
 

Oktober 2020 
Beste ouders, 

Jaja, jullie zien het goed. Een nieuw uiterlijk van onze nieuwsbrief. Omdat we dit seizoen 

75 jaar bestaan als scoutinggroep vieren we dit met een nieuwe stijl, maar bovenal met 

een nieuw logo. Deze staat linksboven. Dank aan Jeroen voor het ontwerpen van het 

logo! Het kan zomaar zijn dat er nog een badge voor het uniform aankomt….   

Intussen zit de eerste maand er alweer op. Een maand waarin de nieuwe welpenleiding 

van start ging. En een maand waarin we heel veel nieuwe kijkers mochten verwelkomen. 

Het lijkt erop dat we binnenkort een flink gegroeide horde hebben en daar zijn Raksha, 

Baloe, Malchi en Oe heel blij mee!  

Groeten, 

De Welpenleiding 
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Belangrijk: (nogmaals) de Coronaregels 

 

De coronamaatregelen zijn intussen aangescherpt. Voor ons als 
Scoutinggroep zijn er geen grote veranderingen. Hieronder nogmaals de 
coronaregels die wij hanteren. Lees deze dus goed door:  

 
➢ 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.  

 

Lincolnrestaurant: de uitslag! 
Op 26 september hadden we ons corona-proof Lincolnrestaurant. Het was een zeer leuke 

en geslaagde activiteit met een enorme opkomst: inclusief alle jeugdleden waren er 78 

deelnemers, een record! Veel dank aan de organisatoren voor al de voorbereidingen en 

aan de Welpen, Verkenners en Rowans voor de kraampjes en heerlijke gerechten! 

Natuurlijk is iedereen ook heel erg benieuwd naar het bedrag voor het Longfonds dat we 

hebben verdiend met het Lincolnrestaurant. Ook dat is een record geworden! 

Met een extra bijdrage van groep van €200 krijgt het Longfonds een totale gift van…. 

€535,- 

Iedereen die heeft deelgenomen en zo heeft bijgedragen heel erg bedankt! 

 

Zakmes-insigne 
De ouders van de welpen van 9 jaar en ouder hebben er al een aparte 

brief over gehad: met onze oudste welpen gaan we werken aan het 

zakmes-insigne. Zakmessen horen een beetje bij Scouting, omdat je er 

zo ontzettend veel nuttigs mee kunt doen. Denk bijvoorbeeld aan het 

schillen van een (aard)appel, het doorsnijden van een touwtje of het 



 

bewerken van een stuk hout. Omdat messen behalve nuttig ook best een beetje 

gevaarlijk kunnen zijn, hanteren we binnen onze groep de volgende regels met 

betrekking tot zakmessen: 

• Ben je jonger dan 9 jaar? Dan neem je geen zakmes mee naar Scouting. 

• Ben je 9 jaar of ouder? Dan mag je je zakmes-insigne gaan halen.  

• Pas als je je insigne hebt behaald (en het op het uniform zit!) mag je je mes bij 

je hebben tijdens opkomsten 

Voor alle duidelijkheid: een zakmes is een mes dat je in kunt klappen (bijv. Victorinox 

of Opinel). Niet-opklapbare messen of dolken zijn voor welpen niet toegestaan! 

Overzicht van aankomende speciale opkomsten  

Spooktocht vrijdag 30 oktober 
-!!ONDER VOORBEHOUD!!- 

Er staat voor vrijdagavond 30 oktober een jaarlijks 

terugkerende Regio-activiteit op de planning: de 

Spooktocht. Daarbij gaan Welpen van heel veel groepen uit 

Arnhem en omstreken lekker griezelen in het donker. 

Helaas is het nog steeds onduidelijk of de tocht dit jaar ook 

echt doorgaat. Deels heeft dit met corona te maken, deels 

met een gebrek aan organisatoren. Daarom het 

voorbehoud.  

Als de tocht doorgaat, hebben we op vrijdagavond opkomst 

(exacte tijd en locatie volgen dan nog) en is er zaterdag 31 

oktober geen opkomst. Gaat het niet door, dan hebben we gewoon op zaterdag opkomst. 

Helderder kunnen we het helaas nog niet maken. 

Natuurwerkdag 7 november van 9:30 tot 13:00 
Ieder jaar doen we als Lincolngroep mee met de 

Natuurwerkdag van IVN. Dit is een nationale dag 
waarbij er door heel het land klussen worden gedaan 
door vrijwilligers. Wij doen ieder jaar mee in 

Oosterbeek bij de Rosandepolder. Daar gaan we wilgen 
knotten (takken zagen en slepen). De takken gaan 

uiteindelijk naar Burgers Zoo voor onder andere de olifanten. De natuurwerkdag begint 
om 9:30 uur en eindigt 13:00 uur. Meer informatie sturen we nog rond die tijd. In de 
middag is er geen opkomst. 

 



 

Weekendkamp 14-15 november 
Zet het alvast in de agenda: op 14 en 15 november gaan de Welpen op 

kamp in de eigen blokhut. Wat het thema wordt blijft nog even geheim 

(vooral omdat we dat als leiding zelf ook nog niet weten      ), maar dat we 

lekker gaan koken, ’s avonds rond het kampvuur gaan zitten en niet om 

acht uur gaan slapen spreekt voor zich. Kortom, dat het leuk wordt staat 

vast. Uiteraard krijgen jullie hier nog uitgebreide informatie over. 

Kaarseninpakavond vrijdagavond 20 november 19.30 
Vooralsnog gaan we ervan uit dat we ook dit jaar in december 

weer kaarsen met een kerstwens kunnen verkopen. In groepjes 

gaan de Welpen (en ook de Verkenners en Rowans) dan langs 

de deuren in een aantal wijken om setjes kaarsen te verkopen, 

waarvan de opbrengst ten goede komt aan de groep.  

Die setjes kaarsen komen niet uit de lucht vallen: we moeten ze 

zelf inpakken. Omdat dit best een secuur werkje is, wordt dit niet 

gedaan door de welpen maar door de oudere jeugdleden, 

volwassen leden en …. OUDERS! Het is altijd een heel gezellige avond, dus zet hem vast 

in uw agenda. Uiteraard houden we rekening met de (dan geldende) corona-regels. 

Nadere informatie volgt nog. 

  



 

Overzicht komende opkomsten en belangrijke data 
Oktober 2020 

3 oktober  Gewone opkomst 

10 oktober  Gewone opkomst 

17 oktober  Gewone opkomst 

24 oktober  Geen opkomst ivm vakantie 

-ONDER VOORBEHOUD- 30 oktober  Spooktocht (in de avond) 

-ONDER VOORBEHOUD- 31 oktober  Geen opkomst 

7 november in de ochtend  Natuurwerkdag van 9:30 tot 13:00 

uur in Oosterbeek. Meer info volgt. 

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

Vrijdagavond 

20 november 19:30 uur 

 Kaarsen inpakken bij de blokhut. 

Meer info volgt. 

NB: Niet voor Welpen, wel voor 

Welpenouders 

Zaterdag 14 tot zondag 15 november  Weekendkamp Welpen. Meer 

informatie volgt nog. 

Zaterdag 5 december  Sinterklaasopkomst  

Zaterdagochtend en middag 

12 december 

 Kaarsenverkoopdag 1 van 10 tot 17 

uur 

Zaterdagmiddag en avond 

19 december 

 Kaarsenverkoopdag 2 van 14 tot 17 

uur 

Gevolgd door de Kerstviering van 17 

tot 20 uur 

Donderdag 13 Mei tot zondag 16 mei 2021  Jubileumkamp (Hemelvaartskamp). 

 


