
 

Verkenners en Rowans 
November 2021 

Beste Verkenners en Rowans (en ouders), 

Het is nu dan echt begonnen: de planningslijn (ook bekend als de waslijn) is gemaakt. 

We hebben samen bedacht wat we allemaal gaan doen de komende maanden. In 

november veel speciaals op komst, zoals een natuurwerkdag en voor de Verkenners 

een Weekendkamp.  

In deze nieuwsbrief ook al veel informatie voor december, wat traditiegetrouw een 

drukke maand is. Alles staat nu al handig in deze nieuwsbrief, zodat je alles goed in de 

agenda kan zetten. 

Ohja even ter opfrissing: als activiteiten alleen voor Verkenners of alleen voor Rowans 

zijn dan staat dat er heel duidelijk bij. 

We zien elkaar snel weer, tot bij scouting!       

-Jeroen, Boris en Laurens 
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Herhaling: bij coronaklachten of quarantaine blijf je thuis 
De coronaregels zijn bij scouting heel erg simpel: Bij klachten blijf je thuis. Ook in 

afwachting van een coronatest en/of als je in quarantaine moet blijf je thuis. Voor 

scouting geldt, net als op de meeste scholen, geen quarantaineplicht. Dit betekent dat 

na een besmetting binnen de groep de opkomsten daarna door mogen gaan (tenzij de 

GGD anders beslist). 

Tijdens de opkomsten zijn er verder geen aanvullende maatregelen meer, al zullen we 

wel extra blijven letten op de hygiëne en ventilatie. Het is erg bevallen om eigenlijk 

alleen maar buiten opkomst te draaien, dus dat houden we graag vast (past ook goed 

bij scouting!).  

Informatie over de opkomsten in november 

Zaterdagochtend 6 november: Natuurwerkdag 
Op zaterdag 6 november doen we in de ochtend weer mee 

met de Natuurwerkdag. Dit is een nationale dag waarop er 

op allerlei plekken door vrijwilligers in de natuur wordt 

gewerkt. Wij gaan dit jaar weer wilgen knotten met de 

Welpen, Verkenners en Rowans. Leuk feitje: het hout gaat 

voor een deel naar Burgers Zoo voor de dieren! Wil je 

tijdens de natuurwerkdag uren maken voor jouw 

maatschappelijke stage, laat het ons weten. 

De locatie: de Rosandepolder (Benedendorpsweg 121, 

Oosterbeek) 

Tijden: 09:30 tot 13:00 uur 

Wat neem je mee? Goede kluskleding (iets dat vies mag worden), 

klushandschoenen (als je deze hebt) en een lunchpakketje met drinken. 

Als ouder ook zin om te natuurwerken? Laat het ons even weten. Wij overleggen 

met de organisatie wat mogelijk is (er zijn een beperkt aantal plaatsen). 

VOOR SPL’s (Melle, Simon en Vincent) – Weekendkamp bedenken na 

natuurwerkdag 
Het weekendkamp eind november, waarover hieronder meer, wordt georganiseerd 

door de SPL’s (Melle, Simon en Vincent). Zij gaan hiervoor na de natuurwerkdag 

samen met de leiding bij de blokhut bedenken hoe het kamp eruit gaat zien. 

Aansluitende op de natuurwerkdag fietsen we samen naar de blokhut en gaan we tot 

17:00 uur samen bedenken hoe het kamp gaat werken. 

 

 



 

Zaterdag 13 november: Gewone opkomst van 13:45 tot 17.00 uur 
Op zaterdag 13 november een heerlijke “gewone” opkomst. Niks meer, niks minder       

Vrijdagavond 19 november: kaarsen inpakavond voor wie wilt helpen 
Op vrijdagavond 19 november om 19:00 uur gaan we kaarsen inpakken. Wie wil, kom 

helpen! Dus zowel Welpen, Verkenners, Rowans als ouders/verzorgen (met eventuele 

aanhang/broertjes etc). Meer informatie over de kaarsenactie staat een stukje 

verderop in de nieuwsbrief. 

Zaterdagavond 20 november: Greppeltocht! 
Op zaterdag is er alleen in de avond opkomst: de greppeltocht! 

Een greppeltocht is een tocht waarbij je van punt naar punt 

moet, maar je moet oppassen voor de zogenaamde jagers. Zij 

kunnen jou als groepje “hunten”, waarmee je punten verliest. 

Om te zorgen dat je niet “gehunt” wordt moet je je soms goed 

verstoppen in een greppel: en zo is het woord GREPPELtocht 

ontstaan. 

Tijden en locatie 
De greppeltocht is op zaterdagavond 20 november start om 19:00 uur. Rond 22.00 uur 

verwachten we alle groepjes bij de eindlocatie. Meer informatie en exacte tijden 

worden nog bekend gemaakt. De locatie van de greppeltocht is Hoofdstraat 3, 6994 AB 

De Steeg.  

Inschrijven en kosten 
Inschrijven doe je via de volgende inschrijflink en kan uiterlijk 8 november. Leuk 

feitje: de greppeltocht kost helemaal niks! Inschrijflink: 

https://sol.scouting.nl/as/form/38812/participant/new/ 

Aan de greppeltocht doe je uiteindelijk mee in groepjes. Nadat we alle inschrijvingen 

hebben, gaan we samen met jullie de groepjes indelen. Rowans en Verkenners vormen 

aparte groepjes. 

Aanwezige leiding bij de greppeltocht 
Tijdens de greppeltocht zal Jeroen aanwezig zijn als leiding en daarnaast is ook Kenric 

(vader Sven) aanwezig om te helpen. Boris en Laurens zijn zelf op kamp en zijn dus 

niet aanwezig. 

ALLEEN VERKENNERS: Weekendkamp  

van vrijdag 26 t/m zondag 28 november 
Zoals ieder jaar is er in november het weekendkamp! Dit jaar 

alleen voor Verkenners. Omdat we een grote Rowangroep 

hebben, krijgen de Rowans hun eigen kamp in mei (zie 

onderaan deze nieuwsbrief bij belangrijke data). 

https://sol.scouting.nl/as/form/38812/participant/new/


 

Dit kamp voor Verkenners wordt georganiseerd door de Simon, Melle en Vincent (de 

SPL’s) voor wie het hun laatste kamp als Verkenners is. Zij moeten nog samen met de 

leiding bij elkaar komen, dus erg veel kunnen we nu nog niet zeggen. Het volgende 

weten we al wel: 

• Het kamp duurt van vrijdagavond 26 november 19:30 tot zondag 14:00 uur 

• De locatie van het kamp is onze eigen blokhut 

• De kosten zijn 15 euro per persoon 

• Inschrijven kan uiterlijk op maandag 22 november 

Inschrijflink: https://sol.scouting.nl/as/form/38893/participant/new/ 

Meer informatie en natuurlijk een thema-uitnodiging voor de Verkenners volgt nog! 

ALLEEN ROWANS: Zaterdag 27 november - gewone opkomst van 13:45 tot 17:00 

uur 
Voor de Rowans een “gewone” opkomst bij de blokhut, waarbij ze even gedag kunnen 

zeggen tegen de Verkenners. 

Informatie kaarsenactie 2021 
December, de laatste maand van het kalenderjaar is dan alweer 

aangebroken. En zoals het er nu naar uitziet kan deze actie dit 

jaar weer doorgaan. Bij de Lincolngroep betekent december dat 

het weer tijd is voor onze jaarlijkse Kaarsenactie! Ieder jaar 

verkopen we als groep kaarsen door langs de deuren in 

verschillende wijken in Arnhem te gaan. Het geld dat we hiermee binnenhalen hebben 

we nodig om onze groep financieel draaiende te houden. Om de Kaarsenactie weer tot 

een succes te brengen, hebben we daarom de hulp nodig van alle Lincolners. Vele 

handen maken licht werk! 

Kaarsen inpakken op vrijdag 19 november vanaf 19:00 uur 
De kaarsen gaan verkocht worden in mooi ingepakte setjes van twee. Deze setjes 

maken we (uiteraard) zelf. Het inpakken is vrijdag 19 november in onze blokhut vanaf 

19:00 uur totdat het klaar is. 

De leiding en het bestuur zal erbij zijn. Welpen, Verkenners of Rowans zijn ook van 

harte welkom om te komen helpen       En ook zijn ouders/verzorgers welkom 

(met eventuele vrijwillige aanhang).  

Kaarsenverkoop op zaterdag 11 en 18 december 
Het verkopen van de kaarsen vindt dit jaar weer plaats tijdens de laatste twee opkomst 

van het kalenderjaar. De verkoop is op zaterdag 11 van 10:00 tot 17:00 uur en op 

zaterdag 18 december van 14:00 tot 17:00 uur met als startlocatie onze blokhut. 

De Welpen, Verkenners en Rowans worden hierbij verwacht aanwezig te zijn.  

https://sol.scouting.nl/as/form/38893/participant/new/


 

De Verkenners en Rowans worden gevraagd om op de fiets te komen. Neem een 

eigen lunchpakketje mee voor tussen de middag (er is soep, maar brood moet 

je zelf meenemen). Zij gaan fietsend naar wijken toe om te verkopen. Als je nog 

fietstassen thuis hebt liggen, is het erg handig om deze mee te nemen ☺. 

Vlammetjes van het Jaar – 1 Welp en 1 Verkenners 

Dit jaar is ook weer het insigne “Vlammetje van het Jaar” te 

verdienen. De bestverkopende Welp en Verkenner krijgen een 

vlammend insigne voor op hun uniform en daarna natuurlijk 

eeuwige roem!       

Chauffeurs voor het afzetten (van de kids) 

We zijn nog op zoek naar ouders die een groepje kinderen met leiding naar een wijk in 

Arnhem willen brengen. Dus kom je jouw zoon tijdens één van de 

kaarsenverkoopdagen met de auto brengen naar Scouting en wil je best even een 

groepje afzetten in een wijk in Arnhem-Noord? Laat het dan even weten via de mail: 

welpen@lincolngroep.nl. Bedankt! 

Thuisverkoop 

Voor de echte enthousiastelingen is er de mogelijkheid om ook thuis kaarsen te 

verkopen aan bijvoorbeeld familie, vrienden, kennissen of in je eigen wijk. Aan het 

einde van de verkoopdagen kan je bij de leiding aangeven dat je kaarsen mee naar 

huis wilt om te voorkopen. Vervolgens kan je thuis de kaarsen verkopen en het geld de 

volgende Scoutingopkomst meebrengen. 

Informatie over de opkomsten in december 

Zaterdag 4 december: Sinterklaashike 
Een speciale hike (wandeltocht met routetechnieken zoals 

kompas en kaart) tijdens het sinterklaasweekend. Sinterklaas is 

namelijk al zijn pakjes verloren en jullie (Rowans en 

Verkenners) moeten die gaan terugvinden. Tijdens de hike 

leren we jullie de routetechnieken en vervolgens ga je 

natuurlijk vooral lekker zelf aan de slag! De opkomst start om 

10:30 uur en duurt tot 17:00 uur. Je moet zelf een 

LuPa(lunchpakketje) en drinken meenemen in een rugzakje. 

Meer informatie volgt op een later tijdstip.  

Zaterdag 18 december: Kerstviering na kaarsenverkoop van 17 tot 20 uur 
Na de 2e kaarsenverkoopdag hebben we onze kerstviering met uiteraard heerlijk 

kerstbrood en warme chocomelk! Meer informatie volgt! 

https://d.docs.live.net/8179ec87978b0a9e/Documenten/Scouting%20Ik/Kaarsenactie%202015/welpen@lincolngroep.nl


 

Nog steeds leiding gezocht! 
Intussen zijn we nog steeds dringend op zoek naar leiding, zowel bij 

de Welpen (7 t/m 11 jaar), Verkenners (11 t/m 15 jaar) en 

Rowans (15 t/m 18 jaar). 

Help ons mee met zoeken. Je hebt geen scoutingervaring nodig, want 

met enthousiasme kom je een heel eind! Je kunt onze poster en speciale 

pagina op de website gebruiken om iemand meer te vertellen. Als 

iemand enthousiast is, kun je ze altijd naar ons doorverwijzen of ze 

kunnen even rustig op onze site kijken en via daar het contactformulier invullen. 

Bedankt! 

*Link naar de poster: https://lincolngroep.nl/lincoln-nieuws/poster-leiding-gezocht/ 

*Link naar de speciale pagina op de website: http://www.lincolngroep.nl/leiding 

 

Overzicht opkomsten november/december 2021 
Zaterdag 30 oktober Geen opkomst ivm vakantie 

 
 

Zaterdagochtend 6 november 
van 9.30 tot 13.00 uur 

 
 

Natuurwerkdag in Oosterbeek (zie tekst in 
nieuwsbrief voor meer info) 
 
Voor SPL’s (Simon, Melle en Vincent): na 
natuurwerkdag tot 17:00 uur bij de blokhut het 
weekendkamp bedenken. 
 

Zaterdag 13 november Gewone opkomst van 13:45 tot 17:00 uur 
 
 

Zaterdagavond 20 november  
van +- 19.00 tot 22.00 uur 

 
 

Greppeltocht door Regio Klein Gelderland 
Schrijf je uiterlijk 8 november in. Meer info volgt daarna 
per mail. 
 

VERKENNERS 
Vrijdag 26 t/m 28 november 

Weekendkamp voor de Verkenners 
 
 

ROWANS 
Zaterdag 27 november 

Gewone opkomst van 13:45 tot 17:00 uur 
 
 

Zaterdag 4 december 

van 10.30 tot 17.00 uur 

Sinterklaashike 

Speciale hike voor de Verkenners en Rowans vanaf een 
speciale startlocatie. Meer informatie volgt nog. 
 

Zaterdag 11 december 
van 10.00 tot 17.00 uur 

Kaarsenverkoop dag 1 

https://lincolngroep.nl/lincoln-nieuws/poster-leiding-gezocht/
http://www.lincolngroep.nl/leiding
http://www.lincolngroep.nl/leiding


 

Zaterdag 18 december 
van 14.00 tot 17.00 uur 

Kaarsenverkoop dag 2 
 
 

Zaterdag 18 december 
van 17.00 tot 20.00 uur 

Na de kaarsenverkoop: Kerstviering (ook ouders 
zijn welkom!) 
Meer informatie volgt. 
 

 
 

Bijzondere data in de verdere toekomst – handig voor in de agenda 

Meer info volgt nog over deze activiteiten, data kunnen nog wijzigen. 

 
Zaterdag 25 dec en 1 januari Geen opkomst ivm vakantie 

 

Zaterdag 8 januari Boerenkoolfuif 
 

Zaterdag 15 of Zondag 16 januari Regioactiviteit: Arnhemse Winterhike 
 

Zaterdag 26 februari VERKENNERS: Spetterfestijn (vlotten 

bouwen in een zwembad!) 
 

Zaterdag 12 maart NL Doet (onze klusdag bij de blokhut) 
 

Zaterdag 16 april Sint Joris-viering met BBQ 
 

Vrijdag 22 t/m zondag 24 april Regionale Scoutingwedstrijden (RSW).  
 

Woensdag 4 mei 
 

Dodenherdenking 

Vrijdag 13 t/m zondag 15 mei ROWANS: Weekendkamp! (niet voor 
Verkenners) 

 

Zaterdag 9 juli 
 

Lincoln Restaurant, Tapas editie 

Zaterdag 23 t/m zaterdag 30 juli Zomerkamp Verkenners en Rowans! 
 

 

 
 

 


