
 

Januari 2021 
Beste Welpen 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        

 

Het belangrijkste in deze korte 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,  

De Welpenleiding (Raksha, Baloe, Malchi, Mang en Oe)  

 

Boerenkoolfuif uitgesteld  
 

Zoals je al in de mail hebt kunnen lezen, is de Boerenkoolfuif 

uitgesteld tot een nog te bepalen andere datum. Vooor het eerst in 

vele jaren trappen we het nieuwe jaar dus niet af met boerenkool en 

Bingo. 

We hadden al een geweldig idee voor een corona-proof 

boerenkoolfuif, inclusief catering en online bingo. Helaas kan het (ook 

in die vorm) nu nog even niet, maar wees niet bedroefd: de fuif (en 

dus óók de bingo) komt zeker nog!   

 
 
 

 



 

 

Uitleg van de online opkomsten   
(lees deze weer goed door aub)  

 
Onze online opkomsten gaan weer plaatsvinden via ZOOM. Voor zaterdag 9 en 16 

januari zullen de opkomsten beginnen om 14:00 uur (inloop vanaf 13:50) en 
duren tot uiterlijk 15:00 uur.  

Hieronder de belangrijkste punten voor de online opkomsten:  
 

• Voor ouders van de Welpen: Om ervoor te zorgen dat alles soepel loopt 
met de computer willen we vragen om tijdens de opkomst uw zoon te 

helpen waar dat nodig is. Bedankt! 
• Kan je niet aanwezig zijn bij een online opkomst? Laat het ons 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 van 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        
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Overzicht komende opkomsten en belangrijke data  

Januari 2021  

9 januari    Online opkomst van 14 tot 15 uur 

 
De zoomlink staat in de versie die is verstuurd via de mail. De link is op te vragen bij de 

leiding. 

16 januari    Online opkomst van 14 tot 15 uur 

 
De zoomlink staat in de versie die is verstuurd via de mail. De link is op te vragen bij de 
leiding. 

23 januari   Meer info volgt:  

fysieke opkomst 14-17 uur of online opkomst 14-15 uur 

30 januari  Meer info volgt:  

fysieke opkomst 14-17 uur of online opkomst 14-15 uur 

   

   

   

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

 

Donderdag 
13 Mei tot 

zondag 16 
mei 2021  

  Jubileumkamp (Hemelvaartskamp).  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


	Boerenkoolfuif uitgesteld

