
Eerste helft van Januari 2021! 
Beste Rowans en ouders, 

Ten eerste natuurlijk de beste wensen voor 2021! Laten we er samen een mooi 
scoutingjaar van maken! 

We beginnen dit jaar met een “halve” nieuwsbrief. 
T/m 19 januari moeten we als scoutinggroep namelijk 
online opkomsten draaien. Na de persconferentie van 
12 januari horen we of er weer fysieke opkomsten 
mogelijk zijn na 19 januari. Daarom is deze 
nieuwsbrief nu gericht op de online opkomsten tijdens 
de eerste helft van januari. Na de persconferentie 
zullen we jullie een update geven en de nieuwsbrief 
voor de tweede helft toesturen      

Belangrijkste voor deze nieuwsbrief zijn de instructies voor de online 
opkomsten. Deze zijn hetzelfde als bij de online opkomsten van vorig seizoen, 
maar neem ze nog wel even goed door! Op die manier hopen we dat iedereen 
bij de online opkomsten leuk mee kan doen      

Veel leesplezier en we zien elkaar online! 

Groeten, 
Jeroen

Boerenkoolfuif uitgesteld 
Zoals je al in de mail hebt kunnen lezen, is de Boerenkoolfuif 
uitgesteld tot een nog te bepalen andere datum. Het idee van het 
samen koken bij de blokhut en dan online bijeenkomen vonden we zo 
leuk dat we ervoor hebben gekozen om (voor het eerste in jaren!) de 
Boerenkoolfuif niet te houden op de eerste opkomst van het jaar. 
Maar wees dus niet bij: de fuif (en dus de bingo) komt nog!  

Regioactiviteiten t/m eind februari gaan niet door 
Vanuit de Regio is besloten dat alle regioactiviteiten die gepland stonden in januari en 
februari niet doorgaan. Voor jullie gaat het om de Arnhemse Winterhike (23-24 
januari) en het Spetterfestijn (27 februari). Helaas gaan deze activiteiten dus niet door. 
Natuurlijk gaan we in plaats van de regioactiviteit zelf opkomst draaien      



Uitleg van de online opkomsten 
(lees deze weer goed door aub) 
Onze online opkomsten gaan weer plaatsvinden via 
ZOOM. Voor zaterdag 9 januari zal de opkomsten beginnen om 14:00 uur 
(inloop vanaf 13:50) en duren tot uiterlijk 15:30 uur. Voor 16 januari gaan 
jullie zelf nog wat online bedenken.

Hieronder de belangrijkste punten voor de online opkomsten: 

• Kan je niet aanwezig zijn bij een online opkomst? Laat het dan
weten (net als bij normale opkomsten). Dan kunnen wij er rekening mee
houden met het programma.

• Maak gebruik van een laptop of desktop en dus niet met een tablet of
smartphone. We gaan activiteiten doen waarbij je echt achter een laptop of
desktop moet zitten.

• Zorg ervoor dat in ieder geval jouw microfoon en luidsprekers/oortjes
goed werken, al is het natuurlijk ook gezellig om een werkende camera te
hebben.

• Lees de uitleg die we hebben gemaakt, test voor de opkomst of alles
werkt en laat het ons op tijd weten als je ergens tegen aanloopt. Tijdens de
opkomst hebben we geen tijd om te helpen met technische problemen. (link
naar instructie: https://lincolngroep.nl/lincoln-nieuws/uitleg-online-opkomsten-
lincolngroep/ )

• De link die je nodig hebt voor iedere opkomst staat onderaan deze
nieuwsbrief in het overzicht. Deze zal pas werken +- 15/30 minuten voor de
opkomst, maar handig dat je ze alvast hebt.

• Oh en natuurlijk: vergeet je goede humeur en scoutingdas niet    

Voorbereiding nodig voor eerste online opkomst 9 januari 
De SPL’s en PL’s hebben bedacht wat we de komende online 
opkomsten gaan doen en zij gaan (net zoals we dat nu doen bij 
fysieke opkomsten) de opkomsten zelf leiden. Erg tof natuurlijk! Voor 
de eerste opkomst van 9 januari staat onder andere het spel “Among 
Us” op het programma. Ter voorbereiding vragen we iedereen 
om dit spel te installeren op hun telefoon of tablet. Let op: Voor 
de opkomst gebruik je dus gewoon jouw laptop of desktop computer. 

Je mobiel/tablet gebruik je alleen voor het spel. 

Hierbij de links naar de appstores: 

Voor Iphone/Ipad: https://apps.apple.com/us/app/among-us/id1351168404 

Voor Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innersloth.spacemafia&hl=nl&gl=US 



Overzicht komende opkomsten 
en belangrijke data 

Komende opkomsten januari 2020 

Zaterdag 9 januari Online opkomst van 14 tot 15:30 uur (inloop 
vanaf 13:50 uur). 

Zaterdag 16 januari Jullie hebben besloten om als Rowans 
zelfstanding een online opkomst te doen.

Zaterdag 23 januari Meer info volgt – online of fysieke opkomst 

Zaterdag 30 januari Meer info volgt – online of fysieke opkomst 
Overvliegen van David en Jesse naar de Rowans 

Data in de verdere toekomst – handig voor in de agenda 
Meer info volgt nog over deze activiteiten 

Zaterdag 24 juli t/m 1 augustus 
2021 

Jubileumkamp (zomerkamp) met Verkenners en 
Rowans. Meer info volgt. 


