Maart 2019
Beste Verkenners en ouders/verzorgers,
Het weer is langzaam aan warmer aan het worden en we zien de zon steeds vaker. Dit betekend ook weer
dat de scouting kampen allemaal langsgaan komen zoals de jaarlijkse RSW. Ook zal er weer geklust worden
met de NL-Doet actie in maart en komen er weer mooie groepsactiviteiten dichtbij. Kortom lees alles weer
goed door en vergeet vooral niet direct in te schrijven voor kampen zodat je dat niet vergeet.
Boris & Laurens

Werving: Leiding gezocht!
Zoals in de vorige nieuwsbrief hadden wij een stukje staan dat we echt nieuwe leiding zoeken. Helaas
hebben wij nog geen mails van ouders voorbij zien komen met suggesties wie mogelijk leuk lijkt om eens
mee te draaien. We verzoeken dus echt om goed rond te kijken in de vriendenkringen of er potentiele
leiding tussen zit.
We vragen 1 naam van iedere ouder om door te sturen naar ons met zijn of haar contact gegevens zodat
we die kunnen benaderen om eens mee te draaien met een opkomst. Alvast bedankt voor alle moeite!
Graag dit doorgeven via: verkenners@lincolngroep.nl

Werving: Welpen gezocht!
Onze Welpen speltak is opzoek naar potentiele welpen die eens gezellig met ons willen meedraaien.
Inmiddels zijn de Welpen wat gekrompen dat we graag nieuwe aanstroom willen om zo wat grotere spellen
te kunnen doen.
Ken je ouders van het schoolplein die nog voor hun kind een leuke bezigheid zoeken voor in het weekend.
Stuur ze vooral naar ons door! Wij hebben altijd ruimte voor kijkers op elke zaterdagen dus laat ze vooral
langskomen.

Algemeen: Hulp Lincolnrestaurant (15 juni)
Vanwege het succes van vorig jaar gaan we dit jaar opnieuw het Lincoln restaurant organiseren. In februari
starten we met de voorbereidingen en gaan we ook bedenken voor welk goed doel we dit keer geld willen
inzamelen. Wil je meehelpen met het organiseren of heb je een idee voor een goed doel? Laat het ons dan
weten via: verkenners@lincolngroep.nl

2 maart: Geen opkomst
Op 2 maart zal er helaas geen opkomst zijn i.v.m. vakantie! Let wel op dat de week erna dus een regio
activiteit zal komen, voor wie daar niet aan meedoen zal dus ook mogelijk 9 maart geen opkomst zijn.

9 maart: Spetterfestijn NIET DOOR!
Helaas gaat het Spetterfestijn dit jaar niet door ivm te weinig aanmeldingen vanuit de Regio. Dit betekend
dat deze activiteit komt te vervallen, maar we zullen wel een normale opkomst ervan maken. Dus wees er
gewoon bij om 14:00 uur tot 17:00 uur.

16 maart: NL Doet
Op zaterdag 16 maart is het weer NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland oftewel de
nationale klusdag. Ook dit jaar zullen wij weer een hoop klussen oppakken om ons gebouw weer gereed te
maken voor de toekomstige maanden. Hiervoor gaan wij ook iedereen zijn hulp weer nodig hebben!
Voor alle ouders die willen meehelpen zal de inloop van 09:30 tot 10:00 uur zijn.
Om 14:00 uur zullen de Verkenners hun eigen klussen oppakken tot 17:00 uur, je mag eerder komen
natuurlijk. Voor de Verkenners + (Oudste verkenners) zullen hun eigen klus oppakken.
Iedereen die een maatschappelijk stage uren wilt maken kan dit bij ons tijdens deze activiteit.

5 t/m 7 april: Regionale scouting wedstrijden (RSW)
De volgende Regio activiteit staat weer voor de deur: De RSW oftewel Regionale Scouting Wedstrijden. In
deze regio activiteit ga jij het met je patrouille (of groepjes) opnemen tegen andere scouting groepen. In
deze wedstrijd wordt je getest op: Koken, Pionieren, Hiken & Natuurlijk veel toffe spelletjes. Ook dit jaar
hopen we weer mee te kunnen doen met deze activiteit en beide patrouilles te sturen.
Als er meer informatie over bekend is zullen wij dit per mail doorsturen.
Zet het wel alvast in je eigen agenda want dit zijn erg leuke kampen!

20 april: Sint Joris
Op 20 april zal de jaarlijkse Sint Joris groepsactiviteit weer plaatsvinden. Dan staan we stil bij het verhaal
van Sint Joris die de beschermheilige is van Scouting. Dit zullen wij ook gezellig vieren met onze fantastische
BBQ die we hopelijk dit jaar kunnen bouwen.
We zijn druk aan het plannen om alles mogelijk te maken en er wordt gekeken welke tijden dit jaar de
Verkenners verwachten. Schrijf je alvast in zodat we kunnen plannen hoe we dit jaar de opzet zullen doen.

Inschrijflink: https://sol.scouting.nl/as/form/25604/participant/new
Deadline: 13 april
Kosten: 5 euro per persoon

4 mei: Dodenherdenking
Zoals elk jaar zal onze groep op 4 mei weer stil staan bij die gevallen zijn voor onze vrijheid. Onze groep is
ook vernoemd naar het Engelse regiment die Arnhem in de tweede wereld oorlog heeft bevrijdt. Dit jaar
willen we extra aandacht geven aan de oorlog en zullen ook een middag programma hebben. Dit zal dan
rond 14:00 uur zijn tot in de avond. Houdt er alvast rekening mee in de agenda en laat ons vroegtijdig
weten als je er niet bij aanwezig kan zijn.
Meer informatie zal nog volgen via de mail.

15 juni: Lincolnrestaurant
Op 15 juni organiseren we het Lincoln restaurant. De Welpen en Verkenners zullen ons dan weer verrassen
met hapjes en drankjes tijdens een gezellig avondje. Zet het alvast in de agenda!
We zijn nog op zoek naar een goed doel voor de opbrengst van het Lincoln restaurant. Kent u een goed
doel dat een bijdrage vanuit Lincoln goed kan gebruiken? Of beter nog, kent u iemand in Arnhem of
omgeving die zich inzet voor een goed doel en het leuk zou vinden om de bijdrage in ontvangst te nemen?
Laat het ons zo snel mogelijk weten. Als er veel ideeën binnenkomen mogen de Welpen en Verkenners
stemmen voor welk goed ze zich gaan inzetten.

7 t/m 10 juni: Intercamp
Dit jaar gaan we meedoen met een Internationaal kamp! Elke 4 jaar organiseren vanuit 8 verschillende
landen het Intercamp. Dit jaar doet Nederland de organisatie en zal het erg dichtbij onze groep zijn,
namelijk Rheden.
Dit is een erg gaaf scouting kamp waarin je kennis zal maken met veel scouting groepen/kinderen van over
de hele wereld. Mocht je interesse hebben geef je dan snel op via de mail verkenners@lincolngroep.nl
Meer info: https://www.intercamp.info/

6 t/m 13 juli: Zomerkamp
Dit jaar is het zomerkamp wat langer dan normaal. We gaan van zaterdag op zaterdag en zullen ook
gezamenlijk naar het kamp terrein reizen met alle spullen vanaf de blokhut. Deze keer gaan we naar de
Malpiesche bergen dat ligt onder Eindhoven bij de grens van België. Ook dit jaar zal het een primitief
terrein worden.

Omdat we 2 dagen langer weg gaan is het zomerkamp 20 euro duurder geworden. We willen graag snel
beginnen met plannen van het zomerkamp dus schrijf je snel in.
Inschrijflink: https://sol.scouting.nl/as/form/23868/participant/new
Kosten: 140 euro.

Programma Maart
2 maart
9 maart
16 Maart
23 Maart
30 maart

Geen opkomst i.v.m. vakantie
Gewone opkomst (Spetterfestijn gaat niet door!)
NL-DOET
Gewone opkomst
Gewone opkomst

5 t/m 7 april RSW

Belangrijke data in de toekomst

9 maart Spetterfestijn (GAAT NIET DOOR!)
16 maart

NL-Doet

5 t/m 7 april RSW
20 april Sint-Jorisviering
4 mei

Dodenherdenking

7 t/m 10 juni

Intercamp

6 t/m 13 juli

Zomerkamp

