
Oktober 2020
Beste Rowans en ouders,

Voor jullie ligt er de nieuwsbrief nieuwe stijl, waarin ook het nieuwe logo (linksboven) van de Lincolngroep is 
opgenomen.

De eerste maand zit er weer op, de taken zijn verdeeld en de communicatie onderling is weer op gang 
gekomen. Ook gaan we dit seizoen vaker aansluiting zoeken bij de ADG en de Kastanjegroep. Waarbij de 
eerste opkomt op VRIJDAG 9 OKTOBER is. Ook zullen de twee SPL’s af en toe aansluiten ter voorbereiding 
op het overvliegen aan het begin van 2021.

Groeten,

Jeroen

Belangrijk: (nogmaals) de Coronaregels

De coronamaatregelen zijn intussen aangescherpt. Voor ons als Scoutinggroep zijn er geen grote 
veranderingen. Hieronder nogmaals de coronaregels die wij hanteren. Lees deze dus goed door:

•  Heb je verkoudheidsklachten of ben je ziek? Blijf dan thuis en ziek uit.
•  Ben je na klachten negatief getest? Dan ben je welkom bij Scouting. Positief getest? Kom niet naar  
 Scouting en volg de aanwijzingen van de GGD.
•  Kom je jouw zoon brengen/halen bij de blokhut? Kom dan zelf niet naar de blokhut, maar wacht boven  
 of bij de parkeerplaats in de auto. Zo vermijden we drukte bij de blokhut.
•  Alle jeugdleden onder de 18 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Iedereen ouder dan 18 jaar  
 houdt wel 1,5 meter afstand, met uitzondering van sport-, spel- en bewegingsactiviteiten.
•  De leiding hoeft geen 1,5 meter te houden tot de Welpen, maar houdt wel afstand tot de Verkenners  
 en Rowans.
•  Onze opkomsten zijn zoveel mogelijk buiten. Zorg dus altijd voor kleding die past bij het weer. Als we  
 toch naar binnen gaan, zorgen we uiteraard voor goede ventilatie.

Lincoln Restaurant: de uitslag!

Op 26 september hadden we ons corona-proof Lincolnrestaurant. Het was een zeer leuke en geslaagde 
activiteit met een enorme opkomst: inclusief alle jeugdleden waren er 78 deelnemers, een record! Veel dank 
aan de organisatoren voor al de voorbereidingen en aan de Welpen, Verkenners en Rowans voor de kraampjes 
en heerlijke gerechten!



Natuurlijk is iedereen ook heel erg benieuwd naar het bedrag voor het Longfonds dat we hebben verdiend met 
het Lincolnrestaurant. Ook dat is een record geworden! Met een extra bijdrage van groep van €200 krijgt het 
Longfonds een totale gift van….

   €535,-
Iedereen die heeft deelgenomen en zo heeft bijgedragen heel erg bedankt!

Informatie over speciale komende opkomsten

Vrijdagavond 9 oktober: gezamelijke Explo opkomst 
Vrijdagavond 9 oktober is de start van, hopelijk, een nieuwe traditie. Dan gaan we voor het eerst gezamenlijk 
draaien met de Explo’s van de ADG en de Kastanjegroep. Om 20.00 uur moeten we inclusief ons deel van 
de totempaal op een nog geheime locatie samenkomen. We beginnen ons deel echter om 19.30 uur bij onze 
eigen blokhut. Waarbij de avond rond 22.00 uur wordt afgelsloten bij de blokhut van de Kastanjegroep.

Zet meteen in de agenda: vrijdagavond 27 t/m 29 november Weekendkamp!
Het kamp dat de rowans samen met de SPL’s zullen organiseren, uiteraard met ondersteuning van de 
(bege)leiding. 

Natuurwerkdag 7 november van 9:30 tot 13:00
Ieder jaar doen we als Lincolngroep mee met de Natuurwerkdag van IVN. Dit is een nationale dag
waarbij er door heel het land klussen worden gedaan door vrijwilligers. Wij doen ieder jaar mee in
Oosterbeek bij de Rosandepolder. Daar gaan we wilgen knotten (takken zagen en slepen). De takken gaan 
uiteindelijk naar Burgers Zoo voor onder andere de olifanten. De natuurwerkdag begint om 9:30 uur en eindigt
13:00 uur. Meer informatie sturen we nog rond die tijd. In de middag is er geen opkomst.

Onder voorbehoud – Greppeltocht zaterdagavond 14 november
--Onder voorbehoud ivm coronamaatregelen--

Op zaterdagavond 14 november organiseert de Regio weer een Greppeltocht. Een tof avondprogramma 
waarbij je met je groepje moet proberen ongezien van punt A naar punt B te komen. Het is voor nu nog 
onduidelijk of de greppeltocht door kan gaan, maar zet hem voor de zekerheid toch maar in de agenda: 
zaterdagavond 14 november van 19 tot 22 uur in de buurt van Rheden. We laten het weten zodra
meer bekend is.



Inpakavond kaarsen vrijdagavond 20 november rond 19:30 uur
Vooralsnog gaan we ervan uit dat we ook dit jaar in december weer kaarsen met een kerstwens kunnen 
verkopen. In groepjes gaan de Welpen, Verkenners en Rowans dan langs de deuren in een aantal wijken om 
setjes kaarsen te verkopen, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de groep.

Die setjes kaarsen komen niet uit de lucht vallen: we moeten ze zelf inpakken. Omdat dit best een secuur 
werkje is, wordt dit gedaan door de Verkenners, Rowans, volwassen leden en …. OUDERS! Het is altijd een 
heel gezellige avond, dus zet hem vast in uw agenda.

Uiteraard houden we rekening met de (dan geldende) corona-regels. Nadere informatie
volgt nog.

Overzicht komende opkomsten en belangrijke data

Vrijdag 9 oktober Gezamelijke opkomst met ADG en Kastanjegroep

Zaterdag 17 oktober Gewone opkomst (zonder Jeroen)

Zaterdag 24 oktober GEEN opkomst ivm vakantie

Zaterdag 31 oktober Gewonde opkomst, met aansluitend maaltijd en uitwerking weekendkamp

Zaterdag 7 november Natuurwerkdag van 9:30 tot 13:00 uur in Oosterbeek. Meer info volgt.

Data in de verdere toekomst – handig voor in de agenda
Meer info volgt nog over deze activiteiten

Onder voorbehoud: zaterdagavond 14 november
Greppeltocht door de Regio van 19 tot 22 uur in de buurt van Rheden. Meer info volgt.

Vrijdagavond 20 november 19:30 uur
Kaarsen inpakken bij de blokhut. Meer info volgt.

Vrijdagavond 27 t/m zondagmiddag 29 november
Weekendkamp Verkenners en Rowans! Meer informatie volgt nog.

Zaterdag 5 december Sinterklaasopkomst

Zaterdagochtend en middag12 december
Kaarsenverkoopdag 1 van 10 tot 17 uur



Zaterdagmiddag en avond 19 december
Kaarsenverkoopdag 2 van 14 tot 17 uur
Gevolgd door de Kerstviering van 17 tot 20 uur

Zaterdag 24 juli t/m 1 augustus 
Jubileumkamp (zomerkamp) met Verkenners en Rowans


