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Hallo Verkenners en ouders,
Het mooie weer is al lekker aan de gang en wij volgen met een lach op onze gezichten. April
start voor ons het echte buitenscoutingseizoen weer, met natuurlijk de Sint Joris met de
dropping en de BBQ. We hebben er zin an!

Boris, Rik en Laurens
Wakker worden!
Wegens gebrek aan respons, proberen we het nog een keer. De eerste
patrouille die met z'n allen in correct uniform (inclusief hoed) naar de
leiding komt en vraagt: "Waarom zijn de bananen krom?", hoeft de eerstvolgende keer dat ze
droog corvee hebben niet eerder te komen, want de leiding doet de vlaggen (alleen het
inhangen!) voor ze! Mooi hè, nu maar kijken of iemand dit leest....
Graag willen we bij deze ook u als ouder oproepen om uw zoon aan te sporen de
nieuwsbrief te lezen. In de nieuwsbrief staat veel informatie die vooral voor hem bedoeld is.
Bedankt!
Wil je zelf ook de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mail van jouw mailadres naar de
leiding. Krijg je hem voortaan ook zelf.
Doe gezond: neem de fiets
Aangezien we tijdens opkomsten graag gek doen, kan een fiets erg
handig zijn. Als het even kan, kom dan alsjeblieft op de fiets. Lekker
gezond en lekker handig!
RSW (Regionale Scouting Wedstrijden) - 9 t/m 11 mei
Ieder jaar organiseert de Regio (zie het insigne op je uniform) een
weekend waarin patrouilles van verschillende scoutinggroepen tegen
elkaar strijden. Met verschillende activiteiten zoals een keuken bouwen,
koken, avondspel en een kleine hike met toffe posten ga je de strijd
aan, maar het is vooral gezellig en leuk. Als je meer wilt weten, kun je
dat natuurlijk aan ons vragen. De kosten bedragen 15,00 per persoon,
dit is inclusief badge voor op je uniform.
Inschrijflink:
https://sol.scouting.nl/?task=as_registration&action=add&frm_id=11565
(inschrijven kan tot 15 april)
Incassoronde:
In April zullen wij de contributie voor de maanden april t/m juni innen. Tevens worden de dan
openstaande eigen bijdragen geïnd. Wilt u weten wat we gaan innen. Log in op
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www.sol.scouting.nl => mijn scouting => onder financiën en klikken op mijn facturen. Daar
ziet u de openstaande facturen staan.
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Zomerkamp 2014: het gaat door!
Ja hoor, we gaan er gewoon voor. Er hebben zich genoeg mensen
opgegeven voor het kamp om door te gaan! Hieronder alle informatie
nog even op een rij. Meer informatie volgt zodra het kamp dichterbij
komt. Wil je alsnog mee terwijl je dat niet had aangegeven? Neem
dan even contact met ons op.
+ Het zomerkamp is van zaterdag 16 t/m donderdag 21 augustus (dat
wisten jullie natuurlijk al). We zullen zaterdag starten rond het begin
van de middag en donderdag eindigen rond het einde van de middag.
+ We gaan dit jaar naar Zandvoort (oeh, dichtbij het strand).
+ We verzamelen dit jaar in Zandvoort (met fiets en al) en dus niet bij
de blokhut.
St Joris - 11 & 12 april
De dropping waarvan je wist dat zal komen is eindelijk hier! Geen twijfel over mogelijk dat dit
een van de hoogtepunten van het jaar zal worden. We hebben het natuurlijk over de St
JORIS DROPPING!!!!! Dit jaar starten we op vrijdag 11 april om 20:00 uur bij de blokhut.
Wat neem je mee/doe je aan:
Kleed je op het weer (slecht weer bestaat niet, alleen slechte kleding)
Blouse en das
Schoenen waar je goed en fijn op loopt
Een rugzak met:
o wat te drinken voor onderweg
o iets lekkers (ook gezonden dingen kunnen lekker zijn ;)
o zaklamp
o wat je zelf nog handig vind, denk vooral zelf na! (geen GPS)
Slaapspullen voor 1 nachtje (kijk eens op http://lincolngroep.nl/overig/Bagagelijst.pdf
(Deze lijst is bedoeld voor een zomerkamp, gebruik hem als inspiratie!)
Ja! Ook slaapspullen. Want na de dropping blijven we slapen om de volgende dag een
beetje uitslapen en rustig aan ontbijten. In de ochtend zullen de barbecue voorbereiden en
hebben we in de middag opkomst samen met de welpen. De barbecue is voorbij om 19:30
uur.
We gaan er natuurlijk van uit dat iedereen mee gaat op deze super leuke dropping en mee
eet met de heerlijke barbecue. Mocht je toch een hele goede reden hebben om bij een van
de twee niet aanwezig te zijn, dan kan dat. Je kan je ook opgeven voor alleen de opkomst +
barbecue of alleen de dropping. Kom je alleen de opkomst+ barbecue dan verwachten we je
om 15:00 bij de blokhut.
De kosten bedragen € 7,50 voor de dropping + ontbijt + lunch. En €5 voor de barbecue. Via
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het formulier hieronder kan je aangeven dat je mee gaat.
Inschrijflink: https://sol.scouting.nl/?task=as_registration&action=add&frm_id=11503
(inschrijven kan tot 6 april)
Waarom vieren we St Joris?
Deze vraag werd tijdens een leiding overleg gesteld. En op een goede vraag moet natuurlijk
een goed antwoord komen. 23 april is Sint-Jorisdag en wordt door Scouting internationaal
gevierd. Vooral katholieke Scouts houden een feestdag die afgesloten wordt met een groot
kampvuur. Oorspronkelijk door lord Baden-Powell gekoppeld aan ridderlijkheid, maar
tegenwoordig staat Sint-Jorisdag in het licht van het thema goed en kwaad.
Wil je het hele St jorisverhaal lezen? Dan kan je die hier vinden:
http://nl.scoutwiki.org/Sint_Joris_en_de_Draak
Scoutingloten
Gisteren heb je Scoutingloten meegekregen. Ieder lot kan je verkopen voor € 2,50. Daarvan
gaat € 1,50 naar de Lincoln. Samen met de kaarsenactie, vormt dit een belangrijk deel van
onze inkomsten en kunnen we de contributie laag houden.
Het geld van de verkochte loten en de overgebleven loten kan je met St Joris inleveren.
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Programma april 2014
5 april

Gewone opkomst

Droog: Haaien
Nat: Corba’s

Vrijdag: Dropping
Zaterdag: BBQ
Opgeven via inschrijflink

11 & 12 april

Geen corvee

Droog: Cobra’s
19 april

Gewone opkomst
Nat: Haaien

26 april

Geen opkomst

Belangrijke data in de toekomst
Hieronder vind je een lijst met belangrijke data in de toekomst, lekker handig!
2014
11-12 april Dropping + Sint Joris (start vrijdag!)
4 mei Dodenherdenking
9 t/m 11 mei RSW
21-22 juni LSW
17 t/m 22 Zomerkamp 2014
augustus
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