Lincolngroep
Rowans
Nieuwsbrief
Augustus - September 2014
Beste Rowans en ouders/verzorgers,
We hebben er zin in. Martin en ik hebben de hele zomer al plannen lopen maken, en dat
gaat zeker een mooie start worden. Twee weekenden, dat wel, en wat voor een. Lees er
alles over in deze nieuwsbrief.

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. Er zijn geen kosten aan dit kamp, maar wel graag laten weten, als je er niet
bent.
De vrijdag zal bestaan uit het verbreken van records. We hebben een aantal gouwe ouwe uit
de doos gehaald. Maar als je zelf een leukere nieuwe weet te verzinnen, dan gaan we die
eerst doen. Dus denk erover na, want wij zijn niet origineel! Mail/app je voorstel voor jouw
recordpoging uiterlijk donderdag 29 augustus naar ons, zodat we eventuele materialen
kunnen regelen.
Op zaterdag gaan we hakken en zagen. Je kan
dan gelijk je vaardigheidsinsigne Half Aks halen.
Heb je die niet, dan mag je niet met de nieuwe
materialen werken. Dit geldt ook voor de leiding
en de Verkenners. Tevens verdienen we geld
voor het zomerkamp.
En omdat Thijs naar Japan gaat, alvast een
thema avondje.
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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
Vind je het leuk, dan kan je blijven eten (voor eigen rekening, € 5,00) en kan je mee naar het
Blarenbal bij de Wasa. Consumpties zijn voor eigen rekening, neem dus geld mee.
We verzamelen om 10:00 uur bij Rouwcentrum Mijnhart. Let op: Oosterbeek is niet met de
auto te bereiken.

Overvliegweekend:
Op vrijdag 19 t/m zondag 21 september gaan we op kamp in Loenen
http://www.vrijenberg-loenen.nl . Tijdens dit kamp zullen Elisa en Stefan
overvliegen naar de Rowans. Het inschrijfgeld is € 30,00. Dit is aanzienlijk
hoger om drie redenen. Er moest de laatste kampen te veel geld bij, we slapen
op een "duur" terrein en het programma is wat duurder.
Opgeven voor dit weekend kan tot 1 september via de link:
https://sol.scouting.nl/?task=as_registration&action=add&frm_id=12172
Het thema is: Van Groen naar Rood. Gedurende de eerste opkomsten kan je al punten
verdienen. Door er bijvoorbeeld te zijn of je netjes af te melden, een record te verbreken, een
insigne te behalen, etc. e.d. enz. Al deze punten, kan je tijdens dit weekend gebruiken.
Degenen met de meeste punten staat een leuke prijs te wachten.
Vrijdag 19 september verzamelen we om 19:30 uur bij Kampeerterrein De Vrijenberg te
Loenen. Daar kan je zondag om 13:00 uur ook weer worden opgehaald. Wat moet je
meenemen, naast je gewone spullen:
- OV Chipkaart met minimaal € 10,00 tegoed.
- Zwemkleding en schoenen die nat gaan worden (dus extra paar)
- Digitale fototoestel indien je die hebt.
(er is geen gelegenheid om je mobiel op te laden dit kamp)
- Je ID (geen kopie)
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Zomerkamp:
Tijdens de afdelingsraad willen we het vooral hebben over de
planning van het zomerkamp. Martin en ik hebben de volgende
ideeën:
Optie 1:
Trektocht door Nederland/België. Iedere dag op een andere
locatie. Met een busje lekker touren.
Optie 2:
Gewoon kamp in Austerlitz
De datum van het zomerkamp is: Za 2 mei t/m za 9 mei.

Afdelingsraad:
Naast deze nieuwsbrief tref je de agenda aan voor de afdelingsraad. Tijdens de
afdelingsraad willen we ook een voorzitter en secretaris benoemen van het afdelingsbestuur.
Wat zijn de taken:
Voorzitter:
☺ De Voorzitter zit de afdelingsraad voor;
☺ De Voorzitter is afvaardiging naar het kaderoverleg;
☺ De Voorzitter is afvaardiging van de Rowans naar de groepsraad.
Secretaris:
☺ De secretaris legt verslag aan van de afdelingsraad;
☺ De secretaris zorgt voor verdere verslaglegging indien nodig;
☺ De secretaris vervangt de voorzitter bij een Kaderoverleg en/of groepsraad en/of zit
samen hierbij aan.

What's app?!
Deze week starten we een Rowan What's app groep op. Daar word je vanzelf
aan toegevoegd. Deze is bedoeld om mededelingen over te verspreiden als
wijzigingen locatie e.d. Maar ook als overlegmedium voor programma's. Geen
ouwe sexhostessengroep. Mochten jullie die ook graag hebben, laat het dan
weten bij de Afdelingsraad.
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Programma Augustus - September 2014
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.
Japanese Poolparty

1 september

Sluiting inschrijving Airborne en Overvliegweekend

6 september

Airborne Wandeltocht

12 september

Afdelingsraad

19-21 september

Overvliegweekend: Van Groen naar Rood

27 september

Inhaalprogramma van Thijs + installatie Stefan en Elisa

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

2014
17-19 oktober

Jotihunt te Westervoort

25 oktober

Huwelijksreceptie Mark

20 december

Kerstviering

2015
10 januari

Boerenkoolfuif

18 april

St Joris

2 - 9 mei
4 mei

Zomerkamp
Dodenherdenking
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