November – December 2015

Beste Rowans en ouders/verzorgers,

Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2015. We hebben nog wel eventjes te gaan voor we
het nieuwe jaar in mogen luiden maar toch kunnen we al wel terugkijken op een geslaagd scoutingjaar.
Veel leesplezier met de laatste nieuwsbrief van 2015!
Mark en Rik

Zomerkamp
De eerste voorbereidingen voor het zomerkamp in 2016 zijn al getroffen, namelijk de periode waarin we
zullen gaan is besloten. Voor dit zomerkamp is de voorkeur gevallen om in de laatste week van de
zomervakantie op zomerkamp te gaan. Zoals het er nu naar uitziet gaan we op een buitenlands kamp naar
Spanje waar de ouders van Gianni zo gigantisch vriendelijk zijn ons een plekje in hun vakantiehuis te lenen.
Bij deze nog het verzoek aan iedereen om heel goed na te denken over het vervoer ernaartoe en voor
eventuele activiteiten daar.

Greppeltocht
Zaterdag 14 november wordt er vanuit de regio weer een greppeltocht georganiseerd vanuit de regio voor
alle rowans en verkenners. Denk er alvast over na of je hieraan deel wilt nemen en of je aansluitend hierop
nog wilt blijven slapen op de blokhut. Deze greppeltocht zal de gewone opkomst vervangen. Maar wees
gerust deze opkomst zal gewoon naar een andere datum verschoven worden.

Lan-party
Zoals sommigen van jullie al hebben kunnen zien op het programma-overzicht van de stam-activiteiten
word er in november een lan-party georganiseerd waar rowans aan deel kunnen nemen. Mocht hier nog
meer informatie over beschikbaar komen dan krijgen jullie dat nog te weten. hou er in ieder geval rekening
mee dat er in november een zaterdagavond gepland word voor deze lan-party.
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Vrijdagavond 20 november: Kaarsen inpakken
Op vrijdagavond 20 november begint deel 1 van de jaarlijkse kaarsenactie. Met deze kaarsenactie halen we
geld op voor onze groep om de leuke dingen die we doen te kunnen blijven doen, erg belangrijk dus!
Daarnaast geven we altijd een gedeelte van het onze opbrengt aan een goed doel. Dit doel maken we later
nog bekend. We verkopen de kaarsen in setjes van 2 met een strikje erom en een briefje erbij.
Op vrijdagavond 20 november beginnen we om 18:30 en gaan we door tot in de late uurtje met het maken
van deze kaarspakketjes. Als Rowan wordt je verwacht aanwezig te zijn :) .

Zaterdag 12 en 19 december: De jaarlijkse Kaarsenverkoop
12 en 19 december begint voor onze Scoutinggroep de jaarlijkse kaarsenverkoop. Op 20 november zijn de
kaarsen ingepakt en nu is het aan de Welpen en Verkenners om deze te gaan verkopen in de verschillende
wijken in Arnhem. We gaan in totaal 2 volle dagen verkopen: 12 en 19 december van 10:00 tot 17:00. Je
moet zelf een lunchpakketje meenemen. We verzamelen gewoon bij onze vertrouwde blokhut. We zijn
nog op zoek naar ouders die een groepje kinderen met leiding naar een wijk in Arnhem wilt brengen. Dus
komt u uw zoon met de auto brengen naar Scouting en wilt u best even een groepje afzetten in een wijk in
Arnhem-Noord? Laat het dan even weten via de mail: welpen@lincolngroep.nl. Bedankt! Ook kunnen we
altijd wat extra hulp van Rowans gebruiken bij het begeleiden van de Welpen en Verkenners tijdens de
verkoop. Heb je zaterdag 12 en 19 december ergens een paar uurtjes vrij? Laat het dan even weten. Je hulp
wordt zeker gewaardeerd!

19 December: Kerstviering
Dit jaar is de kerstviering na de kaarsenverkoop actie op 19 december en zal starten om 17:00 tot 20:00.
De kerstviering is zoals elk jaar gewoon weer op de blokhut en iedereen is welkom, dus neem je broertjes,
zusjes, verzorgers, noem maar op allemaal mee. Een uitgebreide uitnodiging zal nog volgen.

Zaterdag 9 januari: De eerste opkomst ofwel de Boerenkoolfuif!
Ieder kalenderjaar beginnen we bij de Lincolngroep met de Boerenkoolfuif. Een avondje gezellig
boerenkool eten, terugkijken op het afgelopen jaar, bingoën en ga zo maar door. De Boerenkoolfuif is
zowel voor leden als voor familieleden van onze leden. Dit jaar is de Boerenkoolfuif op 9 januari van 17:00
tot 20:00 uur. Voor ingeschreven leden van de groep is de Boerenkoolfuif gratis, voor niet-leden is het 4
euro per persoon. Je moet je voor deze activiteit opgeven via Scouting-Online. Dat gaat via de volgende
link: https://sol.scouting.nl/?task=as_registration&action=add&frm_id=14211
Inschrijven kan tot en met 31 december 2015. Daarna sluit de inschrijving.
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Programma November – December 2015
6 november Elisa en stefan (programma onbekend)
13 november Gianni en max (lasergamen)**
14 november Greppeltocht
20 november Kaarsen inpakken
27 november Willem en Elisa (dart toernooi)
4 december Tim en Bas (Sinterklaas dobbelspel
11 december Stefan en Max (Boomhut)
12 december Voor wie wil: Helpen met de kaarsenverkoop
18 december Elisa en Tim (kampvuur chillings)
19 december Voor wie wil: Helpen met de kaarsenverkoop
19 december Kerstviering van 17:00 tot 20:00
26 december Geen opkomst ivm vakantie
3 januari Geen opkomst ivm vakantie

9 januari Eerste opkomst van het jaar:
Boerenkoolfuif van 17:00 – 20:00
Geef je van tevoren op via de opgavelink

Belangrijke data in de toekomst
19 december Kerstviering
9 januari Boerenkoolfuif
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