Verkenners en Rowans
Januari 2021
Beste Verkenners en Rowans (en ouders),
Zo gaat een jaar voorbij… Een jaar vol toffe
scoutingactiviteiten, waaronder leuke kampen en
gezellige kampvuren. We willen jullie allemaal
(Verkenners, Rowans en ouders) weer bedanken voor
een geweldig jaar. Samen hebben we er weer wat moois
van weten te maken.
Laten we er in 2022 weer met frisse moed en een goede
gezondheid samen voor gaan! Wij hebben er zin an
Veel leesplezier en tot bij scouting!
-Jeroen, Boris en Laurens
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Update van de coronaregels: blokhut gesloten tijdens opkomst
Sinds de nieuwe lockdown gelden er ook verscherpte maatregelen voor scouting. De
enige verandering die echt impact heeft op de opkomsten van de Verkenners en
Rowans is het feit dat de blokhut tijdens de opkomst gesloten moet zijn. Je mag
gelukkig nog wel naar de WC, maar verder mogen we tijdens de opkomst niet binnen
zijn. Eigenlijk deden wij dit grotendeels al, maar hou er dus extra rekening mee met
jouw kleidingkeuze.

Totaaloverzicht coronaregels scouting
Hieronder staan de tot in ieder geval 14 januari geldende coronaregels bij scouting:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen, ook als je gevaccineerd bent.
In afwachting van een coronatest blijf je thuis. Ook als je in quarantaine moet
blijf je thuis.
Positief getest? Kom niet naar Scouting en volg de aanwijzingen van de GGD. Als
je uit isolatie bent mag je weer naar Scouting.
Negatief getest bij de GGD? Dan mag je weer naar Scouting (tenzij de
quarantaineperiode niet voorbij is).
Opkomsttijden voor de Verkenners en Rowans zijn van 13.30 (inloop
vanaf 13:15) tot 16.30 uur.
Opkomsten zijn allemaal buiten, want de blokhut is gesloten. We gaan alleen
naar binnen voor een bezoekje aan het toilet. Doe dus kleding aan die past bij
deze koude wintermaanden.
De leiding houdt 1,5 meter afstand tot de Verkenners/Rowans en tot elkaar, met
uitzondering van sportactiviteiten.
Kom je jouw zoon halen of brengen? Wacht dan op parkeerplaats of boven bij de
heg. Bedankt.
Verder zullen we extra blijven letten op de hygiëne, zoals handen wassen.

Informatie over de opkomsten in januari + beetje februari
Boerenkoolfuif uitgesteld naar 19 februari
Omdat de blokhut tijdens opkomsten gesloten moet zijn, is besloten om de
Boerenkoolfuif van 8 januari te verplaatsen naar zaterdag 19 februari. Wij hopen dat er
dan meer mogelijk is. Zet dit dus vast in je agenda. Meer info volgt

Zaterdag 8 januari: gewone opkomst
Op zaterdag 8 januari dus geen boerenkoolfuif, maar een gewone opkomst van 13:30
uur (inloop vanaf 13:15) tot 16:30 uur.

Zaterdag 15 januari: AWH gaat niet door, wel gewone opkomst
Oorspronkelijk zou er op 15 januari een regioactiviteit zijn: de Arnhemse Winterhike
(AWH). De regio heeft besloten om dit niet door te laten gaan in verband met de
aangescherpte maatregelen. Of er een nog een nieuwe datum komt is nog niet bekend.
Er is op zaterdag 15 januari dus een gewone opkomst van 13:30 uur (inloop vanaf
13:15) tot 16:30 uur.

Zaterdag 22 januari: gewone opkomst
Op zaterdag 22 januari is er een gewone opkomst van 13:30 uur (inloop vanaf
13:15) tot 16:30 uur.

Zaterdag 29 januari: gewone opkomst
Op zaterdag 29 januari is er een gewone opkomst van 13:30 uur (inloop vanaf
13:15) tot 16:30 uur.

Zaterdag 5 februari: SPL’s (Simon, Melle en Vincent) vliegen over!
Op zaterdag 5 februari een speciaal moment, want de SPL’s vliegen over naar de
Rowans. Uiteraard gaan er nog toffe activiteiten voor dit overvliegen worden bedacht,
zodat ze via een leuk baantje afscheid kunnen nemen van de Verkenners. Het
overvliegen vindt plaats tijden de normale opkomsttijden van 13:30 uur (inloop
vanaf 13:15) tot 16:30 uur.

Nog steeds leiding gezocht!
Intussen zijn we nog steeds dringend op zoek naar leiding, zowel bij
de Welpen (7 t/m 11 jaar), Verkenners (11 t/m 15 jaar) en
Rowans (15 t/m 18 jaar).
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

Overzicht opkomsten januari 2022
Zaterdag 8 januari
van 13.30 tot 16.30 uur

Gewone opkomst

Zaterdag 15 januari
van 13.30 tot 16.30 uur

Gewone opkomst

Zaterdag 22 januari
van 13.30 tot 16.30 uur

Gewone opkomst

Zaterdag 29 januari
van 13.30 tot 16.30 uur

Gewone opkomst

Zaterdag 5 februari
van 13.30 tot 16.30 uur

Overvliegen van de SPL’s naar de Rowans
Vincent, Melle en Simon!

Bijzondere data in de verdere toekomst – handig voor in de agenda
Meer info volgt nog over deze activiteiten, data kunnen nog wijzigen.
Zaterdag 19 februari

Boerenkoolfuif
Meer informatie volgt nog.

Zaterdag 26 februari

VERKENNERS: Spetterfestijn (vlotten
bouwen in een zwembad!)

Zaterdag 12 maart
Zaterdag 16 april
Vrijdag 22 t/m zondag 24 april
Woensdag 4 mei
Vrijdag 13 t/m zondag 15 mei
Zaterdag 9 juli
Zaterdag 23 t/m zaterdag 30 juli

NL Doet (onze klusdag bij de blokhut)
Sint Joris-viering met BBQ
Regionale Scoutingwedstrijden (RSW)
Dodenherdenking
ROWANS: Weekendkamp! (niet voor
Verkenners)
Lincoln Restaurant, Tapas editie
Zomerkamp Verkenners en Rowans!

