
 

Verkenners en Rowans 
Oktober 2021 

Beste Verkenners, Rowans en ouders, 

Ja, jullie zien het goed: 1 nieuwsbrief voor zowel de Rowans als de Verkenners. Het 

afgelopen seizoen hebben we gemerkt dat de nieuwsbrieven van de Verkenners en 

Rowans vaak bijna hetzelfde zijn en dat het dus prima 1 nieuwsbrief kan worden. Alle 

informatie in deze nieuwsbrief is dus zowel voor Verkenners als Rowans, behalve de 

informatie waarbij we zetten dat deze alleen voor een bepaalde groep is, bijvoorbeeld 

[ROWANS] is alleen voor de Rowans       

 

En bij deze natuurlijk een warm welkom aan Nelson, Michael en Willem bij de 

Verkenners, en natuurlijk ook een warm welkom aan Sem, Sven en Pjotr bij de 

Rowans! Samen gaan we er een mooie tijd van maken. Nu het overvliegen is geweest, 

is het tijd om echt helemaal van start te gaan. In de komende tijd gaan we een 

planning maken en daarna samen aan de slag. 

In deze nieuwsbrief geven we jullie onderaan een compleet overzicht met belangrijke 

data die dit seizoen eraan komen. Handig meteen voor in de agenda. We zullen in 

iedere nieuwsbrief deze lijst bijhouden, zodat je bij de nieuwsbrief altijd de up-to-date 

lijst hebt. 

Let’s go! 

Jeroen, Boris en Laurens 
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Coronaregels: bij klachten of quarantaine blijf je thuis 
Sinds de versoepelingen van de maatregelen zijn de coronaregels heel erg simpel: Bij 

klachten blijf je thuis. Ook in afwachting van een coronatest en/of als je in quarantaine 

moet blijf je thuis. Voor scouting geldt, net als op de meeste scholen nu, geen 

quarantaineplicht. Dit betekent dat na een besmetting binnen de groep de opkomsten 

daarna door mogen gaan (tenzij de GGD anders beslist). 

Tijdens de opkomsten zijn er verder geen aanvullende maatregelen meer, al zullen we 

wel extra blijven letten op de hygiëne en ventilatie. Het is erg bevallen om eigenlijk 

alleen maar buiten opkomst te draaien, dus dat houden we graag vast (past ook goed 

bij scouting!).  

Ook goed om te weten: ook de regioactiviteiten (activiteiten met veel andere groepen) 

zullen weer gaan plaatsvinden. Erg leuk natuurlijk! 

Bij gewone opkomsten: 13:45 aanwezig 
Nogmaals de reminder: Bij de Verkenners en Rowans is het de 

bedoeling dat iedereen om 13:45 uur aanwezig is, zodat de 

vlaggen gedaan kunnen worden en dat we daarna echt om 14:00 

uur kunnen openen. Dus bij gewone opkomsten zien we 

iedereen voortaan weer om 13:45 uur       

 

 

  



 

Informatie over de opkomsten in oktober en begin november 

Zaterdag 2 oktober: Benoemingen en Verkiezingen 
Na het overvliegen is het tijd voor het indelen van de nieuwe patrouilles en ook bij de 

Rowans gaan we kijken naar de rolverdeling. Ook als je niet aanwezig bent bij deze 

opkomst zullen we natuurlijk voor jou een mooi plekje in een patrouille regelen! 

Daarnaast gaan we natuurlijk gewoon gezellig starten! 

[SPECIAL] Zaterdag 9 oktober voor de opkomst om 12:00 – Troepraad 
Zaterdag 9 oktober om 12:00 uur is er weer een Troepraad. Dit is het overleg waarbij 

we gaan bedenken wat we gaan doen bij de gezamenlijke Troepopkomsten. Bij de 

troepraad is een klein groepje aanwezig: 

• De troepleider 

• De patrouilleleiders (PL’s) van de patrouilles 

• Hoofd van de senior patrouilleleiders (SPL’s) 

• Voorzitter van de Rowans 

Op zaterdag 2 oktober weten we wie de bovenstaande rollen hebben en zij worden dan 

ook bij de Troepraad verwacht. We zullen hun hierover ook nog apart mailen. 

Zaterdag 9 oktober: Installaties + ouders aanwezig om 16:45 uur (ook voor ouders) 
Op zaterdag 9 oktober gaan er maar liefst 6! installaties plaatsvinden. Jaja, alle nieuwe 

Verkenners en Rowans gaan we aan het begin van de opkomst installeren. Zij hebben 

al een apart bericht gehad met alle informatie. 

Daarnaast hebben we aan het einde van de opkomst van 9 oktober om 16:45 

uur een moment waarbij we alle ouders van de Verkenners en Rowans willen 

vragen kort aanwezig te zijn, waarin we graag samen met jullie vooruit 

kijken. Mocht je er niet bij aanwezig kunnen zijn, dan horen we dat graag.  

[VERKENNERS] Vrijdagavond 15 oktober: gezamenlijke opkomst met SBV 

Kastanjegroep 
Voor de Verkenners: Op vrijdagavond 15 oktober hebben we weer eens voor het 

eerst sinds tijden een gezamenlijke opkomst een andere scoutinggroep! Tijdens deze 

avond gaan we een tof gezamenlijk programma doen. Over de tijden zijn we nog in 

overleg maar het zal beginnen rond 19:30 uur en klaar zijn rond 21:30/ 22:00 

uur. De locatie? Die laten we je nog weten       Op de zaterdag is er voor de Verkenners 

geen opkomst. 

  



 

[ROWANS] Zaterdag 16 oktober: Jotihunt van 9 tot 24 uur! 
Voor de Rowans: Op zaterdag 16 oktober is het weer eens zover: de Jotihunt. Een 

grootste vossenjacht door heel Gelderland. Normaal gesproken is de Jotihunt 2 dagen, 

maar dit jaar doen ze een editie van 1 dag. Het is echt een toffe activiteit die we 

samendoen met twee andere scoutinggroepen: de SBV Kastanjegroep en de Anne de 

Guigné. De organisatie van deze toffe activiteit is in volle gang. Zodra we meer weten 

zullen we het jullie vertellen. Maar zet het zeker in je agenda, want deze wil je niet 

missen.   

Zaterdag 23 oktober: gewone opkomst 
Gewoon een normale opkomst. Simpel en gezellig       

Zaterdag 30 oktober: vakantie 
Op zaterdag 30 oktober hebben we geen opkomst ivm de herfstvakantie. We zien 

elkaar weer op 6 november. 

Zaterdagochtend 6 november: Natuurwerkdag 
Op zaterdag 6 november doen we in de ochtend weer mee 

met de Natuurwerkdag. Dit is een nationale dag waarop er 

op allerlei plekken door vrijwilligers in de natuur wordt 

gewerkt. Wij gaan dit jaar weer wilgen knotten met de 

Welpen, Verkenners en Rowans. Leuk feitje: het hout gaat 

voor een deel naar Burgers Zoo voor de dieren! Wil je 

tijdens de natuurwerkdag uren maken voor jouw 

maatschappelijke stage, laat het ons weten. 

De locatie: de Rosandepolder (Benedendorpsweg 121, 

Oosterbeek) 

Tijden: 09:30 tot 13:00 uur 

Wat neem je mee? Goede kluskleding (iets dat vies mag worden) en een 

lunchpakketje met drinken. 

Als ouder ook zin om te natuurwerken? Laat het ons even weten. Wij overleggen 

met de organisatie wat mogelijk is (er zijn een beperkt aantal plaatsen). 

Nog steeds leiding gezocht! 
Intussen zijn we nog steeds dringend op zoek naar leiding, zowel bij 

de Welpen (7 t/m 11 jaar), Verkenners (11 t/m 15 jaar) en 

Rowans (15 t/m 18 jaar). 

Help ons mee met zoeken. Je hebt geen scoutingervaring nodig, want 

met enthousiasme kom je een heel eind! Je kunt onze poster en speciale 

pagina op de website gebruiken om iemand meer te vertellen. Als 

iemand enthousiast is, kun je ze altijd naar ons doorverwijzen of ze 



 

kunnen even rustig op onze site kijken en via daar het contactformulier invullen. 

Bedankt! 

*Link naar de poster: https://lincolngroep.nl/lincoln-nieuws/poster-leiding-gezocht/ 

*Link naar de speciale pagina op de website: http://www.lincolngroep.nl/leiding 

 

 

Nieuwsbrief gaat door op de volgende pagina 
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Vacature bestuur: voorzitter 
Gezocht: Een energieke voorzitter M/V (vrijwillig) 

Functieprofiel 

Je bent voorzitter van het bestuur van de groepsvereniging van Scouting Lincoln. 

Als voorzitter bezit je de kunst alle kwaliteiten van de bestuursleden in te zetten voor 

de groep. De voorzitter heeft zijn/haar ogen op de toekomst en zijn/haar voeten stevig 

in de praktijk in de groep. 

 

Wat doet de voorzitter? 

• Algemene aansturing van de groep. 

• Vertegenwoordigt de groep naar de gemeente en externen. 
• Het leiden van de groepsraad en groepsbestuursvergaderingen. De voorzitter 

zorgt dat besluiten worden genomen. 

• Afstemmen van werkzaamheden in het bestuur. 
• Toezien op totstandkoming van meerjarenbeleid, jaarplan en taakverdeling in de 

groep. 

• Motiveren, stimuleren en adviseren van bestuursleden. 

 

Belangrijk: 

• Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting 

Nederland. 

• Je bent minimaal 21 jaar of ouder. 

• Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze 
overleggen. 

• Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en ook zelf hierin verder te leren. 

 

Inschatting tijdsbelasting: 

• Circa 10 uur per maand  
• Er zijn ca.12 vergaderingen (4 Groepsraden en 8 Bestuursvergaderingen) per 

jaar 

 

Wij bieden: 

• Een inspirerende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding 
helpt bieden aan kinderen en jongeren. 

• Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers 

• Het opdoen van veel nieuwe contacten 
• De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen  



 

Vacature bestuur: secretaris 
Gezocht: Een energieke secretaris M/V (vrijwillig) 

Functieprofiel 

Je bent secretaris van het bestuur van de groepsvereniging van Scouting Lincoln. 

Als secretaris ben je verantwoordelijk voor verslaglegging van afspraken van de 

vergaderingen en voor het verzamelen en bewaren van informatie van de groep 

 

Wat doet de secretaris? 

• Verslaglegging actiepunten van 12 vergaderingen per jaar 

• Correspondentie en administratieve contacten 
• Coördinatie van interne en externe informatie (website, memo’s, persberichten) 

• Plannen van de vergaderingen 

• De secretaris maakt deel uit van het bestuur 

 

Belangrijk: 

• Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting 

Nederland. 

• Je bent minimaal 18 jaar of ouder. 
• Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze 

overleggen. 

• Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en ook zelf hierin verder te leren. 

 

Inschatting tijdsbelasting: 

• Circa 10 uur per maand  

• Er zijn ongeveer 12 vergaderingen (4 Groepsraden en 8 Bestuursvergaderingen) 

per jaar 

 

Wij bieden: 

• Een inspirerende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding 

helpt bieden aan kinderen en jongeren. 

• Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers 
• Het opdoen van veel nieuwe contacten 

• De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen  

 
 



 

Overzicht opkomsten oktober 2021 
Zaterdag 2 oktober Gewone opkomst van 14 tot 17 uur 

 
 

Zaterdag 9 oktober om 12:00 Troepraad  
alleen voor bepaalde Verkenners/Rowans, zie 
stukje in nieuwsbrief 
 

Zaterdag 9 oktober  Gewone opkomst van 14 tot 17 uur 
Om 16:45 uur de vraag aan ouders om aan te 
sluiten. Laat je het weten als je niet kunt? 
 

Vrijdagavond 15 oktober VERKENNERS: Avondopkomst van +- 19:30 tot 
22:00 uur met andere scoutinggroepen.  
Meer info volgt. 

 

Zaterdag 16 oktober ROWANS: Jotihunt van 9 tot 24 uur!  
Meer info volgt. 
 
 

Zaterdag 23 oktober Gewone opkomst van 14 tot 17 uur 
 

 

Zaterdag 30 oktober Geen opkomst ivm vakantie 
 
 

Zaterdagochten 6 november 
 
 

Natuurwerkdag van 9.30 tot 13.00 uur in 
Oosterbeek (zie stukje). 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

Bijzondere data in de verdere toekomst – handig voor in de agenda 

Meer info volgt nog over deze activiteiten, data kunnen nog wijzigen. 

 
Zaterdagavond 20 november Greppeltocht van de Regio 

 

Vrijdag 26 t/m zondag 28 november VERKENNERS: Weekendkamp (niet voor 
Rowans) 
 

Zaterdag 11 december Kaarsenverkoop van 10 tot 17 uur 
 

Zaterdag 18 december Kaarsenverkoop gevolgd door Kerstviering, 
van 14 tot 20 uur 
 

Zaterdag 25 dec en 1 januari Geen opkomst ivm vakantie 
 

Zaterdag 8 januari Boerenkoolfuif 
 

Zaterdag 15 of Zondag 16 januari Regioactiviteit: Arnhemse Winterhike 
 

Zaterdag 26 februari VERKENNERS: Spetterfestijn (vlotten 
bouwen in een zwembad!) 
 

Zaterdag 12 maart NL Doet (onze klusdag bij de blokhut) 
 

Zaterdag 16 april Sint Joris-viering met BBQ 

 

Vrijdag 22 t/m zondag 24 april Regionale Scoutingwedstrijden (RSW).  
 

Woensdag 4 mei 
 

Dodenherdenking 

Vrijdag 13 t/m zondag 15 mei ROWANS: Weekendkamp! (niet voor 
Verkenners) 
 

Zaterdag 9 juli 
 

Lincoln Restaurant, Tapas editie 

Zaterdag 23 t/m zaterdag 30 juli Zomerkamp Verkenners en Rowans! 
 

 

 
 

 


