
 

December 2020 
Beste Verkenners en ouders, 

Na een erg gezellig weekendkamp (waarvoor dank!) nadert het einde van 2020. Zoals 

we allemaal weten was dit een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Door corona en de 

maatregelen hebben we als groep vele activiteiten helemaal anders moeten 

aanpakken. Het leuke daarbij was altijd om te zien hoe we met z’n allen er toch een 

heel tof jaar van hebben weten te maken. Bij de (online) Boerenkoolfuif zullen we hier 

ook nog even bij stilstaan      . Laten we ook deze laatste maand van 2020 nog even 

lekker knallen en daarna hopen dat we in de loop van 2021 langzaam weer op een 

verantwoordelijke manier meer mogelijkheden hebben.  

In deze nieuwsbrief een korte uitleg van de activiteiten van december en ook al wat 

informatie over een paar activiteiten in januari. Veel leesplezier! 

Groeten, 

Boris en Laurens 

Belangrijk: de Coronaregels 
Ondertussen bekend natuurlijk. Hieronder staan de nog steeds geldende 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? 

(Hieronder vallen ook chronische verkoudheidsklachten) 

 

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? 



 

Regels 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. 

• Er zullen de komende tijd geen opkomsten worden georganiseerd met ouders of 

externen.  

 

Kaarsenactie gaat niet door  
In de vorige nieuwsbrief hadden we al aangegeven dat de 

kaarsenverkoop 'onder voorbehoud' was. Inmiddels hebben we als 

bestuur en kader definitief besloten dit jaar geen kaarsen te gaan 

verkopen. Scouting Nederland heeft in verband met de huidige 

beperkingen wegens covid-19 het dringende advies gegeven niet langs 

deuren te gaan voor acties. Wij nemen dat advies over, zowel vanuit 

een oogpunt van veiligheid als vanwege mogelijk negatieve beeldvorming wanneer we 

er wel mee zouden doorgaan. 

Natuurlijk is het jammer dat een langjarige traditie zo wordt onderbroken en bovendien 

slaat het een aardig gat in de begroting. Gelukkig kunnen we dat laatste voor een keer 

best opvangen en we gaan ervan uit dat we komend jaar de draad weer kunnen 

oppakken. 

Aankomende opkomsten en speciale gebeurtenissen 

5 december- Sinterklazen met bordspellen 
Op zaterdagmiddag 5 december hebben we gewoon opkomst van 14 tot 17 uur. We 

gaan bezig met vuur maken en verder gezellig bij het vuur een pepernootje eten. 

12 december- Routetechnieken 
Op zaterdag 12 december gaan we tijdens de opkomst bezig met Routetechnieken. Dus 

dat betekent verder aan de slag met kaarten, kompassen enzovoorts. We gaan 

hiermee bezig zodat iedereen goed voorbereidt aan de regioactiviteit de Arnhemse 

Winterhike mee kan doen. Meer informatie over deze activiteit staat hieronder. 



 

19 december- Kerstviering na de opkomst 
Op zaterdag 19 december hebben we ten eerste een gewone opkomst van 14 tot 

17 uur. Na de opkomst volgt de kerstviering tot 20 uur. Voor eten wordt gezorgd 

in de vorm van lekker kerstbrood en drinken. In verband met de coronamaatregelen 

kunnen er dit jaar geen ouders aanwezig zijn bij de viering.  

Vakantie: 26 december en 2 januari 
Even 2 weken vakantie op 26 december en 2 januari. 

Eerst opkomst van 2021: Online Boerenkoolfuif op 9 januari 
Helaas kunnen we dit jaar niet gezellig boerenkolen bij de blokhut. 

Maar we laten ons niet uit het veld slaan, want we gaan dit jaar 

een online Boerenkoolfuif houden! De bingo ontbreekt 

uiteraard niet. En ook zijn weer ouders, zusjes, broertjes etc 

welkom. 

Maar hoe gaat dat dan werken? De Verkenners en Rowans gaan samen met hun 

(bege)leiding vanaf 11:00 uur aan de slag om de Boerenkool en toetjes te 

bereiden. Aan het einde van de middag worden alle maaltijden ingepakt en gebracht 

naar alle deelnemers van de Boerenkoolfuif. Je ontvangt thuis dus een mooi pakket 

met eten, maar natuurlijk ook een bingokaart. 

Vervolgens komen we met z’n allen (Welpen, Verkenners, ouders, broertjes etc etc) 

samen online via Zoom. De Rowans en SPL’s zullen op een aparte locatie samenkomen 

om de Bingo aan ons te presenteren. Er is een inloop vanaf 17:15 uur en we 

beginnen daarna om 17:30 uur. Eerst gaan we samen terugkijken op het speciale 

afgelopen jaar en daarna is de mogelijkheid om even in alle rust te gaan eten. 

Vervolgens volgt uiteraard de Bingo. We zullen rond 20:00 uur klaar zijn. 

Het is handig om van tevoren even Zoom te testen. De uitleg van de Zoom is hier te 

vinden: http://lincolngroep.nl/lincoln-nieuws/uitleg-zoom-voor-groepsactiviteiten/ 

Doe je mee? Schrijf je in! De kosten zijn 5 euro per persoon. Voor leden van de 

groep zit dit bedrag al in de contributie. Opgeven kan uiterlijk tot maandag 4 

januari en gaat via de volgende link: 

https://sol.scouting.nl/as/form/34367/participant/new/ 

Zaterdag 23 of zondag 24 januari 2021 – Arnhemse Winterhike (AWH)  
Ieder jaar organiseert de Regio de AWH. Dit is een regioactiviteit waarbij de 

Verkenners in groepjes een hike lopen met verschillende routetechnieken (zoals 

kompas en kaart coördinaten). Normaal gesproken is dit een heel weekend, maar dit 

jaar zal het door de coronaregels 1 dag zijn: de zaterdag of de zondag. De organisatie 

is op dit moment nog alles aan het uitdenken en organiseren. Zodra wij meer 

informatie hebben, laten we het weten. Handig om het wel alvast in de agenda te 

zetten      

http://lincolngroep.nl/lincoln-nieuws/uitleg-zoom-voor-groepsactiviteiten/
https://sol.scouting.nl/as/form/34367/participant/new/


 

Overzicht komende opkomsten  
en belangrijke data 

Komende opkomsten december 2020 
 

Zaterdag 5 december 
 

Opkomst van 14 tot 17 uur 
Vuur maken en pepernootjes eten. 
 

Zaterdag 12 december Opkomst van 14 tot 17 uur 
Een opkomst waar we bezig gaan met Routetechnieken.  
 

Zaterdagmiddag en avond 

19 december 

Een opkomst gevolgd door de kerstviering van 14 

tot 20 uur 
Dit jaar volgt de kerstviering na de opkomst. Ivm de 
coronamaatregelen is deze opkomst alleen voor 
jeugdleden.  
 

Zaterdag 26 december Vakantie 
 

Zaterdag 2 januari 2021 Vakantie 
 

Zaterdag 9 januari Online Boerenkoolfuif! Voorbereidingen van de 
Verkenners en Rowans bij de blokhut vanaf 11:00 uur. 
De Boerenkoolfuif is start online om 17:30 (inloop 
vanaf 17:15) en duurt tot +- 20:00 uur. 
 

Inschrijven kan t/m 4 januari. Zie stukje boven. 

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

 
Zaterdag 23 of zondag 24 

januari 2021  
Regioactiviteit: Arnhemse Winterhike (AWH).  
Meer informatie volgt zodra er meer bekend is. 
 

Zaterdag 30 januari Opkomst met het overvliegen van Jesse en David 
naar de Rowans! 
 

Zaterdag 24 juli t/m 1 augustus 
2021 

Jubileumkamp (zomerkamp) met Verkenners en 
Rowans. Meer info volgt bij de Boerenkoolfuif. 
 

 


