September 2016
Beste Verkenners en ouders/verzorgers,
Het nieuwe seizoen staat weer voor jullie klaar en helaas is de zomer vakantie inmiddels echt bijna voorbij,
maar niet getreurd naast het vervelende school is scouting ook weer aan het punt om te gaan starten voor
jullie. Omdat deze aankomende maand al zo druk is dit een aparte nieuwsbrief voor September in plaats
van de twee maanden. Wij met alle Verkenner leiding hebben er weer super veel zin in!
Boris, Peter en Laurens

Algemeen: Nieuw leiding team indeling
Zoals al bij de eind BBQ werd gezegd zijn alle teams weer wat anders ingedeeld. Dit geld ook voor het
Verkenner team. Ons team zal bestaan uit: Boris Zandstra (Teamleider) Peter van der Schoot en Laurens
van Streun (oude Akela bij de Welpen). Dit betekend dat helaas Michiel weg is, maar we hebben Laurens
wel weer terug gekregen. Laurens is zelf ook al lang Verkenner leiding geweest en vorige jaar was hij voor
even dus naar de Welpen gegaan. Voor iedereen veranderd er dus bijna niks bij de Verkenners. Bij Boris
moet je alsnog je afmelden en het liefste via de e-mail (Verkenners@lincolngroep.nl). Mochten er nog
vragen zijn hierover kan je ons altijd via de gebruikelijke kanalen contacteren.

3 september: Airborne Wandeltocht
Zoals elk jaar beginnen wij ons seizoen direct met de Airborn Wandeltocht. Dit keer valt het op 3
september. Anders dan vorige keren is er een afmeld plicht, dus je hoeft je er niet voor op te geven. Wij
gaan er dus vanuit dat iedereen dit jaar mee loopt met de Airborne. Zoals gebruikelijk lopen de Verkenners
de 15km. We verzamelen om 10 uur bij Rouwcentrum Mijnhart (Utrechtseweg 220, Oosterbeek). Het is
altijd erg druk in Oosterbeek tijdens de Airborne wandeltocht en veel wegen zijn niet voor auto’s
toegankelijk dus raden wij aan, als het mogelijk is, om met de fiets te komen. Mocht er toch iets zijn
waardoor je gehinderd bent bel ons!
Wat neem je mee?
Je moet uiteraard in compleet uniform komen (de hoeden zijn niet nodig). Verder neem je goede
wandelschoenen mee zodat de wandeling zo comfortabel als mogelijk wordt. Ook is een dagrugzakje met je
eigen lunch geen overbodige luxe aangezien de lunch zelf geregeld moet worden, uiteraard zullen wij
mocht het warm weer zijn voor de ijsjes zorgen. Mocht er kans op regen zijn neem daar de goede kleren
voor mee, zoals wij altijd zeggen "Slecht weer bestaat niet, alleen slechte kleding".

Voor het lopen van de Airborne wandeltocht moeten wij weten hoeveelste keer dit is dat uw kind de
Airborne loopt, zou u dat misschien kunnen mailen naar verkenners@lincolngroep.nl

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!

Programma September 2016
3 september Airborne wandeltocht
10 uur bij Rouwcentrum Mijnhart (Utrechtseweg
220, Oosterbeek). Mail/app ons even voor de
hoeveelste keer uw zoon loopt of als hij niet loopt.
10 september 12:30 – Ouderinfo-uurtje
13:30 – Foto’s kijken van de zomerkampen
14:00 – Open Dag tot 17:00 uur
17 september Gewone opkomst

24-25 september Jubileumkamp!
Geef je op via de link in de nieuwsbrief en kom
gezellig onze 70ste verjaardag vieren!
Inschrijven kan tot 16 september, dus wees op tijd

