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Beste Verkenners en Rowans (en ouders), 

Jazeker, een tweede nieuwsbrief in januari. Waarom? Omdat de coronaregels iets zijn 

aangepast. De belangrijkste punten zijn dat we weer teruggaan naar onze oude 

opkomsttijd: van 14 tot 17 uur. Daarnaast mogen we ook weer binnen opkomst 

draaien, al moeten we eerlijk zeggen dat we dat niet van plan zijn want buiten zijn 

hoort bij Scouting! In deze nieuwsbrief weer even alles op een rijtje. Lees het 

alsjeblieft door en dan zien we elkaar weer bij scouting! 

Ohja, in deze nieuwsbrief dan toch ook even een klein nieuwtje: er is een kleine 

wijziging in de data voor het zomerkamp.  

 

-Jeroen, Boris en Laurens 
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Totaaloverzicht coronaregels scouting 
Hieronder staan de vanaf 15 januari 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). 

• Kort na een opkomst positief getest? Wij zouden het zeer waarderen als je ons 

dit laat weten, zodat wij de anderen kunnen zeggen dat ze even extra alert 

moeten zijn. 

• Opkomsttijden voor de Verkenners en Rowans zijn weer van 14.00 

(inloop vanaf 13:45) tot 17.00 uur. 

• We draaien zoveel mogelijk buiten. We gaan alleen naar binnen om iets te 

pakken of voor het toilet. 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. 

Informatie over de resterende opkomsten van januari + beetje februari 

Zaterdag 22 januari: gewone opkomst 
Op zaterdag 22 januari is er een gewone opkomst van 14.00 uur (inloop vanaf 

13:45) tot 17.00 uur. 

Zaterdag 29 januari: gewone opkomst 
Op zaterdag 29 januari is er een gewone opkomst van 14.00 uur (inloop vanaf 

13:45) tot 17.00 uur. 

Zaterdag 5 februari: SPL’s (Simon, Melle en Vincent) vliegen over! 
Op zaterdag 5 februari een speciaal moment, want de SPL’s vliegen over naar de 

Rowans. Uiteraard gaan er nog toffe activiteiten voor dit overvliegen worden bedacht, 

zodat ze via een leuk baantje afscheid kunnen nemen van de Verkenners. Het 

overvliegen vindt plaats tijden de normale opkomsttijden van 14.00 uur (inloop 

vanaf 13:45) tot 17.00 uur. 

 

  



 

Zomerkamp nieuws! 

 

Zoals ieder jaar gaan we dit jaar ook weer op zomerkamp. We hebben al een mooie 

locatie geboekt, waarover later meer. Nu vooral nieuws over de data: 

We zien op dit moment dat we rond de tijd van het zomerkamp een erg grote 

Rowangroep hebben. Erg leuk natuurlijk, maar die willen we ook graag net wat extra’s 

geven op kamp. Want als Rowan ben je wat ouder en wil je soms net even wat meer. 

Tegelijkertijd zien we ook dat de Verkennergroep aan het verjongen is, ook erg leuk! 

Veel nieuwe gezichten die voor het eerst echt op zomerkamp gaan. Een hele toffe 

ervaring. 

Dit gecombineerd maakt dat het kamp er als volgt uit gaat zien: 

• De Verkenners en Rowans starten samen met het zomerkamp op zaterdag 23 

juli. Samen de spullen inladen en op kamp. 

• Voor de Verkenners eindigt het kamp donderdagmiddag 28 juli.  

• De Rowans hebben vervolgens nog even een paar dagen voor zichzelf. Hun 

kamp eindigt op zaterdag 30 juli, nadat alle spullen bij de blokhut zijn 

opgeruimd. 

Op deze manier hopen we voor iedereen een tof kamp neer te zetten! Wij hebben er al 

zin an. Een inschrijflink met meer informatie volgt nog       

 

  



 

Overzicht opkomsten januari 2022 
Zaterdag 22 januari 

van 14.00 tot 17.00 uur 
 

Gewone opkomst (inloop vanaf 13:45) 
 

Zaterdag 29 januari 
van 14.00 tot 17.00 uur 

 

Gewone opkomst (inloop vanaf 13:45) 
 

Zaterdag 5 februari 
van 14.00 tot 17.00 uur 

Overvliegen van de SPL’s naar de Rowans  
Vincent, Melle en Simon! 
 

 

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

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

 
Zaterdag 19 februari Boerenkoolfuif 

Meer informatie volgt nog. 
 

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

 

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 donderdag 28 juli Zomerkamp Verkenners  

Zaterdag 23 t/m zaterdag 30 juli Zomerkamp Rowans (deels met Verkenners, 
deels alleen) 

 


