Januari 2020
Beste Verkenners en ouders/verzorgers,
Ten eerste natuurlijk: de beste wensen voor 2020! Dat 2020 een mooi scoutingjaar mag
worden, wij hebben er zin an! En zeker ook om Boris weer terug is uit Finland
Jaja, vanaf nu zal Boris
weer aanwezig zijn bij de opkomsten en dat is natuurlijk heel fijn.
In de afgelopen 4 maanden hebben Ryklof en Jeroen geholpen bij de Verkenneropkomsten door bij te
springen in de tijd dat Boris in Finland zat en ook met het kamp hielpen ze mee als volleerd leiding. Bij deze
willen we Jeroen en Ryklof heel erg bedanken om te zijn als “een broeder voor andere padvinders”.

Bedankt Ryklof en Jeroen!
Veel leesplezier.
Groet,
Laurens en (Back in NL) Boris

Aankondigingen
Hier een overzicht van aankomende speciale opkomsten en kampen. Door te klikken ga je naar meer
informatie:
 Boerenkoolfuif - Op zaterdag 11 januari beginnen we het jaar weer feestelijk met de boerenkoolfuif.
Vergeet niet om op tijd op te geven (mogelijk tot 6 januari).
 Schrijf je nu in voor het Spetterfestijn van 29 februari – Vlotten bouwen in een zwembad, meer
hoeven we toch niet te zeggen? Geef je uiterlijk 19 januari op via de link.
 Zomerkamp, ga je mee?! – Het hoogtepunt van het jaar: het zomerkamp. Ga je mee? Geef je nu al op,
zodat wij op tijd weten wie er allemaal mee gaan.
 Wil je meer Scouting? – Denk dan eens aan de HIT of de Eifel Experience
 Vacature: secretaris – Onze groep is op zoek naar een nieuwe secretaris. Heeft u interesse?
 Overzicht van speciale komende activiteiten: alle speciale komende activiteiten t/m het einde van het
seizoen staan onderaan deze nieuwsbrief. Handig om vast in de agenda’s te zetten..

Start van het nieuwe jaar: de Boerenkoolfuif op 11 januari!
Zoals elk nieuw jaar starten wij weer met onze feestelijke boerenkoolfuif. We gaan met
zijn allen gezellig boerenkool eten, we kijken terug met een foto jaaroverzicht en de avond
sluiten we af met de Bingo! Ook deze keer zal iedereen weer welkom zijn: Welpen,
Verkenners, Leiding, Bestuur, Ouders met broertjes & zusjes. Neem vooral iemand mee
om gezellig boerenkool te eten.
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De boerenkoolfuif zal beginnen om 17:00 uur en duurt ongeveer tot 20:00 uur. Alleen voor de Verkenners
die naar de AWH gaan, zal er in de middag vanaf 14:00 uur een speciale opkomst zijn. Zij krijgen apart
bericht. Om voldoende eten in te slaan willen we heel graag weten wie er allemaal komt. Voor leden zal de
boerenkoolfuif niks kosten, maar voor niet Lincoln-leden is het 4 euro per persoon.
•

Opgeven kan tot 6 januari via: https://sol.scouting.nl/as/form/29668/participant/new/

29 februari - Spetterfestijn: vlotten bouwen in een zwembad!
2 jaar geleden deden we als Lincolngroep mee met het Spetterfestijn en we
wonnen maar liefst 2 medailles. Dit jaar wordt het Spetterfestijn weer
georganiseerd in Zwembad de Pals in Westervoort. Het programma bestaat
uit een drietal onderdelen; een zwemwedstrijd (met jullie vlotspullen!), het
bouwen van het vlot en uiteindelijk natuurlijk een wedstrijdje vlotvaren (welk
team is het snelst?).
Het Spetterfestijn begint om 17:00 uur en is afgelopen om 20:00 uur. De kosten zijn 6 euro per persoon. Je
hebt zwemdiploma A & B nodig om mee te kunnen doen.
•

Geef je uiterlijk 19 januari op via: https://sol.scouting.nl/as/form/29831/participant/new/

Zomerkamp: ga je mee naar Heezerenbosch?
In de kampbrief die is meegestuurd, vind je alle informatie over het
zomerkamp van zaterdag 11 t/m zaterdag 18 juli. Hier alleen een
verwijzing naar de inschrijflink:
•
•

Kosten: 140 euro
Inschrijven via
https://sol.scouting.nl/as/form/29827/participant/new/

Wil je nog meer Scouting?
Wil je naast de normale opkomsten en kampen ook wel eens iets anders speciaals doen met Scouting?
Denk dan eens aan de HIT of de kampen van Trapperskampen Vught. Dit zijn kampen die niet door ons
maar door andere scouts georganiseerd worden. Erg tof om eens andere ervaringen op te doen, zeker een
aanrader.
•

•

De HIT is tijdens het paasweekend. Het is niet 1 kamp, maar heel veel kampen door heel
Nederland. Ieder kamp heeft vaak een eigen onderwerp, zoals een pionierkamp, kookkamp of zelf
zeilen! Op de site van de HIT vind je de HIT Courant met daarin alle kampen mooi op een rijtje:
https://hit.scouting.nl/contact/download/375-hit-courant-2020 . Let op: zorg dat je op tijd bedenkt
of je mee wilt gaan met een HIT, want ze kunnen zomaar eens snel vol zitten!
De kampen van Trapperskampen Vught zijn voor de avonturiers. Een aantal Verkenners is de
afgelopen jaren naar de Eifel Experience geweest: een uitdagend kamp in de Eifel in Duitsland. Je
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gaat in kleine stapjes steeds primitiever op kamp. Verder is er een thema en gaat het veel om
gezelligheid. Op hun site vind je meer informatie: https://www.trapperskamp.com/

Vacature: Secretaris in het bestuur
De groep is op zoek naar een ouder die de functie van secretaris binnen het
bestuur zou willen vervullen. De secretaris zorgt voor in- en uitschrijvingen van
leden, organiseert en notuleert de bestuursvergaderingen (9 per jaar) en de
groepsraadvergaderingen (3 per jaar). Het is een goede en leuke mogelijkheid
Lincoln en zijn leden te leren kennen.
De hoeveelheid tijd die hier mee gemoeid is, ligt rond de 5 tot 10 uur per maand.
Ingangsdatum; in overleg. Enige affiniteit met scouting is wel de belangrijkste
vereiste.
Mocht je meer willen weten neem dan contact op met Hans Hoogveld
(voorzitter@lincolngroep.nl) of Karel van Streun, de huidige secretaris
(secretaris@lincolngroep.nl).

Overzicht komende activiteiten
Januari 2020
Zaterdag 4 januari Geen opkomst ivm kerstvakantie
Zaterdag 11 januari Boerenkoolfuif van 17 tot 20 uur
Zie informatie in deze nieuwsbrief. Opgeven via link! Let op: voor
Verkenners die naar de AWH gaan is er in de middag een hike ter
voorbereiding. Zij krijgen apart bericht.
Zaterdag 18 januari Gewone opkomst van 14 tot 17 uur

Zaterdag 25 t/m zondag 26 januari Arnhemse Winterhike voor alle AWH-gangers
Voor de andere Verkenners is er geen opkomst
Zaterdag 1 februari Opkomst van 14 tot 17 uur met het overvliegen van de SPLs
naar de Rowans. Een speciaal moment dus!
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Toekomst (alle speciale opkomsten t/m eind seizoen)
Zaterdag 29 februari Spetterfestijn van 17 tot 20 uur in Westervoort – Geef je voor 19
januari op via de link.
Zaterdag 7 t/m zondag 8 maart PL-APL training voor de PL’s en APL’s (David, Jesse, Vincent en
Sven) – Meer info volgt nog
Zaterdag 14 maart Klusdag NLdoet – een hele dag samen klussen
Zaterdag 18 april t/m zondag 19 april Sint Joris-viering, gevolgd door de jaarlijkse dropping in de
avond!
Maandagavond 4 mei Dodenherdenking in Oosterbeek
Vrijdag 8 t/m 10 mei Regionale Scoutingwedstrijden (RSW) – een weekend lang
strijden met andere scoutinggroepen
Zaterdag 20 juni Lincolnrestaurant – Ons eigen restaurant waarbij de opbrengst
naar een goed doel gaat.
11 t/m 18 juli 2020 Zomerkamp (geef je nu op via de link! 😊)
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