
 

September 2020 

Beste Verkenners en ouders,  

Hopelijk heeft iedereen van een fijne vakantie kunnen genieten, ondanks dat je wellicht niet naar de 

gewenste vakantielocatie hebt kunnen gaan. Na een mooie rustperiode gaan we weer van start met 

Scouting! We kunnen gewoon starten met allemaal fysieke opkomsten en hopen dat ook de komende tijd 

te kunnen blijven doen, want Scouting is natuurlijk het leukst in de buitenlucht. Natuurlijk zijn er wel 

speciale coronaregels dus lees deze goed door.  

We gaan er hoe dan ook weer een tof seizoen van maken. Vooral ook 

omdat dit het 75e seizoen is van de Lincolngroep! Dat gaat natuurlijk 

gevierd worden. We starten het seizoen met een speciale wandeltocht en 

op 26 september krijgen jullie meer informatie over dit speciale seizoen te 

horen bij het Lincoln Restaurant. Onze 75e verjaardag laten we natuurlijk 

niet zomaar aan ons voorbij gaan! 

Met vriendelijke scoutinggroet, 

Boris en Laurens 

 

Overzicht informatie nieuwsbrief 
Hier een overzicht van de punten die in deze nieuwbrief worden besproken. Allemaal belangrijk uiteraard 

      Klik op de titels om naar de tekst te gaan. 
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Opkomsttijden: 14:00 tot 17:00 uur 
Vanaf de start van dit seizoen gaan we terug naar de standaard opkomsttijden: van 14 tot 17 uur, behalve 

bij speciale opkomsten natuurlijk. Aparte tijden staan altijd duidelijk in de nieuwsbrief benoemd. 

 
 
 
 
 
 

Coronaregels bij de start van dit seizoen 
We kunnen dit seizoen gewoon starten met scoutingopkomsten. Uiteraard zijn er door de 

coronamaatregelen wel extra regels waar we ons aan moeten houden. Hier volgen de belangrijkste. Lees 

deze goed door, zodat we samen veilig opkomsten kunnen blijven draaien. 

• Heb je verkoudheidsklachten of ben je ziek? Blijf dan thuis en ziek uit. 

• Ben je na klachten negatief getest? Dan ben je welkom bij Scouting. Positief getest? Kom niet 

naar Scouting en volg de aanwijzingen van de GGD. 

• 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, met uitzondering van sport-, spel- en bewegingsactiviteiten. 

• 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. 

5 september: Lincoln Jubileumtocht! 
Het komende Scoutingseizoen valt in ons jubileumjaar, we bestaan namelijk 75 jaar en dat gaan we vieren. 

Het wordt ook een bijzonder jaar omdat we ons nog steeds aan allerlei maatregelen moeten houden door 

Covid-19. Zo begint ons seizoen normaal met de Airborne wandeltocht in Oosterbeek. Zoals jullie weten 

gaat deze voor het eerst in zijn bestaan niet door. 

Omdat wij als Lincolngroep verbonden zijn met het Lincoln regiment, willen we als seizoenstart als 

eerbetoon een alternatieve wandeling lopen onder de naam Lincoln Jubileum Wandeltocht. De tocht gaat 

door de historische omgeving waar Operation Market Garden heeft plaats gevonden. Doordat het een 

alternatieve tocht is -waardoor we geen drukke plekken tegen zullen komen- is het veilig dit te doen.  

Zaterdag 5 september om 10:00 verzamelen we op de blokhut vanwaar we de tocht starten. Voor 

degenen die hem uitlopen zal er een bijzondere beloning zijn! Er zijn 3 routes: Welpen 10 km, Verkenners 

15 km en Rowans 25 km. Oudere Verkenners mogen in overleg met hun leiding ook kiezen voor de 25 km 

variant.  
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Net zoals bij de gebruikelijke Airborne wandeltocht gaan we ervan uit dat iedereen meedoet! Aanmelden 

voor deze tocht is dus niet nodig. Maar meld je natuurlijk wel af bij de leiding wanneer je niet meedoet. 

Omdat bij deze tocht de eindtijd vooraf niet helemaal in te schatten is, zullen we die ouders die hun zoon 

komen halen in de loop van de middag sms’en hoe laat hun zoon kan worden opgehaald. 

Wat neem je mee? 

• Compleet uniform 

• Goede wandelschoenen 

• Eventueel regenkleding 

• Lunchpakketje 

• Voldoende drinken en eten voor onderweg 

Tot 5 september, 10:00 uur op de blokhut! 

12 september: de eerste gewone opkomst 
12 september hebben we de eerste gewone opkomst van het seizoen. Dan gaan we starten met nieuwe 

ideeën en plannen voor weer een tof seizoen. 

19 september: Voorbereiding Lincoln Restaurant 
Op 19 september gaan we voorbereidingen treffen voor het Lincoln Restaurant een week later. De opkomst 

is gewoon van 14 tot 17 uur. We gaan samen kijken naar de kraampjes en het eten dat we gaan 

klaarmaken. 

26 september: Lincoln Restaurant! 
Het is inmiddels een traditie geworden om ieder jaar het Lincolnrestaurant te organiseren voor het goede 

doel. Dit jaar is dat het Longfonds. Het Longfonds financiert onderzoek naar tal van longziekten en 

longaandoeningen en daarom leek ons dit doel toepasselijk in deze Corana tijd.  

Het restaurant is om twee redenen heel speciaal dit keer, want het is de start van het jubileum jaar, 75 jaar 

Lincolngroep! En ook de Corona maatregelen maken dat we het anders doen dan vorige jaren. We willen 

jullie van harte uitnodigen voor een Corona proof “walking dinner”. Rondom de 

blokhut hebben we kraampjes staan met lekkere hapjes. Uiteraard klaargemaakt 

door de welpen, verkenners, rowans en leiding. En ook enkele ouders helpen mee. 

In kleine groepjes kunnen jullie van kraampje naar kraampje. Zo kan iedereen 

genoeg afstand bewaren. De starttijd per groepje verschilt (starttijd tussen 

ongeveer 17 en 18 uur).  

Deelname aan het Lincolnrestaurant is €7,50 inclusief het drinken. Dat hoeft dus niet ter plekke gekocht te 

worden.  

Met deze link kun je je inschrijven: https://sol.scouting.nl/as/form/33659/participant/new/ 

https://sol.scouting.nl/as/form/33659/participant/new/
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Toekomstige data: alvast handig voor in de agenda 
Onderaan de planning op de laatste pagina staan nu ook alvast speciale 

opkomsten om nu al in de agenda te zetten. Op die manier mis je geen leuke 

activiteiten. Let wel op: het kan zijn dat deze data van de grotere activiteiten nog 

veranderen door wijzigingen in organisatie of bijvoorbeeld door 

coronamaatregelen.  
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Overzicht komende opkomsten en belangrijke data 

September 2020 

Zaterdag 5 september Lincoln Jubileum Wandeltocht 

Verzamelen: 10:00 

Eind rond 17:00 (precieze tijd appen/smsen we naar de ouders die komen 

halen)  

Begin en einde bij de Blokhut 

Zaterdag 12 september Eerste gewone opkomst: let’s go! 

Opkomst 14:00-17:00 uur bij de Blokhut 

Zaterdag 19 september Voorbereiding Lincoln Restaurant 

Opkomst 14:00-17:00 uur bij de Blokhut 

Zaterdag 26 september Lincoln Restaurant (zie stukje hierboven voor meer info) 

Start: 13:00 uur (voorbereidingen) 

Einde: rond 19:30 uur. 

 

Handig voor in de agenda – data speciale opkomsten tot begin 2021 

(let op: data van grote activiteiten kunnen nog veranderen) 

Zaterdag 24 oktober Geen opkomst ivm vakantie. – 17 oktober is er dus WEL opkomst 

Zaterdagochtend  

7 november  

Natuurwerkdag in Oosterbeek, van 9:30 tot 13:00 uur. Meer info volgt. 

Zaterdagavond 

14 november 

De greppeltocht georganiseerd door de Regio. Een avondhike waarbij je 

ongezien naar een eindpunt moet lopen. Meer info volgt. 

Zaterdagochtend en 

middag 12 december 

Kaarsenverkoop van 10 tot 17 uur. 

Zaterdagmiddag en 

avond 19 december 

Kaarsenverkoop van 14 tot 17 uur, gevolgd door de Kerstviering. 

Zaterdag 26 december Geen opkomst ivm vakantie. 

Zaterdag 9 januari Boerenkoolfuif (onze jaarstart) van 17 tot 20 uur. 

 

 


