April 2019
Beste Verkenners en ouders/verzorgers,
Het weer wordt er met de dag beter op. Hopelijk kunnen we ook van mooi weer genieten tijdens het RSW
weekend en koningsdag. Alle toffe activiteiten van de komende weken staan in de nieuwsbrief. Mocht je
nog moeten inschrijven doe het snel!
Boris & Laurens

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.

5 t/m 7 april: RSW (geen opkomst voor de rest)
Voor wie er mee gaan naar de RSW heeft in een aparte mail alle gegevens gekregen. Iedereen die niet mee
doet zal er verder geen opkomst zijn.

20 april: Sint Joris
Dit jaar bij de Sint Joris vragen wij ook de hulp van de Verkenners+ bij het bouwen van de BBQ. We zullen
dan dus verzamelen met hun om 12:00 uur.
De andere verkenners zijn pas vanaf 14:00 uur welkom bij de blokhut en zal de Sint Joris opkomst beginnen.
Vergeet niet in te schrijven voor het mee eten en aan het einde van de avond. Om 19:30 zijn alle ouders
welkom tot de sluiting van 20:00 uur.
Inschrijflink: https://sol.scouting.nl/as/form/25604/participant/new
Deadline: 13 april
Kosten: 5 euro per persoon

27 april: Koningsdag
Met de leiding zullen wij op koningsdag in het Sonsbeek park bezig gaan om nieuwe jeugdleden en leiding
te werven. Dit zal gebeuren bij het Hertenkamp van Sonsbeek park waar we broodjes zullen bakken op een
vuur. De andere scoutinggroep in Zypendaal (SBV-Kastanjegroep) zal ernaast pannenkoeken bakken.
De activiteit begint om 13:00 uur tot 16:00 uur. We zullen daarvoor rond 11:00 uur waarschijnlijk al gaan
opbouwen. Mochten jullie het leuk vinden kunnen we alle hulp goed gebruiken. Stuur ons dan een e-mail
verkenners@lincolngroep.nl of anders kom gezellig langs.

Zaterdag 4 mei: een speciale opkomst vóór de Dodenherdenking
Omdat wij als Scouting Lincolngroep, vernoemd zijn naar het Regiment dat Arnhem heeft bevrijd in de
Tweede Wereldoorlog, houden wij ieder jaar een Dodenherdenking bij de Erebegraafplaats in Oosterbeek.
Omdat 4 mei dit jaar op onze scoutingzaterdag valt, hebben we een speciale opkomst vóór de
Dodenherdenking. De opkomst zal gewoon om 14:00 uur beginnen bij onze blokhut en eindigen na de
Dodenherdenking. Let op: tijdens deze opkomst zullen we ons gaan verplaatsen met de fiets. Je zal dus op
de fiets moeten komen. Tijdens de opkomst gaan we onder andere naar een museum (40-45 musem bij de
Kemperbergerweg) en zullen we samen een avondmaaltijd bereiden.
De opkomst valt natuurlijk in de meivakantie dus helaas zal niet iedereen mee kunnen gaan. We horen
graag wie er WEL meegaan. Opgeven kan via het volgende formulier: klik hier om naar het formulier te
gaan

18 mei: Geen opkomst
Op 18 mei gaat de leiding zelf op een uitje waardoor de opkomst komt te vervallen. De week erop zijn we
er natuurlijk gewoon weer.

6 t/m 13 juli: Zomerkamp
Zoals inmiddels bekend zal dan het zomerkamp zijn. We willen graag snel weten wie er allemaal meedoen
zodat we kunnen plannen.
Inschrijflink: https://sol.scouting.nl/as/form/23868/participant/new
Kosten: 140 euro.

Programma April
5 t/m 7 april
13 april
20 april
27 april
4 mei

RSW
Gewone opkomst
Sint-jorisviering
Koningsdag (Sonsbeek bij Hertenpark)
Dodenherdenking + speciale opkomst

Belangrijke data in de toekomst

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
7 sept Airborne Wandeltocht

