Juli-Augustus 2019
Beste Verkenners en ouders/verzorgers,
Het seizoen met normale opkomsten is nu dan echt voorbij! Nu alleen nog
het zomerkamp voor iedereen die meegaat en daarna is het helemaal
vakantie. Bedankt allemaal voor een top seizoen, het was weer gezellig 
In deze nieuwsbrief alvast de informatie voor het begin van het komende
seizoen. Geniet allemaal (alvast) van de vakantie en we zien elkaar op het
zomerkamp en/of volgend seizoen.
Groeten van Boris & Laurens

Eerste opkomst op 31 augustus: Open Dag (ouders ook welkom!)
Onze eerste opkomst van het jaar is meteen een speciale: een open dag waarbij ouders ook welkom zijn.
De dag duurt van 13:00 tot 17:00 uur en bestaat uit een paar onderdelen:
 Van 13:00 tot 14:00 uur – Informatie vanuit het bestuur
en de leiding over het komende seizoen + terugkijken van
de foto’s van het zomerkamp
 Van 14:00 tot 17:00 uur – Een Open Dag-opkomst. Dit is
een opkomst waarbij iedereen welkom is (vriendjes,
vriendinnetjes en ouders) om eens een echt dagje
scouting mee te maken. Natuurlijk met veel spelletjes en
(als het weer het toelaat) een vuurtje. De spelletjes die we gaan doen zijn ook zo bedacht dat
ouders leuk mee kunnen doen. Wees dus vooral welkom om als ouders ook eens Welp of
Verkenner te zijn.
Mocht je als ouder niet de hele opkomst aanwezig kunnen zijn, dan is het mooi om wel het informatieuurtje van 13 tot 14 uur mee te pakken.

Promotie voor de open dag In de bijlage vinden jullie een poster voor onze Open Dag. Als je het leuk
vindt, willen we je vragen om deze poster te printen en deze bijvoorbeeld bij de lokale supermarkt op te
hangen. Want: hoe meer zien, hoe meer vreugd!

1 van de 2

Tweede opkomst: Airborne Wandeltocht op 7 september
Ieder jaar lopen wij als groep, samen met duizenden anderen, de Airborne Wandeltocht
vanuit Oosterbeek. De Airborne Wandeltocht is de grootste 1-daagse wandeltocht in de
hele wereld (vorige keer zo'n kleine 35.000 deelnemers). Deze wandeltocht staat in het
teken van de slag op Arnhem en de mislukte operatie Market Garden in 1944 waarbij
minimaal 1700 militairen zijn omgekomen.
De wandeltocht wordt in 4 verschillende afstanden gelopen langs de plaatsen waarbij
deze militairen omkwamen en de missie Market Garden afspeelde. De Lincolngroep is vernoemd naar een
regiment die onderdeel uitmaakte bij deze operatie en daarom loopt onze groep mee met deze
herdenkingsloop.
 Als Verkenners gaan we dit jaar weer de 15 kilometer lopen.
Tijden en locatie
Let op: Kom met het openbaar vervoer of met de fiets naar Oosterbeek. Door de enorme drukte is
Oosterbeek heel slecht te bereiken met de auto en we willen graag op tijd vertrekken.
We verzamelen om 10:00 uur in Oosterbeek bij Rouwcentrum Mijnhart (Utrechtseweg 220). We zijn
meestal rond 15:00 uur weer terug bij het eindpunt (let op: dit is niet dezelfde locatie als de beginlocatie.
We eindigen namelijk op het hoofdveld, dat naast Mijnhart ligt). We zullen alle ouders van deelnemende
Verkenners een appje/smsje sturen als we onze precies eindtijd weten.
Wat neem je mee?
Natuurlijk kom je in compleet uniform (uniform+das), en neem je goede wandelschoenen en geschikte
kleding voor de dag mee. Neem daarnaast een eigen dagrugzakje mee met daarin: een fles water en een
LuPa (lunchpakketje) voor onderweg. Daarnaast mag je ook snoep/lekkers meenemen, maar neem dan
genoeg mee voor iedereen 

Laat het weten of je wel OF niet meeloopt. Graag horen we van iedereen of hij wel of niet
meeloopt en voor de hoeveelste keer. Dat kan via dit formulier: https://forms.gle/L241dddK13q2oZoT9

14 september: Weer een gewone opkomst
De eerste gewone opkomst waarbij we niet een open dag of wandeltocht op het programma hebben staan
is op 14 september. Vanaf 14 september is het seizoen dus helemaal begonnen 
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