
 

Augustus 2021  
Beste Welpen, beste ouders/verzorgers, 

De zomervakantie is weer (bijna) voorbij en dat betekent dat de scouting weer kan 

beginnen! We starten dit seizoen met drie bijzondere opkomsten:  

• Alternatieve Airborne wandeling, 4 september 

• Speciale ouderopkomst, 11 september (jaja, ouders zijn welkom!) 

• Overvliegen van de oudste welpen, 26 september  

Hieronder lees je er meer over. 

We hebben er weer zin in! 

Hartelijke groeten, 

De Welpenleiding 

 

Aanpassingen coronaregels en scouting 
Sinds maart 2021 hebben we met scouting te maken gehad met aangepaste regels om 

de besmettingsrisico’s bij scouting zo klein mogelijk te houden. Aan het begin van dit 

seizoen zijn de regels voor het grootste gedeelte hetzelfde gebleven, met als 

belangrijkste regel dat je alleen mee kunt doen aan een opkomst/activiteit als je de 

gezondheidscheck hebt gedaan. Voor de oplettende kijker is er 1 vraag vervallen uit de 

gezondheidscheck: Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met milde klachten 

en koorts en/of benauwdheid? Deze vraag maakt dus geen onderdeel meer uit van de 

gezondheidscheck. De meest recente vragen staat hieronder. 

Verder zijn er wat versoepelingen, waaronder het feit dat grotere activiteiten zoals 

activiteiten met ouders en regioactiviteiten weer zijn toegestaan onder bepaalde 

voorwaarden. Natuurlijk erg leuk, want hoe meer zielen hoe meer vreugd! Meer 

informatie over welke activiteiten eraan komen krijgen jullie nog. 

Belangrijk: de nog steeds geldende coronaregels 

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. 

▪ Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur? 

hoesten, verkoudsheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid, reuk- 

en/of smaakverlies 



 

▪ Ben je op dit moment in isolatie omdat je positief getest bent op het 

coronavirus? 

▪ Ben je in quarantaine omdat je: 

• een huisgenoot/gezinslid of nauw contact bent van iemand bij wie het 

coronavirus is vastgesteld? 

• bent (terug)gekomen uit een COVID-19- risicogebied (‘oranje land’)? 

• bent gewaarschuwd door de Coronamelder-app? 

Regels rondom de opkomst 
▪ Wij houden extra rekening met hygiëne door regelmatig handen 

wassen/ontsmetten. 

▪ 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. Natuurlijk kun je even naar ons toekomen met 

vragen/opmerkingen, houdt dan wel de 1,5 meter afstand. 

▪ 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 houdt wel 1,5 meter 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. 

▪ Voor scouting geldt geen quarantaineplicht zoals op scholen. Dit betekent dat na 

een besmetting binnen de groep de opkomsten daarna door mogen gaan (tenzij 

de GGD anders beslist). 

 

4 september: Airborne Wandeltocht met een Lincoln route 
Zoals ieder jaar start het seizoen met de Airborne Wandeltocht, maar dan wel op z’n 

Lincolns. De Airborne Wandeltocht gaat niet door als groot evenement, maar je mag 

van de organisatie een eigen route lopen. Via de website van de Airborne Wandeltocht 

kun je vervolgens toch een medaille of speldje krijgen voor het lopen van de tocht. Erg 

leuk natuurlijk! 

Zaterdag 4 september om 10:00 verzamelen we op de blokhut vanwaar we de 

tocht starten. Voor degenen die hem uitlopen zullen we een officiële medaille/speldje 

bestellen. Net als vorig jaar zijn er 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. 

Net zoals bij de normale 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 als je niet aanwezig bent. 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 een sms/app sturen hoe laat hun zoon kan worden opgehaald. 

Wat neem je mee? 

• Uniform en das 

• Goede wandelschoenen 

• Dagrugzakje met daarin: 

· Lunchpakketje 

· Voldoende drinken en eten voor onderweg 

· Indien nodig: regenkleding of een goede jas 

We zien je 4 september, 10:00 uur op de blokhut! 

11 september: Speciale ouderopkomst met info-uurtje 
Het kan weer: een opkomst met ook ouders erbij! Op 11 september nodigen we alle 

ouders uit om bij de opkomst aanwezig te zijn. Uiteraard doet iedereen thuis de 

gezondheidscheck. 

De opkomst bestaat uit 2 delen: 

Het eerste deel is van 14 tot ongeveer 15 uur en bestaat uit het info-uurtje. Als groep 

nemen we jullie als ouders graag mee door onze plannen en de hulp die we daarbij 

kunnen gebruiken. We zouden het zeer waarderen als je in ieder geval aanwezig 

bent bij dit info-uurtje, ook als je de verdere opkomst niet aanwezig kunt zijn. 

Het tweede deel gaan we dan natuurlijk echt scoutingen: een tof spel met een verder 

gezellige opkomst. Het wordt een opkomst waar iedereen aan mee kan doen op 

zijn/haar manier ongeacht hoe sportief je bent De opkomst is om 17:00 uur afgelopen. 

We hopen jullie als ouders op 11 september te mogen begroeten! Oh ja, mocht je thuis 

nog een kinderen hebben die mee willen doen, gezellig! Goed om te weten: Bij het 

info-uurtje gaan de kinderen met de leiding een spel doen en zijn ze dus even weg bij 

de ouders. 

18 september: Normale opkomst 
De eerste gewone opkomst waarbij we niet een open dag of wandeltocht op het 

programma hebben staan is op 18 september. Dan is het seizoen dus helemaal 

begonnen ☺. 

25 september: Overvliegen oudste Welpen 
Tijdens deze opkomst gaan we afscheid nemen van de oudste Welpen. Volgens traditie 

bereiden de Verkenners het overvliegen voor. Met een hoop lol en uitdaging! 

 



 

Vriendje mee naar de opkomst? Mag altijd! (Graag zelfs) 
Op 25 september gaan er 4 Welpen overvliegen naar de Verkenners. We kunnen dus 

nieuwe leden goed gebruiken. Daarom willen we nog een keer onder de aandacht 

brengen dat het altijd mogelijk is om een vriendje mee te nemen naar een opkomst. 

Graag zelfs! Het is een leuke manier om kennis te maken met scouting en wie weet 

vindt je vriendje het zo leuk dat hij vaker wil komen en uiteindelijk lid wil worden. Hij 

mag vier keer vrijblijvend komen kijken om een goed beeld te vormen hoe het is bij 

scouting (heel leuk natuurlijk!) en of het bij hem past.  

Het is wel fijn als je laat weten dat je iemand meeneemt, zodat we er rekening mee 

kunnen houden in de voorbereiding van de opkomst. 

 

Toch weer even een reminder aan het tekenseizoen 
Omdat het gewoon heel belangrijk is, nogmaals een reminder om altijd alert te zijn op 

teken. Voor meer informatie kun je hier kijken: 

https://www.tekenradar.nl/teken/tekenbeet 

 

Onze zoektochten, zoek je mee? 

Help mee: leiding gezocht! 
Intussen zijn we nog steeds dringend op zoek naar leiding. Met 

name bij de Rowans (15 t/m 18 jaar) en Welpen (7 t/m 11 jaar) is 

het echt nodig dat we versterking vinden. Voor de Verkenners (11 

t/m 15 jaar) is versterking natuurlijk ook welkom. 

Help ons mee met zoeken. Je hebt geen scoutingervaring nodig, 

want met enthousiasme kom je een heel eind! Je kunt onze poster 

en speciale pagina op de website gebruiken om iemand meer te 

vertellen. Als iemand enthousiast is, kun je ze altijd naar ons 

doorverwijzen of ze kunnen even rustig op onze site kijken en via daar het 

contactformulier invullen. Bedankt!  

*Link naar de poster: https://lincolngroep.nl/lincoln-nieuws/poster-leiding-gezocht/ 

*Link naar de speciale pagina op de website: http://www.lincolngroep.nl/leiding 

  

https://lincolngroep.nl/lincoln-nieuws/poster-leiding-gezocht/
http://www.lincolngroep.nl/leiding


 

Overzicht komende opkomsten en belangrijke data 
 

Komende opkomsten augustus 2021  

4 september Alternatieve Airborne Wandeling 

Verzamelen om 10 uur bij de Blokhut, nadere informatie en 

inschrijflink volgen apart 

11 september Informatiemiddag ouders 14-15 uur, daarna zijn de 

ouders welkom om te blijven en mee te doen! 

18 september Gewone opkomst 

14-17 uur Blokhut 

25 september Overvliegen oudste Welpen 

14-17 uur Blokhut 

2 oktober Gewone opkomst 

14-17 uur Blokhut 

9 oktober Gewone opkomst 

14-17 uur Blokhut 

16 oktober Gewone opkomst 

14-17 uur Blokhut 

 


