September-Oktober 2015
Beste Verkenners en ouders/verzorgers,
Iedereen een beetje uitgerust in de vakantie van het mooie zomerkamp? Hopelijk wel, want er komt weer
een mooi (en drukjes!) seizoen aan.
Een nieuw seizoen met als grootste verandering de leiding die er zijn. Vanaf dit seizoen zijn Rik en Laurens
naar een andere speltak. Rik is naar de Rowans en Laurens is naar de Welpen toe. Dat betekent dat ik,
Boris, samen met Peter een Michiel de leiding ben voor dit komende seizoen. Ik heb er zin in, het gaat erg
leuk worden denk ik!
In deze nieuwsbrief vind je informatie voor September en Oktober. We gaan het corvee weer ouderwets
oppakken en er staat alweer een open dag op het programma. Een vol programma dus!
Veel leesplezier en tot op Scouting!
Boris, Peter en Michiel

Patrouilles en corvee
Tijdens het nieuwe seizoen gaan we weer werken met het natte en het droge corvee. Voor het droge
corvee hebben we hier een aparte vermelding. De patrouille die droog corvee heeft, heeft onder andere
als taak om de vlaggen VOOR de opkomst in de mast te hangen en NA de opkomst eruit te halen. Dit
betekent dat een patrouille die droog corvee heeft niet 14:00 uur, maar 13:45 uur bij de blokhut
aanwezig moet zijn. Op die manier kunnen we leuk de opkomsten starten. In de planning onderaan de
nieuwsbrief kun je zien wanneer jij droog corvee hebt en dus om 13:45 aanwezig moet zijn.

Zaterdag 5 september: Airborne Wandeltocht
Onze eerste opkomst dit jaar is de Airborne Wandeltocht. Ieder jaar lopen we deze grootste eendaagse
wandeltocht van de wereld met de Lincolngroep en heel veel andere mensen. Als je meer wilt weten, kun
je op hun site terecht (http://www.airbornewandeltocht.nl/). Wij lopen met de Verkenners de 15 kilometer
versie van de tocht. We verzamelen om 10:00 uur bij Rouwcentrum Mijnhart. Let op: Oosterbeek is niet
met de auto te bereiken, dus kom (als je kan) op de fiets.
De kosten zijn 8,00 euro per persoon.
Opgeven kan via de volgende link t/m 3 september:
https://sol.scouting.nl/?task=as_registration&action=add&frm_id=13935

Zaterdag 12 september: Infomiddag voor de ouders/verzorgers
Uw zoon maakt bij de Scouting heel wat mee, waarvan u ongetwijfeld maar een klein gedeelte hoort.
Verder heeft u zich misschien wel eens afgevraagd wat Scouting nou eigenlijk precies is? Wat is het idee
achter Scouting en wat gaan mijn zoon nou eigenlijk allemaal leren/doen in de komende jaren? Tijdens

deze infomiddag willen wij, de leiding samen met het bestuur, met u delen wat we allemaal bij Scouting
doen en wat uw zoon de komende jaren tegemoet gaat. We zien u graag in grote getalen op zaterdag 12
september van 12:30 tot 13:30. U mag uw zoon al meenemen naar de Scouting om 12:30, voor hem zal
een apart programmaatje zijn.
Hopelijk tot de 12e!

Zaterdag 12 september: Open Opkomst voor vriendjes
Op dezelfde dag als de infomiddag houden we ook een zogenaamde Open Opkomst samen met de
Welpen. Deze opkomsten zijn extra leuk gemaakt voor vriendjes die ook wel eens bij Scouting zouden
willen kijken. Ken jij dus iemand die ook wel eens bij Scouting wil kijken? Neem hem zaterdag 12 september
mee naar de opkomst, gezellig!

Vrijdagavond 23 tot zaterdag 24 oktober: (A)PL-Kamp!
Vrijdagavond 23 oktober hebben we een kampje voor de PL en APL van iedere patrouille. De rest van de
Verkenners sluiten zaterdag aan. Meer informatie krijgen de PL en APL via de mail.

Data om vrij te houden: Weekendkamp en Zomerkamp!
Het is al vroeg, maar beter vroeg dan te laat. Nu alvast twee data om vrij te houden in je agenda: de data
voor een weekendkamp in november en het zomerkamp! We gaan weer de eerste week van de
zomervakantie, oud en vertrouwd. Schrijf ze dus op, meer informatie krijg je later :).



Weekendkamp: Zaterdag 21 tot zondag 22 november
Zomerkamp: De eerste week van de vakantie (week van 23 juli tot 30 juli)

Facebook
Ook dit seizoen zetten we weer wekelijks leuke foto's van de opkomst op onze facebook. Als je dus van
leuke foto's houdt en nog eens wilt nagenieten van dat wat we hebben gedaan:
https://www.facebook.com/lincolngroep

Programma September-Oktober 2015
5 September Airborne Wandeltocht (15 km) - Opgeven verplicht
(zie bericht boven)
Verzamelen 10:00 uur bij Rouwcentrum Mijnhart.
Let op: Oosterbeek is niet met de auto te bereiken,
dus kom (als je kan) op de fiets.
12 September Infomiddag voor ouders vanaf 12:30 - Verkenners
mogen mee komen
Open Opkomst voor vriendjes! - Deze opkomst is
speciaal bedoeld voor vriendjes, we gaan allemaal
spellen doen die ze vast ook leuk vinden!
19 September Gewone opkomst (14:00 tot 17:00)
Droog = Haaien
Nat = Cobra's
26 September Gewone opkomst (14:00 tot 17:00)
Droog = Cobra's
Nat = Haaien
3 Oktober Gewone opkomst (14:00 tot 17:00)
Droog = Haaien
Nat = Cobra's
10 Oktober Gewone opkomst (14:00 tot 17:00)
Droog = Cobra's
Nat = Haaien
17 Oktober Geen opkomst.
Ivm Jotihunt is de leiding weg
Vrijdagavond 23 oktober (A)PL-Kampje - Info volgt per mail voor PL en APL
24 oktober Gewone opkomst (14:00 tot 17:00)
Droog = Haaien
Nat = Cobra's

31 oktober Gewone opkomst (14:00 tot 17:00)
Droog = Cobra's
Nat = Haaien
Belangrijke data in de toekomst
Wat? Wanneer?
Weekendkamp November 21-22 november
Kerstviering 19 December
Boerenkoolfuif 9 Januari
Zomerkamp 2016 In de week van 23 tot 30 Juli (eerste week
vakantie)

