
 

Februari 2021 
Beste Verkenners en ouders, 

Nederland is de komende tijd nog grotendeels in lockdown. Maar voor kinderen en 

jongeren is het belangrijk elkaar te kunnen ontmoeten en te kunnen bewegen. Dit 

belang heeft Scouting Nederland in gesprekken met de overheid onderstreept. En dat 

heeft geleid tot goed nieuws! Binnen de nieuwe routekaart met maatregelen vanuit de 

overheid is er nu een uitzondering voor sport- én jeugdactiviteiten waaronder 

Scouting. Dat betekent dat de reguliere opkomsten voor jeugdleden t/m 17 jaar weer 

door kunnen gaan met ingang van vandaag. Daar zijn we ontzettend blij mee! Nu 

snappen we dat dit voor sommige wellicht wat onverwacht komt, dus daarom hebben 

we alle informatie op een rij gezet in deze nieuwsbrief. We vragen iedereen om deze 

nieuwsbrief en dus ook de regels voor de opkomsten goed door te lezen. Zo maken we 

er leuke en veilige opkomsten van. 

Bij de mail van deze nieuwsbrief ook al een beetje toekomstmuziek: het jubileumkamp 

deze zomer! Uiteraard weten we nog niet of het kamp echt mogelijk gaat zijn, maar 

toch zijn we al begonnen met de eerste voorbereidingen. Hopelijk hebben jullie net 

zoveel zin als wij en schrijven jullie je meteen in       

Veel leesplezier en we zien weer elkaar! 

Groeten, 

Boris en Laurens 

Belangrijk: de coronaregels 
Als scouting gaan we weer opkomsten draaien met dezelfde regels als voor de 

lockdown van december. Dit betekent onder andere dat de Verkenners en Rowans 

onderling geen afstand hoeven te houden, maar wel tot de leiding en de leiding 

onderling. Goed om te weten is dat er voor scouting geen zelfde quarantaineplicht 

geldt als voor scholen. Dit betekent dat na een besmetting binnen de groep de 

opkomsten daarna door mogen gaan (tenzij de GGD anders beslist). 

We vinden het belangrijk om te benoemen dat iedereen voor zijn situatie 

moet bepalen of je naar een opkomst wilt komen of niet. Wij begrijpen het 

volledig als je door jouw situatie besluit om niet naar de opkomst te komen. Mochten 

er hierdoor heel weinig Verkenners en Rowans niet naar de opkomst komen, dan 

kunnen we beslissen om weer online opkomsten te gaan doen. We willen tenslotte 

niemand buiten sluiten.  

 

tekst loopt hieronder door 

 



 

Thuis doen vóór de opkomst: Gezondheidscheck 
Loop zelf voorafgaand aan iedere opkomst de volgende checklist na; moet je zoon op 

één van de vragen ‘ja’ antwoorden, meld hem dan af. 

• Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur? hoesten, 

verkoudsheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid, reuk- en/of 

smaakverlies 

• Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met milde klachten en koorts 

en/of benauwdheid? 

• Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld 

(met een test)? 

• Ben je in quarantaine omdat je:  

o een huisgenoot/gezinslid of nauw contact bent van iemand bij wie het 

coronavirus is vastgesteld?  

o bent (terug)gekomen uit een COVID-19- risicogebied (‘oranje land’)? 

o bent gewaarschuwd door de Coronamelder-app? 
 

Regels rondom de opkomst 
• Wij houden extra rekening met hygiëne door regelmatig handen 

wassen/ontsmetten. 

• Kom je jouw zoon brengen/halen bij de blokhut? Kom dan zelf niet naar de 

blokhut, maar wacht boven of bij de parkeerplaats in de auto. Zo 

vermijden we drukte bij de blokhut.  

• Alle jeugdleden onder de 18 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. 

Iedereen ouder dan 18 jaar houdt wel 1,5 meter afstand. 

• De leiding houdt wel 1,5 meter afstand tot de Verkenners en Rowans. 

• Onze opkomsten zijn zoveel mogelijk buiten. Zorg dus altijd voor kleding die 

past bij het weer. Als we toch naar binnen gaan, zorgen we uiteraard voor 

goede ventilatie.  

• Onze blokhut is geen publieke ruimte. Het dragen van een mondkapje is daarom 

niet verplicht. 

• Er is tijdens de opkomsten altijd iemand van het bestuur of de leiding belast met 

het toezicht op de naleving van deze regels. 

• Er zullen de komende tijd geen opkomsten worden georganiseerd met ouders of 

externen. 

Opkomsttijden weer van 14 tot 17 uur 
Aangezien we weer fysieke opkomsten draaien, gaan de opkomsttijden ook weer terug 

naar 14 tot 17 uur. De Verkenners en Rowans worden al om 13:45 uur verwacht, zodat 

we op tijd kunnen beginnen         

 



 

Jubileumkamp: Naar België met de Verkenners en Rowans! 
Eindelijk kunnen we jullie meer vertellen over het jubileumkamp dat 

we dit jaar speciaal gaan houden omdat we als groep 75 jaar 

bestaan. In de brief die bijgevoegd zit bij de mail van deze 

nieuwsbrief staat alle informatie op een rij. Hopelijk zijn jullie net zo 

enthousiast als wij om mee te gaan van 24 juli t/m 1 augustus 

naar het mooie België.  

Geef je uiterlijk 31 maart op via de volgende link: 

https://sol.scouting.nl/as/form/34753/participant/new/ 

Komende opkomsten 

Fysieke opkomst 6 februari 
Onze eerste fysieke opkomst sinds tijden! We hopen jullie allemaal te zien        

13 februari: geen opkomst ivm vakantie 
Op 13 februari hebben we even geen opkomst in verband met de vakantie. 

Fysieke opkomst 20 februari: voorbereiding Boerenkoolfuif 
Op 20 februari gaan we samen de Boerenkoolfuif voorbereiden. Als Verkenners maken 

jullie het toetje en pakken jullie deze in. Dat gaan we deze zaterdag uitdenken. 

Voor SPL’s en Rowans: Hashtrack op zaterdagavond 20 februari – online 

opkomst! 
Voor de SPL’s en Rowans is er zaterdagavond 20 februari vanaf 20:00 uur 

een speciale opkomst. Een toffe online scoutingactiviteit, waarbij je vanuit 

huis allemaal opdrachten gaat doen. Het duurt uiterlijk tot 00:00 uur, maar 

je mag stoppen wanneer je wilt. Meer info: https://www.hashtrack.nl 

Voor SPL’s Als je mee wilt doen, laat het dan weten aan de leiding. 

Let op: we verwachten jullie ook bij de middagopkomst, omdat we daar de 

Boerenkoolfuif gaan voorbereiden. 

Boerenkoolfuif op 27 februari, eet je online mee? 
Jaja, de fuif komt er nu echt aan! Op zaterdag 27 februari start de 

boerenkoolfuif rond 17:00 en duurt tot uiterlijk 20 uur. En nu de 

maatregelen het toelaten, kunnen we het originele 

plan toch doorzetten. Dit betekent: 

De Verkenners en Rowans worden om 11:00 

uur verwacht om samen te koken (Boerenkool en toetjes) 

en de bingo voor te bereiden. Rond 16:00 uur is alles klaar en 

gaan de Verkenners naar huis. De Rowans gaan met de begeleiding naar een speciale 

https://sol.scouting.nl/as/form/34753/participant/new/
https://www.hashtrack.nl/


 

locatie van waaruit zij de Bingo live gaan hosten. Zij zullen dus op deze speciale locatie 

de Boerenkool eten en dus niet thuis. 

Al met al wordt dit een unieke editie, want we komen daarna om 17:00 uur samen 

online! Maar hoe zit dat dan met de Boerenkool? Die krijg je gewoon thuisbezorgd! 

Luxe toch? 

Eet gezellig (online) mee. Geef je bestelling op via de volgende link (kosten 

zijn 5 euro voor niet-leden): 

https://sol.scouting.nl/as/form/34367/participant/new/ 

 

Overzicht komende opkomsten  
en belangrijke data 

Komende opkomsten februari 2021 
 

Zaterdag 6 februari Fysieke opkomst van 14:00 tot 17:00 uur  

 
 

Zaterdag 13 februari Geen opkomst ivm vakantie 
 
 

Zaterdag 20 februari Fysieke opkomst van 14:00 tot 17:00 uur  
 

 

Zaterdagavond 20 februari Hashtrack online opkomst voor SPL’s en Rowans 
vanaf 20:00 uur 
Zie nieuwsbriefstukje 
 

Zaterdag 27 februari Voorbereidingen voor de Verkenners en Rowans vanaf 
11:00 uur bij de blokhut. De Boerenkoolfuif zelf is 
daarna van 17 tot 20 uur via Zoom. Geef je op via 

de link in deze nieuwsbrief 😊 

 

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. Geef uiterlijk 31 maart aan of je meewilt 
via de link. 
 

 

https://sol.scouting.nl/as/form/34367/participant/new/

