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Beste Verkenners en Rowans (en ouders), 

De koude wintermaanden zijn nu echt begonnen. De Verkenners hebben er een leuk 

weekendkamp (zonder overnachtingen) op zitten en de Rowans hebben alweer lekker 

pannenkoeken gegeten. In december gaan we gezellig door, maar wel met  

aangepaste coronaregels en aangepaste opkomsttijden. Lees alle informatie in 

deze nieuwsbrief dus goed door, zodat je weet hoe we van december weer een toffe 

maand gaan maken. 

Veel leesplezier en tot bij scouting! 

-Jeroen, Boris en Laurens 
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Vanuit het bestuur: Coronabeleid Lincolngroep 
Zoals overal elders in de maatschappij hebben we ook bij Scouting te maken met het 

landelijk vastgestelde coronabeleid. Onze landelijke organisatie Scouting Nederland 

probeert in overleg met de overheid zo goed mogelijk een vertaling te maken voor 

Scouting van de landelijke regels. In de afgelopen week betekende dat 2 maal een 

aanpassing van het protocol. Wij zijn als groep blij dat Scouting Nederland ons als 

lokale groepen zo veel denkwerk uit handen neemt en kiezen er al sinds het begin van 

de pandemie voor, de regels en adviezen van Scouting Nederland over te nemen en op 

te volgen. Daarmee voorkomen we dat we zelf alles moeten interpreteren en onderling 

discussies moeten voeren over de zin (en onzin?) van wat er van ons wordt verwacht. 

Daarover wordt namelijk ook binnen onze groep verschillend gedacht en dat mag ook. 

Eerder heeft u al informatie gehad over het gebruik van de QR-code wanneer u als 

ouder de blokhut wilt betreden. Als gevolg van de verdere aanscherpingen van het 

beleid geldt sinds afgelopen zondag verder dat de blokhut om 17.00 gesloten moet 

zijn. Daarom zullen de opkomsten voorlopig om 16.30 stoppen, zodat er voldoende tijd 

is om op te ruimen en misschien een klein beetje uit te lopen. De rest van de 

coronaregels kunt u hieronder lezen. 

Voor een overzicht van de meest recente maatregelen kunt u terecht op 

https://www.scouting.nl/nieuws/vragen-en-antwoorden-over-scouting-en-het-

coronavirus-covid-19. 

Update van de coronaregels 
Hieronder staan de sinds 28 november geldende coronaregels bij scouting:  

• Heb je klachten?  Blijf thuis en laat je testen, ook als je gevaccineerd bent. 

• In afwachting van een coronatest blijf je thuis. Ook als je in quarantaine moet 

blijf je thuis. 

• Positief getest? Kom niet naar Scouting en volg de aanwijzingen van de GGD. Als 

je uit isolatie bent mag je weer naar Scouting. 

• Negatief getest bij de GGD? Dan mag je weer naar Scouting (tenzij de 

quarantaineperiode niet voorbij is). 

• Opkomsttijden voor de Verkenners en Rowans zijn van 13.30 (inloop 

vanaf 13:15) tot 16.30 uur, omdat scoutingblokhutten om 17:00 uur dicht 

moeten. 

• Opkomsten zijn allemaal buiten. We gaan alleen naar binnen voor een bezoekje 

aan het toilet of om even iets te pakken. Doe dus kleding aan die past bij deze 

koude wintermaanden. 

• De leiding houdt 1,5 meter afstand tot de Verkenners/Rowans en tot elkaar, met 

uitzondering van sportactiviteiten. 

• Kom je jouw zoon halen of brengen? Wacht dan op parkeerplaats of boven bij de 

heg. Bedankt. 

• Verder zullen we extra blijven letten op de hygiëne, zoals handen wassen. 

https://www.scouting.nl/nieuws/vragen-en-antwoorden-over-scouting-en-het-coronavirus-covid-19
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Informatie over de opkomsten in december + beetje januari 

Zaterdag 4 december: Sinterklaashike 
Een speciale opkomst om routetechnieken te oefenen tijdens 

het sinterklaasweekend. Sinterklaas is namelijk al zijn pakjes 

verloren en jullie (Rowans en Verkenners) moeten die gaan 

terugvinden. Tijdens deze opkomsten leren we jullie de 

routetechnieken en vervolgens ga je natuurlijk vooral lekker 

zelf aan de slag! De opkomst start om 13:30 uur (inloop 

vanaf 13:15) en duurt tot 16:30 uur.  

Zaterdag 11 december: gewone opkomst 
Op zaterdag 11 december een gewone opkomst van 13:30 uur (inloop vanaf 13:15) 

tot 16:30 uur. 

Zaterdag 18 december: Lincoln Kerst Sponsor dropping 
Vanwege de verplichting om 17.00 dicht te gaan (en de verwachting dat dit op 18 

december nog niet versoepeld zal zijn) heeft het bestuur besloten de Kerstviering op 

18 december af te gelasten. Wel zal er voor de speltakken eerder op die zaterdag een 

activiteit zijn: De Lincoln Kerst Sponsordropping! 

Elk jaar haalde de Lincolngroep sponsorbijdragen op met de kaarsenverkoop. Hierbij 

gingen wij in de buurt langs de deuren. Dit jaar lijkt dit ons ongepast gezien de corona 

maatregelen. Maar wij hebben gelukkig iets anders bedacht om onze vereniging toch 

financieel te kunnen ondersteunen: De Lincoln Kerst Sponsordropping! Ook wel de 

zoektocht naar de kerstster genoemd.  

Het is de bedoeling om tijdens de opkomst van 18 december alle drie de speltakken te 

droppen en de weg terug naar de blokhut te laten vinden. De afgelegde kilometers 

kunnen de scouts dan door familieleden, bekenden en anderen laten sponsoren. Hierbij 

zullen de welpen ca. 10 km, de verkenners ca. 15 km, en de rowans ca. 20 km 

afleggen. Uiteindelijk vinden zij bij de blokhut de kerstster en zullen wij met een kleine 

bijeenkomst met iets lekkers bij kerstmis stilstaan. Bij de volgende opkomst op 4 

december zullen alle scouts een sponsorformulier meekrijgen om zoveel mogelijk 

sponsors voor onze prachtige scoutingvereniging te werven. Op het formulier zit een 

QR code waarmee de bijdrage meteen kan worden overgemaakt, maar contante 

betaling kan eventueel ook. 

Zaterdag 25 december en 1 januari 2022: Geen opkomst ivm vakantie 
Even vakantie, even rusten       

Zaterdag 8 januari: Boerenkoolfuif 
Wij verwachten verder dat het helaas ook ditmaal niet mogelijk zal zijn onze 

Boerenkoolfuif (8 januari) te houden op de manier waarop wij dat het liefste doen: alle 

leden, ouders, broertjes en zusjes bij elkaar op de blokhut. Maar net als de vorige keer 



 

zullen we ook nu weer een alternatief bedenken. Want zonder boerenkoolfuif het 

nieuwe jaar beginnen, dat kan echt niet! Meer informatie volgt nog. 

Nieuws van het bestuur 

Bestuurswisselingen 
Onze oproepen voor een nieuwe voorzitter en secretaris hebben succes gehad: in een 

extra Groepsraad van 11 november is Edzard Zwalve gekozen als secretaris en Ryklof 

Wander als voorzitter.  

Edzard is de vader van Willem (Verkenner) en welpen Philip en Otto en heeft zelf ook 

een Scoutingverleden.  

Ryklof Wander, vader van David (Rowan) was al sinds 2017 actief als groepsbegeleider 

en daarmee lid van het bestuur. Ook hij heeft vanuit een ver verleden een 

Scoutingachtergrond. De taken van de groepsbegeleider worden voorlopig onder de 

bestuursleden verdeeld totdat er een opvolger is gevonden. 

Waar er twee nieuwe mensen zijn, vertrekken er dus ook twee. Karel van Streun 

neemt na 11 jaar afscheid als secretaris en Hans Hoogveld na 9 jaar als voorzitter. 

Hans was bovendien daarvoor al als groepsbegeleider actief in het bestuur en in allerlei 

andere rollen betrokken bij de groep.  

We willen -wanneer de coronabeperkingen het weer toelaten- op passende Lincolnwijze 

afscheid van hen nemen voor zover het gaat om hun ‘oude’ rollen. Want gelukkig 

blijven ze allebei op een andere manier nauw betrokken bij de groep. 

Voor nu: Hans en Karel, heel hartelijk bedankt voor wat jullie als voorzitter en 

secretaris al die jaren voor de Lincolngroep hebben betekend!! 

Contributieverhoging en incasso 
Sinds 2016 is de contributie gelijk gebleven op €34,- per kwartaal. Omdat de prijzen 

van veel zaken helaas niet gelijk blijven en wij bovendien extra kosten moeten maken 

voor bijvoorbeeld verzekeringen, heeft de Groepsraad op 23 oktober besloten vanaf 1 

januari 2022 de contributie vast te stellen op €34,75 per kwartaal. 

Het innen van de contributie zal voortaan aan het begin van het kwartaal gebeuren: u 

gaat dus vooruitbetalen in plaats van achteraf. Extra uitgaven, bijvoorbeeld voor 

kampen, zullen apart geïncasseerd worden. Daardoor krijgt u meer duidelijkheid over 

waarvoor u betaalt. 

Woensdag 1 december Scouting Decemberkalender van start! 
Vanaf woensdag 1 december tellen we weer af naar kerst met de Scouting 

Decemberkalender. Op scoutshop.nl/decemberkalender vind je elke dag een scherpe 

aanbieding of een te gekke winactie voor jezelf of je groep. Check elke dag 

scoutshop.nl/decemberkalender voor de actie van de dag. Om alvast een tipje van de 

sluier op te lichten: onze Chief scout Freek Vonk stelt een te gekke prijs beschikbaar! 

scoutshop.nl/decemberkalender
scoutshop.nl/decemberkalender


 

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 december 2021 
Zaterdag 4 december 

van 13.30 tot 16.30 uur 
Sinterklaashike 
Speciale Opkomst voor de Verkenners en Rowans om 
de routetechnieken te leren. 

 

Zaterdag 11 december 
van 13.30 tot 16.30 uur 

Gewone opkomst 
 
 

Zaterdag 18 december Lincoln Sponsordropping! 
 

Zaterdag 25 december en  

zaterdag 2 januari 
 

Vakantie 

 

Zaterdag 8 januari 
 

Boerenkoolfuif 
Meer informatie volgt nog. 
 

 

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

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

 
Zaterdag 15 of Zondag 16 januari Onder voorbehoud: 

Regioactiviteit: Arnhemse Winterhike 

 

Zaterdag 26 februari VERKENNERS: Spetterfestijn (vlotten 
bouwen in een zwembad!) 
 

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


 

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! 

 

 


