxploraxxion

Za 12 Okt

Jotihunt voorbereiding olv Laurens
19:00 uur Frans Halslaan

19-20 Okt

Joti-hunt, Laurens en Rik

Vr 25 Okt

Highlandgames olv Jesse <Sander>

2-3 Nov

Kaarseninpak weekend, Jarl

Vr 8 Nov

Zomerkamp, Sander

Vr 15 Nov

Abseilen olv Thijs <Sander>

Vr 22 Nov

Spelletjesavond olv Barney <Jarl>

Vr 29 Nov

Sinterklaas, Martin

Za 7 Dec

Laddercompetitie olv Loran <Martin>

Vr 13 Dec

Voorbereiding kerstviering, Jarl

Za 21 Dec

Kerstviering, Jarl

Vr 27 Dec

Vakantie

Belangrijke data in de toekomst
Hieronder vind je een lijst met de belangrijkste data in de toekomst.
2014
4 Januari
18-19 Feb

Boerenkoolfuif
Arnhemse Winter Hike

12 April

St. Joris

4 Mei

Dodenherdenking
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