
December 2020
Beste Rowans en ouders,

Na een erg gezellig weekendkamp nadert het einde van 2020. Door corona en de maatregelen hebben we als 
groep vele activiteiten helemaal anders moeten aanpakken. Zoals bij de kampen en het Lincolnrestaurant. 
Bij de (online) Boerenkoolfuif zullen we hier ook nog even bij stilstaan . Laten we ook deze laatste maand van 
2020 nog even lekker knallen en daarna hopen dat we in de loop van 2021 langzaam weer op een verantwoor-
delijke manier meer mogelijkheden hebben.
In deze nieuwsbrief een korte uitleg van de activiteiten van december en ook al wat informatie over een paar 
activiteiten in januari. Veel leesplezier!

Groeten,

Jeroen

Belangrijk: de Coronaregels

Ondertussen bekend natuurlijk. Hieronder staan de nog steeds geldende coronaregels
voor onze opkomsten:

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.

•  Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten:   
 neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/  
 of plotseling verlies van reuk of smaak?
 (Hieronder vallen ook chronische verkoudheidsklachten)
•  Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
•  Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen  
 7 dagen vastgesteld?
•  Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest)  
 en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij   
 nog klachten had?
•  Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus  
 is vastgesteld?

April 2021 
Beste Rowans en ouders, 

Intussen zijn we al weer helemaal gewend aan de fysieke opkomsten en de 
bijbehorende regels die gelden. In maart hebben we leuke opkomsten gehad en ook de 

introductie van Troepopkomsten. Dit zijn opkomsten waarbij 
we gezamenlijk met de Verkenners en Rowans een mooi 
programma kunnen doen. We kunnen op die manier ook 
grotere activiteiten doen dan wanneer iedere speltak of 
patrouille zelf draait. Dat belooft voor de rest van het seizoen 
veel goeds! 

Dus op naar april: de maand met de eerste troepopkomsten 
en de verdere toffe opkomsten die jullie zelf hebben bedacht. 

Groeten van Jeroen

Belangrijk: de coronaregels 
Ook in de komende periode blijven we fysieke opkomsten draaien. Uiteraard moet 
iedereen voor zijn situatie zelf 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. We vragen je dan wel om je netjes af te melden, bedankt!  

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

•  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 hoeft geen 1,5 meter te houden tot de Welpen, maar houdt wel 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.
•  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.

Kaarsenactie gaat niet door
In de vorige nieuwsbrief hadden we al aangegeven dat de kaarsenverkoop ‘onder voorbehoud’ was. Inmiddels 
hebben we als bestuur en kader definitief besloten dit jaar geen kaarsen te gaan verkopen. Scouting 
Nederland heeft in verband met de huidige beperkingen wegens covid-19 het dringende advies gegeven niet 
langs deuren te gaan voor acties. Wij nemen dat advies over, zowel vanuit een oogpunt van veiligheid als
vanwege mogelijk negatieve beeldvorming wanneer we er wel mee zouden doorgaan.
Natuurlijk is het jammer dat een langjarige traditie zo wordt onderbroken en bovendien slaat het een aardig 
gat in de begroting. Gelukkig kunnen we dat laatste voor een keer best opvangen en we gaan ervan uit dat we 
komend jaar de draad weer kunnen oppakken.

Aankomende opkomsten

5 december- Sinterklazen met bordspellen
Op zaterdagmiddag 5 december hebben we gewoon opkomst van 14 tot 17 uur. We gaan bezig met vuur 
maken en verder gezellig bij het vuur een pepernootje eten.

12 december - Gewone opkomst

19 december- Kerstviering na de opkomst
Op zaterdag 19 december hebben we ten eerste een gewone opkomst van 14 tot17 uur. Na de opkomst volgt 
de kerstviering tot 20 uur. Voor eten wordt gezorgd in de vorm van lekker kerstbrood en drinken. In verband 
met de coronamaatregelen kunnen er dit jaar geen ouders aanwezig zijn bij de viering. 

Vakantie: 26 december en 2 januari

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.

• Voor scouting geldt geen quarantaineplicht zoals op scholen. Dit betekent dat na
een besmetting binnen de groep de opkomsten daarna door mogen gaan (tenzij
de GGD anders beslist).

2 soorten opkomsten: Troepopkomsten en Patrouilleopkomsten 
Vanaf april staan er voor de Verkenners en Rowans 2 soorten opkomsten op het 
programma. Ten eerste de afdelingsopkomsten. Dit zijn de opkomsten waarbij de 
Rowans zelf bepalen wat ze gaan doen. Afgelopen zaterdag 27 maart hebben de 
Rowans de planning gemaakt voor de rest van dit seizoen en er staat veel leuks op 
het programma! 

Dan de troepopkomsten. De troepopkomsten zijn opkomsten waarbij de hele troep 
(alle Verkenners en Rowans, oftewel de jeugdleden van 11-18 jaar) samen een 
opkomst draaien. We kunnen dan activiteiten doen waarbij het leuk is om met een hele 
grote groep te zijn. Denk bijvoorbeeld aan een kookopkomsten (heel Lincoln bakt?) of 
een vlottenwedstrijd! Wat we precies gaan doen, wordt bepaald in de troepraad. 

Troepraad op zaterdag 10 april 
Op zaterdag 10 april is er troepraad om 12:00 uur bij de blokhut. Bij 
de troepraad zijn de volgende Verkenners/Rowans aanwezig: 
Jesse (Troepleider), Carel (Voorzitter Rowans), Sven (Hoofd 
SPL’s), Vincent (PL Cobra’s) en Vinz (PL Haaien). Samen gaan ze 

bedenken wat we bij de komende troepkomsten gaan doen      



Eerst opkomst van 2021: Online Boerenkoolfuif op 9 januari

Helaas kunnen we dit jaar niet gezellig boerenkolen bij de blokhut. Maar we laten ons niet uit het veld slaan, 
want we gaan dit jaar een online Boerenkoolfuif houden! De bingo ontbreekt uiteraard niet. En ook zijn weer 
ouders, zusjes, broertjes etc welkom.
Maar hoe gaat dat dan werken? De Verkenners en Rowans gaan samen met hun (bege)leiding vanaf 11:00 
uur aan de slag om de Boerenkool en toetjes te bereiden. Aan het einde van de middag worden alle maal-
tijden ingepakt en gebracht naar alle deelnemers van de Boerenkoolfuif. Je ontvangt thuis dus een mooi 
pakket met eten, maar natuurlijk ook een bingokaart.
Vervolgens komen we met z’n allen (Welpen, Verkenners, ouders, broertjes etc etc) samen online via Zoom. De 
Rowans en SPL’s zullen op een aparte locatie samenkomen om de Bingo aan ons te presenteren. Er is een 
inloop vanaf 17:15 uur en we beginnen daarna om 17:30 uur. Eerst gaan we samen terugkijken op het 
speciale afgelopen jaar en daarna is de mogelijkheid om even in alle rust te gaan eten.
Vervolgens volgt uiteraard de Bingo. We zullen rond 20:00 uur klaar zijn. Het is handig om van tevoren 
even Zoom te testen. De uitleg van de Zoom is hier te vinden: http://lincolngroep.nl/lincoln-nieuws/uit-
leg-zoom-voor-groepsactiviteiten/
Doe je mee? Schrijf je in! De kosten zijn 5 euro per persoon. Voor leden van de groep zit dit bedrag al in de 
contributie. Opgeven kan uiterlijk tot maandag 4 januari en gaat via de volgende link:
https://sol.scouting.nl/as/form/34367/participant/new/

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

Zaterdag 30 januarie
Opkomst met het overvliegen van Jesse en David

Zaterdag 24 juli t/m 1 augustus 
Jubileumkamp (zomerkamp) met Verkenners en Rowans

Zaterdag 24 april: Sint Jorisviering! 
Sint Joris is de beschermheilige van Scouting en de held die uiteindelijk 

de draak verslagen heeft. Ook dit jaar zullen wij als groep stilstaan bij 
het verhaal en deze dag uitgebreid vieren. We hopen dit jaar zoals 
vanouds weer te gaan BBQ’en op houtvuur. Het zal dit jaar gezien de 
coronamaatregelen niet mogelijk zijn voor ouders om aanwezig te zijn 
bij de uitvoering van het Sint Joris-verhaal door de Welpen. 

• Tijden:
o Welpen & Verkenners van 14:00 uur tot +- 20:00 uur
o SPL’s (Sven, Sem en Pjotr) & Rowans van 12:00 uur tot +- 20:00 uur

• Kosten: 5 euro
• Inschrijflink: https://sol.scouting.nl/as/form/35449/participant/new/

Inschrijven kan t/m 18 april

4 mei: Dodenherdenking 
Als Lincolngroep doen wij elk jaar mee aan de Dodenherdenking. We staan als groep 
stil bij de vele oorlogsslachtoffers -militairen en burgers- die gevallen zijn vanaf de 
Tweede Wereldoorlog. Traditioneel gedenken wij op de Airborne Begraafplaats in 
Oosterbeek, vanuit onze naamsverbondenheid met het Lincolnshire Regiment dat in 
april 1945 Arnhem heeft helpen bevrijden. Zeven gesneuvelden van dit Regiment 
liggen in Oosterbeek begraven. 

Afgelopen jaar was het helaas niet mogelijk als groep aanwezig te 
zijn in Oosterbeek. We hebben toen een zeer geslaagde mix gedaan: 
drie vertegenwoordigers van de groep legden een krans in 
Oosterbeek, wat tijdens een livestream voor iedereen te volgen was. 
De hele herdenking was verder online. 

Hoe we het dit jaar gaan doen, is nu helaas nog onduidelijk. Volgens de huidige regels 
zou het nog steeds niet fysiek mogen. Pas op 20 april verwachten we meer 
duidelijkheid. Maar dat we aan Dodenherdenking meedoen, staat vast. Dus noteer 
vast de volgende datum en tijd: 4 mei 2021, 18.45 -tot 19.30 (uiterlijk). 

Voor wie meer wil weten over 4 en 5 mei in het algemeen en over het jaarthema ‘Na 
75 jaar vrijheid’: kijk op https://4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/jaarthema  



Eerst opkomst van 2021: Online Boerenkoolfuif op 9 januari

Helaas kunnen we dit jaar niet gezellig boerenkolen bij de blokhut. Maar we laten ons niet uit het veld slaan, 
want we gaan dit jaar een online Boerenkoolfuif houden! De bingo ontbreekt uiteraard niet. En ook zijn weer 
ouders, zusjes, broertjes etc welkom.
Maar hoe gaat dat dan werken? De Verkenners en Rowans gaan samen met hun (bege)leiding vanaf 11:00 
uur aan de slag om de Boerenkool en toetjes te bereiden. Aan het einde van de middag worden alle maal-
tijden ingepakt en gebracht naar alle deelnemers van de Boerenkoolfuif. Je ontvangt thuis dus een mooi 
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Vervolgens komen we met z’n allen (Welpen, Verkenners, ouders, broertjes etc etc) samen online via Zoom. De 
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even Zoom te testen. De uitleg van de Zoom is hier te vinden: http://lincolngroep.nl/lincoln-nieuws/uit-
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Data in de verdere toekomst – handig voor in de agenda
Meer info volgt nog over deze activiteiten

Zaterdag 30 januarie
Opkomst met het overvliegen van Jesse en David

Zaterdag 24 juli t/m 1 augustus 
Jubileumkamp (zomerkamp) met Verkenners en Rowans

Vanuit de blokhutcommissie 
Tijdens de verdiepingsavond binnen de groep begin 2020 kwam de wens naar voren 
om de staat van de blokhut door een externe partij laten te inspecteren. De 
blokhutcommissie heeft dezelfde experts gevraagd die de inspectie eerder ook gedaan 
hebben.  

Het algemene oordeel was positief, rekening houdend met het feit dat de 
blokhut alleen gebruikt wordt voor scouting opkomsten. Verbeterpunten die 
bij de vorige inspectie werden voorgesteld waren opgevolgd, zoals 
verbeterde afwatering om gronderosie te voorkomen. De enkele scheuren die 

te vinden zijn aan de zijkant van de blokhut waren in 16 jaar niet veranderd en er zijn 
foto’s genomen om ook in de toekomst te kunnen beoordelen of de scheuren veranderd 
zijn.  

Door Covid hebben we slechts enkele nieuwe verbeterpunten kunnen doen zoals de 
afwerking van elektriciteit in het verkennerlokaal. Opmerking over houtrot was al 
gezien en zal voor de zomer worden aangepakt. De schoorsteen op het welpenlokaal 
zal geïmpregneerd worden. Mocht u nog vragen hebben over deze inspectie, laat het 
de blokhutcommissie weten. 

NLdoet 
Hoewel het onzekere tijden zijn, staat NLdoet (onze jaarlijkse 
klusdag) nog steeds op de agenda en wel op zaterdag 29 mei. 
Vorig jaar hebben we het moeten overslaan. Laten we hopen dat het 
dit jaar wel doorgaat. Zet het in je agenda!! 

Onze zoektochten, zoek je mee? 
Help mee: leiding gezocht! 

Zoals jullie weten zijn we dringend op zoek naar leiding. Met 
name bij de Rowans (15 t/m 18 jaar) en Welpen (7 t/m 11 
jaar) is het echt nodig dat we versterking vinden. Voor de 
Verkenners (11 t/m 15 jaar) is versterking natuurlijk ook welkom. 

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



Eerst opkomst van 2021: Online Boerenkoolfuif op 9 januari
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Data in de verdere toekomst – handig voor in de agenda
Meer info volgt nog over deze activiteiten

Zaterdag 30 januarie
Opkomst met het overvliegen van Jesse en David

Zaterdag 24 juli t/m 1 augustus 
Jubileumkamp (zomerkamp) met Verkenners en Rowans

Vacature: Penningmeester 
Onze huidige penningmeester heeft aangegeven te willen stoppen. 
Daarom zijn wij als Scouting Lincoln per direct op zoek naar een 
energieke penningmeester. Als penningmeester vertaal je het 
groepsbeleid in geld en ben je verantwoordelijk voor de financiën. 
Scouting ervaring is niet vereist. De hele vacature met meer uitleg 
staat op onze site: https://lincolngroep.nl/lincoln-nieuws/vacature-
penningmeester-lincolngroep-2021/ 

Dus lijkt jou dit wat? Laat het weten door een mailtje te sturen naar het bestuur of 
contact met de leiding op te nemen      

Overzicht opkomsten april 2021 
Zaterdag 3 april Fysieke opkomst van 14:00 tot 17:00 uur 

(verzamelen 13:45 uur) 

Zaterdag 10 april Troepraad om 12:00 uur voor Jesse (Troepleider), 
Carel (Voorzitter Rowans), Sven (Hoofd SPL’s), Vincent 
(PL Cobra’s) en Vinz (PL Haaien) 

Fysieke opkomst van 14:00 tot 17:00 uur 
(verzamelen 13:45 uur) 

Zaterdag 17 april Fysieke opkomst van 14:00 tot 17:00 uur 
(verzamelen 13:45 uur) 

Zaterdag 24 april Sint Joris-viering met BBQ met aangepaste tijden 
(zie stukje hierboven) 
Geef je uiterlijk 18 april op via de link 

Zaterdag 1 mei Geen opkomst ivm vakantie 

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

Dinsdagavond 4 mei Dodenherdenking 

Zaterdag 29 mei NL doet (klusdag bij de blokhut) 

Zaterdag 24 juli t/m 1 augustus 
2021 

Jubileumkamp (zomerkamp) met Verkenners en 
Rowans.  


