
 

Update nieuwsbrief oktober 2020 
Beste Verkenners en ouders, 

Na de aanscherping van de coronamaatregelen vanaf 14 oktober heeft Scouting 

Nederland de regels voor alle scoutinggroepen een update gegeven. Op basis van die 

regels sturen we jullie deze up-to-date nieuwsbrief waarin we jullie meenemen in de nu 

geldende regels voor onze opkomsten en de komende activiteiten. En dan nu het 

goede nieuws: de opkomsten van de Welpen, Verkenners en Rowans gaan de komende 

tijd gewoon door!       Voor een paar activiteiten zijn er wel belangrijke wijzigingen, 

zoals bijvoorbeeld het geplande weekendkamp van 27 t/m 29 november. Hierbij alle 

up-to-date informatie over de komende opkomsten in oktober en al een beetje 

november.  

Tot bij scouting! 

Groeten, 

Boris en Laurens 

Belangrijk: de (deels nieuwe) Coronaregels 
Hieronder staan de 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. 

o 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? 

 

o Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of 

benauwdheidsklachten? 

 

o Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en 

is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld? 

 

o 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? 

 

o Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij 

het nieuwe coronavirus is vastgesteld? 

  



 

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. 

 

Aankomende opkomsten met de nieuwe coronaregels 

Natuurwerkdag 7 november van 9:30 tot 13:00 – Bij onze eigen blokhut! 
De natuurwerkdag georganiseerd door IVN gaat dit jaar niet door, dus we gaan dit jaar 

niet naar Oosterbeek. Maar wij laten ons niet uit het veld slaan, dus we gaan een eigen 

natuurwerkdag organiseren bij onze eigen blokhut van 9:30 tot 13:00 uur. Wat we 

precies gaan doen, gaan we nog bedenken. Maar het gaat uiteraard iets zijn dat goed 

is voor de natuur! 

Voor SPL’s/PL’s/APL’s: Bijeenkomst op 7 november van 14 tot 17 uur (na 

de natuurwerkdag) 
De bijeenkomst op 7 november na de natuurwerkdag voor de SPL’s, PL’s en APL’s gaat 

gewoon door. Bij de blokhut zullen we verschillende activiteiten doen die allemaal iets 

te maken hebben met het zijn van een SPL/PL/APL. De bijeenkomst duurt tot 17 uur. 

Avondopkomst op zaterdagavond 14 

november 
De greppeltocht van de Regio gaat niet door, net 

zoals alle andere activiteiten georganiseerd door de 

Regio. In plaats daarvan gaan we een avondopkomst 

doen bij de blokhut van 19 tot 22 uur. Het idee is 

om te gaan lasergamen als de lasergame setjes 

(bekend van het zomerkamp) weer beschikbaar zijn. 

Alsnog een toffe avond dus! 

 



 

27 t/m 29 november Weekendkamp – Weekendkamp  

zonder overnachting 
Het is nu niet toegestaan om kampen met overnachting te houden. Voor zover het er 

nu uitziet, gaan we het weekendkamp net zo doen als het zomerkamp: een kamp 

zonder overnachtingen. Samen met de Rowans en SPL’s (die het kamp grotendeels 

organiseren) gaan we nog overleggen hoe het kamp er precies uit gaat zien. Mochten 

de maatregelen over enkele weken toch overnachtingen toelaten dan gaan we 

natuurlijk alsnog op kamp met overnachting! 

Zet het dus goed in de agenda: vrijdagavond 27 t/m zondagmiddag 29 november 

– het kamp zonder overnachtingen dat je niet wilt missen      

Alleen voor SPL’s Jesse en David: 31 oktober na de opkomst 
De avondopkomst op 31 oktober voor de SPL’s en Rowans gaat ook gewoon door. Zij 

zullen blijven plakken om ten eerste lekker te eten, maar daarna moeten ze aan de 

slag voor het weekendkamp zonder overnachtingen van 27 t/m 29 november. De 

avond duurt tot 21:00 uur. 

Kaarsenactie – Nog even nadenken… 
In de nieuwe regels van Scouting Nederland staat dat 

acties langs de deuren voorlopig niet zijn toegestaan. 

Normaal gesproken zouden we rond midden november 

samen de kaarsen gaan inpakken. Voor nu is het nog 

niet duidelijk of we wel of niet doorgaan met de 

kaarsenactie. We gaan binnen de groep nadenken wat 

er wel mogelijk is. Mocht je ideeën hebben, laat het 

ons dan vooral weten! Wordt vervolgd dus… 

 
Overzicht komende opkomsten  

en belangrijke data 

Komende opkomsten oktober 2020 
 

17 oktober Gewone opkomst 

24 oktober Geen opkomst ivm vakantie 

31 oktober Gewone opkomst 

31 oktober na de opkomst 
van 17 tot 21 uur 

Alleen voor SPL’s en Rowans: 
Een avond waarin het weekendkamp verder wordt 
uitgewerkt. 



 

7 november in de ochtend  
 

Onze eigen natuurwerkdag bij onze blokhut van 9:30 
tot 13:00 uur. 
 

7 november in de middag  
van 14 tot 17 uur 

Alleen voor SPL’s, PL’s en APL’s: 
Een speciale middag na onze natuurwerkdag bij de 
blokhut om samen actief bezig te gaan met wat het 
betekent om een SPL/PL/APL te zijn. 

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

 
Zaterdagavond 14 november Avondopkomst bij onze eigen blokhut van 19:00 tot 

22:00 uur. 
 

Vrijdagavond  
20 november 19:30 uur 

ONDER VOORBEHOUD: Kaarsen inpakken. We denken 
nog na of de kaarsenactie dit jaar door kan gaan en hoe 
we dit gaan invullen. 
 

Vrijdagavond 27 t/m 
zondagmiddag 29 november 

zonder overnachtingen 

Weekendkamp Verkenners en Rowans met (zoals het er 
nu naar uitziet) geen overnachtingen. Meer informatie 
volgt nog. 
 

Zaterdag 5 december Sinterklaasopkomst, gewoon van 14 tot 17 uur 

 

Zaterdagochtend en middag 
12 december 

ONDER VOORBEHOUD: Kaarsenverkoopdag 1 van 10 
tot 17 uur. We denken nog na of de kaarsenactie dit 
jaar door kan gaan en hoe we dit gaan invullen. 
 
 

Zaterdagmiddag en avond 
19 december 

ONDER VOORBEHOUD: Kaarsenverkoopdag 2 van 14 
tot 17 uur, gevolgd door de Kerstviering van 17 tot 20 
uur. We denken nog na of de kaarsenactie dit jaar door 
kan gaan en hoe we dit gaan invullen. 
 

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

 


