Beste leden en ouders/verzorgers,
Na de aankondiging van het kabinet dat de scholen en sportverenigingen weer konden starten met hun
activiteiten hebben we gekeken en overlegd met leiding en gemeente op welke wijze wij weer konden
starten met onze opkomsten. Er zijn gelukkig weer veel mogelijkheden om hier mee te starten en daarom
beginnen komend weekend (12 en 13 februari) voor bijna alle speltakken (behalve de stam) de opkomsten
weer. De Explorers starten de 19e weer met een fysieke opkomst
Er zijn wel een aantal maatregelen die we opnieuw nemen of onder de aandacht brengen en via deze brief
breng ik jullie daar graag van op de hoogte.
Opkomsten
Voor de jongste speltakken van 5 t/m 11 jaar (Bevers en Welpen) geldt dat de opkomst tijden blijven
zoals ze waren. Voor de oudere speltakken 11 t/m 18 jaar (Scouts en Explorers) wordt de tijd een beetje
verschoven, zodat ze op tijd thuis kunnen zijn voor de avondklok. De exacte tijden voor alle speltakken
worden onderaan het bericht genoemd.
De verkenners en padvindsters hebben elk om de week opkomst.
Een richtlijn vanuit de gemeente is dat er een coronaverantwoordelijke aanwezig is die toe ziet op het
naleven van alle richtlijnen. Deze persoon is te herkennen aan een hesje. Het verzoek aan iedereen is om
met elkaar de volgende richtlijnen te volgen en de aanwijzingen van de coronaverantwoordelijke en de
leiding op te volgen!
Belangrijk
• Er gelden dezelfde gezondheidsregels voor toegang tot de opkomst, zoals deze ook op de scholen
gelden. Bij Corona gerelateerde klachten, hier dus rekening mee houden. De algemene regels worden
inmiddels bekend verondersteld..
• De opkomsten vinden voornamelijk in de buitenlucht plaats. En zijn met name gericht op een sportief
karakter. Bij slecht of koud weer, graag extra rekening houden met voldoende warme kleding. De leiding
kan ook beslissen dat de opkomst komt te vervallen, of online wel door gaat, hierover zal dan door de
leiding gecommuniceerd worden.
• Vóór de opkomst dient iedereen thuis nog naar het toilet te gaan. Dit om het gebruik bij het gebouw
zoveel mogelijk te beperken.
• Jeugdleden ouder dan 11 jaar, die zonder ouders, maar met andere leden fietsen, houden ook tijdens de
fietstocht 1,5m afstand!
• Ivm eventuele extra voorbereidingen voor een aangepast programma, is het voor de leiding extra
belangrijk om te weten welke kinderen er wel en niet komen. Meld u dus uw kind zeker af, indien het een
keer niet naar de opkomst komt.
• Indien de leiding of u als ouder zich niet prettig voelt bij het bezoeken van de opkomsten, dan staat het
iedereen vrij om thuis te blijven.
• Vanuit Scouting Nederland is er op hoog niveau overleg geweest met het ministerie en het RIVM. Het
belang van activiteiten voor de jeugd wordt door beide organisaties onderschreven. Daarom is het weer
toegestaan om te starten met onze activiteiten.
Graag breng ik de Smok en Vot route nog eens bij u onder de aandacht. Deze is in het voorjaar van 2020
ook gebruikt, maar er zijn nu enkele nieuwe leden bijgekomen en de route werd eind vorig jaar niet meer
strikt opgevolgd, waardoor het niet meer werkte.
Graag opnieuw deze route en handelingen volgen:
Aankomst/vertrek
• Iedereen volgt de aanwijzingen van de Smok en Vot (volgende pagina) op.
• Jeugdleden komen zoveel mogelijk op eigen gelegenheid (fiets/lopend) naar scouting.
• Ouders/verzorgers reizen alleen met hun eigen kinderen en komen op eigen gelegenheid.
• Ouders/verzorgers hebben geen toegang tot het scouting terrein. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de
opkomst. Contact met leiding gaat per telefoon of mail.
• Jeugdleden zijn niet eerder aanwezig dan 10 minuten voor aanvang van de opkomst.
• Direct na de opkomst halen de ouders/verzorgers de kinderen op of vertrekken jeugdleden zelfstandig.
Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

Aankomst en vertrek van jeugdleden en leiding
Er is een vaste rijrichting m.b.t. brengen / halen. Ouders blijven in de auto.

Met de auto
Aankomst
•
Ouders komen aanrijden
•
Iedereen rijdt door over het beton pad.
•
Aan het einde draaien ze het grind op.
•
Omkeren en stoppen voor het grote hek.
•
Jeugdlid verlaat de auto, loopt zelfstandig naar het gebouw.
•
Ouders parkeren de auto niet!
•
Bij het hek staat de Corona-verantwoordelijke en/of een leiding om de jeugdleden eventueel te
begeleiden.
•
Bevers worden bij het hek opgevangen door de eigen leiding.
Vertrek
•
We gebruiken hierbij dezelfde rijrichting als bij de aankomst.
•
Ouders die te vroeg zijn, parkeren in file op het betonpad.
•
Parkeren alleen aan de waterkant. Hierbij wordt er ruimte gelaten voor vertrekkende auto’s.
•
Ouders blijven in de auto zitten.
•
Ouders die aan komen rijden als de jeugdleden er al staan, sluiten aan in de rij en laten de
kinderen in de rij instappen (dus niet parkeren).
•
Jeugdleden worden onder begeleiding van hun leiding in de juiste auto gezet.
•
Let bij het wegrijden goed op anderen / fietsers en lopende kinderen

Op de fiets
Jeugdleden ouder dan 11 jaar, die zonder ouders, maar met andere leden fietsen, houden ook tijdens de fietstocht 1,5m
afstand tot elkaar. (bijvoorbeeld door achter elkaar te fietsen)
Aankomst
•
Fietsers zetten hun kinderen bij het kleine hek af. (Normale ingang)
•
De jeugdleden gaan met hun fiets door het kleine hek en parkeren hun fiets in de stalling.
•
Ouders blijven buiten het hek.
•
Ouders fietsen meteen weer weg (fietsvariant smok ’n vot).

Vertrek
•
Jeugdleden met een fiets verlaten het terrein met de fiets aan de hand.
•
Zelfstandig naar huis? -> direct wegfietsen.
•
Wachtende ouders staan op 1,5 m van elkaar te wachten op het grasveld, waar normaal de auto’s
geparkeerd staan.
•
Ouder en kind fietsen direct weg.
•
Let op lopende jeugd en vertrekkende auto’s.

Betreden scoutingterrein en gebruik sanitaire voorzieningen
Bij het betreden én verlaten van het terrein wast iedereen zijn/haar handen bij de buitenwasbak.
Gebruik toilet
•
•
•

1 persoon tegelijk in het gebouw voor toiletgebruik.
Bij binnengaan van het gebouw handen wassen bij de buitenwasbak
Voor het gebruik van het toilet het HUDO-bord bij de voordeur overhalen naar ‘bezet’ en bij het
verlaten terugzetten naar ‘vrij’.

LET OP! Er mag geen wachtrij ontstaan bij de ingang van het gebouw!
•
Na het toiletgebruik de handen reinigen met water en zeep en afdrogen met
papieren handdoekjes.
•
Papieren handdoekjes weggooien in de daarvoor bestemde prullenbak.
•
Na toiletgebruik het gebouw direct verlaten.

OPKOMST TIJDEN SPELTAKKEN
Bevers (5 t/m 7 jaar)

Zaterdagochtend van 10:00u tot 12:00u (ongewijzigd)

Cupido Welpen (meisjes 7 t/m 11 jaar)

Zaterdagochtend van 10:00u tot 12:00u (ongewijzigd)

Welpen (jongens 7 t/m 11 jaar)

Zaterdagmiddag van 13:30u tot 15:30u (ongewijzigd)

Scouts (jongens en meiden 11 t/m 15 jaar)

Vrijdagavond van 18:45 tot 20:30u (ivm avondklok)

Jongens in even weken, startend week 6. Meiden in oneven weken, startend week 7

Explorers (jongens en meisjes 15 t/m 17 jaar) Vrijdagavond van 18:30u tot 20:15u (ivm avondklok)

De explorers starten de 19e weer met een fysieke opkomst

