November – December 2015

Beste Verkenners en ouders/verzorgers,

Het begint weer goed koud te worden dus de winter periode komt er aan. Nu volop genieten van alle
mooie kleuren die er in ons mooie parken te zien zijn, om zo straks te kunnen beginnen met Sinterklaas te
verwelkomen. Nu de laatste twee maanden voor het nieuwe jaar hebben we nog volop programma met de
Scouting. Dus geniet van alle mooie kleuren en activiteiten.
Boris, Peter en Michiel

Opmerking: Fietsen
Wij verzoeken alle Verkenners elke opkomst op de fiets te komen. Dit is soms nodig bij sommige
programma's wanneer we besluiten om eventjes weg te gaan bij de oude vertrouwde blokhut. Het kan dus
voorkomen dat we in de stad een spel doen, maar verzamelen bij de blokhut. Dus kom elke week op de
fiets.

Opmerking: Boomhut
Met de Verkenners zijn we voor de zomer vakantie begonnen met het bouwen van een boomhut. Nu willen
wij deze graag nog afmaken, maar hebben uw hulp echt nodig! We missen de bouwmaterialen om dit af te
kunnen maken. Dus we zijn opzoek naar stevig dik hout waarvan we de vloeren en de muren kunnen
bouwen. Dus mocht u nog goed stevig hout hebben geef het aan. Peter van de Verkenner leiding is onze
bouw expert en zal graag al uw vragen erop beantwoorden.

7 november: Natuurwerkdag
Zaterdag 7 november is er weer de jaarlijkse natuurwerkdag. Door heel Nederland helpen vrijwilligers mee
met werk dat hoort bij natuuronderhoud. Vorig jaar hebben we hier met de Welpen en Verkenners ook aan
meegedaan: we hebben toen bloembollen geplant in het Sonsbeek Park. Ook dit jaar gaan we weer
meedoen, ditmaal in de Rosandepolder in Oosterbeek. In de Rosandepolder moeten de Wilgen (een
boomsoort) bijgewerkt worden. Samen met andere vrijwilligers, waaronder vrijwilligers van IVN, gaan we
de Wilgen weer netjes maken. De natuurwerkdag start om 09:30 uur en eindigt om 13:00 uur. We
verzamelen bij de Benedendorpsweg 121 tegenover garage Klaassen Oosterbeek, Gelderland. Vanuit daar
gaan we de polder in. In de polder kan het nat zijn en kun je vies worden. Neem daarom kleding die vies
mag worden en goed stevige en droge schoenen of laarzen mee. Wij verzorgen een hapje en drankje voor
tussendoor. In de middag is er geen opkomst. Wilt u als ouder ook meeklussen? Dan kan dat, maar dan
moet u zich wel zelf opgeven via de natuurwerkdag website
(https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/rosandepolder).

14 November: Greppeltocht
Zaterdag 14 november wordt er vanuit de regio weer een greppeltocht georganiseerd vanuit de regio voor
alle rowans en verkenners. Dit zal in de avond plaatsvinden en op een andere locatie dan de blokhut.
Omdat wij zelf geen auto ter beschikking tot ons hebben vragen wij uw hulp. Zou u wat van de
deelnemende kinderen willen brengen en of ophalen?
Vul dan het formulier in: http://goo.gl/forms/Jqp45oc6FB
De locatie van de Greppeltocht is helaas nog niet bekend. Wanneer de locatie bekend is zal er nog een
uitnodiging e-mail worden verstuurd. Bedenk wel alvast of je wilt meedoen. Verzamel locatie zal de blokhut
worden.

20 November: Kaarsen inpak avond (Ouders)
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. U bent als ouder met uw zoon/dochter/man/vriendjes-van-uw-zoon van harte
welkom om binnen te komen wandelen en te komen helpen voor zolang u dat wilt. Alle hulp is welkom!

21 & 22 November: Verkenner weekend kamp
In november hebben wij het jaarlijkse Verkenner weekend kamp. Dit keer zal het kamp op zaterdag 10:00
beginnen tot zondag 16:00 dus neem een lunchpakket mee. Het kamp zal 5 euro per persoon kosten.
Schrijf je in via: https://sol.scouting.nl/?task=as_registration&action=add&frm_id=14212
Inschrijven kan tot en met 13 November. Daarna sluit de inschrijving

12 & 19 December: Kaarsen Verkoop Actie
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!

19 December: Kerstviering
Dit jaar is de kerstviering na de kaarsen verkoop 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.

9 Januari: Boerenkool
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.

Programma November – December 2015

7 november Natuurwerkdag
Verzamelplek: Benedendorpsweg 121 tegenover
garage Klaassen Oosterbeek, Gelderland Doe oude
kleding en goede schoenen/laarzen aan. Wij
verzorgen een hapje voor tussendoor.

14 november Greppeltocht
Meer informatie volgt nog via e-mail.
21 & 22 november Verkenner weekend kamp
Start: zaterdag 10:00 tot zondag 16:00

28 november Gewone opkomst
5 december Gewone opkomst
12 december Kaarsenverkoop van 10:00 – 17:00 uur
Neem zelf een lunchpakketje mee

19 december Kaarsenverkoop van 10:00 – 17:00 uur
Neem zelf een lunchpakketje mee

Gevolgd door de Kerstviering van 17:00 – 20:00
Iedereen is van harte welkom, ook zusjes, broertjes,
vriendjes, noem-maar-op!
26 december Geen opkomst ivm kerstvakantie
2 januari Geen opkomst ivm Kerstvakantie

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
15 t/m 17 januari
8 t/m 10 april
23 april
Zomerkamp 2016
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Sint Joris
In de week van 25 tot 30 Juli (eerste week
vakantie)

