September 2016
Beste Rowans en ouders/verzorgers,
Voor u ligt alweer de allereerste nieuwsbrief van het nieuwe seizoen. We hopen dat iedereen een beetje
bijgekomen is van het zomerkamp en van eventuele vakantie. Bovendien hopen we ook dat iedereen er al
weer net zoveel zin in heeft als de leiding!
Mark, Boris, Peter, Laurens en Frederike

Even kort voorstellen
Zoals jullie al eerder hebben kunnen lezen in de brief die verspreid is omtrent de bezetting van de leiding
het komende seizoen veranderen er een aantal dingetjes. Hier nog even een korte samenvatting.
Zoals gewoonlijk zal Mark de rowans blijven draaien en zal hij ook het aanspreekpunt zijn voor alle ouders.
Om hem te versterken voegt zijn vrouw Frederike zich ook bij het leidingteam. Daarnaast zullen Boris, Peter
en Laurens alle drie naast de verkenners ook als rowanbegeleiding gaan draaien.
Nu zal het niet zo zijn dat we ook iedere vrijdag met 5 man begeleiding aanwezig zullen zijn maar het
streven is wel om met minstens 2/3 man begeleiding de opkomsten zullen draaien.

Zaterdag 3 september: de Airborne!
Zoals gebruikelijk luiden we het nieuwe scoutingseizoen in met het wandelen van de Airborne. De rowans
mogen kiezen of ze of de 15km route willen wandelen of de 25km. We zullen zoals gebruikelijk verzamelen
om 10 uur bij Rouwcentrum Mijnhart (Utrechtseweg 220, Oosterbeek) van daar uit zullen we dan
gezamenlijk starten.
Belangrijk om te weten is dat er van iedereen verwacht wordt dat hij meewandelt, aangezien het een
groepsactiviteit is. Mocht iemand wegens gegronde redenen niet kunnen dan verwachten we van diegene
uiteraard ook netjes op tijd een afmelding.
Kijk thuis alvast even na voor de hoeveelste keer je de airborne wandelt en welke afstand je wilt wandelen
en mail dit dan even naar ra734@lincolngroep.nl
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Zaterdag 10 september: Ouderinfo-uurtje, kiekjes kijken van het
zomerkamp en de Open Dag
Op zaterdag 10 september staat er veel te gebeuren. Een extra lange dag vol Scouting, een goed begin
toch?
Ten eerste is er om 12:30 uur een info-uurtje voor alle ouders/verzorgers. Ten eerste zullen we de nieuwe
leidingteams in levende lijven aan jullie voorstellen, waarna wij graag vertellen over wat wij het komende
seizoen van plan zijn. Voor het gemakt mag je je zoon meenemen. Hij zal dan alleen bij het eerste gedeelte
aanwezig zijn, daarna gaat hij met een aantal leiding het bos in gaan voor een spel.
Om 13:30 uur, volgend op het info-uurtje, wordt iedereen uitgenodigd om gezellig te komen kijken naar
de foto’s van de afgelopen zomerkamp. Zowel de Welpen, als de Verkenners en Rowans zijn op
zomerkamp geweest, dus er valt veel te bekijken 
Om 14:00 uur start dan de opkomst en tegelijkertijd onze Open Dag! Tijdens de Airborne worden posters
verspreidt met de vraag om deze op te hangen op locaties waar ze veel bekeken gaan worden. De hele
opkomst is zo ingedeeld dat kijkers makkelijk mee kunnen doen. Heb je zelf nog vriendjes die eens willen
komen kijken? Dan is dit een goede opkomst om ze eens mee te nemen!
Om 17:00 uur is deze extra lange scoutingdag dan toch echt afgelopen.

Zaterdag 24 – Zondag 25 september: Het Jubileumkamp!
De Lincolngroep wordt 70 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden. Voor Lincolners (Welpen,
Verkenners, Rowans, leiding, enzovoorts) wordt daarom een kamp georganiseerd om deze verjaardag te
vieren. Het kamp begint op zaterdag 24 september om 10:00 uur en is afgelopen op zondag 25 september
om 12:00 uur. De locatie is de Waterberg (kampeerterrein dichtbij de blokhut)
Het is natuurlijk leuk als zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn bij dit feestje. Geef je dus snel op via de
volgende inschrijflink: https://sol.scouting.nl/?task=as_registration&action=add&frm_id=15590
De kosten zijn 20 euro per persoon. Inschrijven kan tot 16 september, dan moeten we echt weten wie er
mee gaat!
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Programma September 2016
3 September Airborne

9 September Afdelingsraad

16 September

24/25 September

30 September

Opkomst nog nader te bepalen

Jubileumkamp

Opkomst nog nader te bepalen
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