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Beste Verkennes en ouders/verzorgers,
Nu al een nieuwsbrief? Ja zeker. Afgelopen zaterdag zijn we al begonnen
met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. En omdat een aantal
van u ook aan het einde van de vakantie weg is, nu alvast de nieuwsbrief,
zodat u alvast de agenda kan invullen en in kan schrijven voor de
Airborne wandeltocht. We wensen u een fijne vakantie.
Eind Augustus ontvangt een normale nieuwsbrief, met concrete tijden e.d.

Mark
Eerste opkomst, gelijk op kamp
Op vrijdag 29 Augustus gaan we weer van start met het nieuwe seizoen. We beginnen gelijk
met een kamp. Vrijdagavond programma, zaterdag de klus bij Van der Wal, zaterdagavond
zwembad en zondagochtend ontbijte en pleite. Er zijn geen kosten aan dit kamp, maar wel
graag laten weten als je er niet bent.

Airborne Wandeltocht:
Op zaterdag 6 September gaan we de Airborne Wandeltocht weer met de groep lopen. De
Rowans mogen kiezen tussen 15 en 25 kilometer. Het inschrijfgeld is € 8,00. Opgeven voor
de Airbornewandeltocht kan tot 1 september via de link:
https://sol.scouting.nl/?task=as_registration&action=add&frm_id=12170

Overvliegweekend:
Op vrijdag 19 t/m zondag 21 september gaan we op kamp in Loenen. Tijdens dit kamp zullen
Elisa en Stefan overvliegen naar de Rowans. Het inschrijfgeld is € 12,50. Opgeven voor dit
weekend kan tot 1 september via de link:
https://sol.scouting.nl/?task=as_registration&action=add&frm_id=12172

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
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29-31 augustus

Weekendkamp: de aftrap
Vrijdagavond staat in het teken van het verbreken van oude records en
het vestigen van nieuwe.
Zaterdag hout hakken en zagen.

6 september

Airborne Wandeltocht

12 september

Hak en zaag instructie paars

19-21 september

Overvliegweekend

27 september

Blij, Blij, Blijde

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

2014
17-19 oktober

Jotihunt

25 oktober

Huwelijksreceptie Lowie(tje)

20 december

Kerstviering

2015
10 januari

Boerenkoolfuif

18 april

St Joris

4 mei

Dodenherdenking

Vanaf 18 juli

Zomerkamp
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