
 

 
 Apeldoorn, 3 mei 2020 

 
 
Onderwerp: herstarten opkomsten 8/9 mei met gewijzigde tijden 
 
 
 
Beste (jeugd)leden en ouders/verzorgers, 
 
We gaan beginnen! 
We zijn heel blij dat we komend weekend, vanaf vrijdag 8 mei/zaterdag 9 mei, weer kunnen beginnen met onze 
scouting opkomsten! Aangezien we wel rekening moeten houden met de beperkingen die gelden vanuit de overheid 
en de verdere uitwerking hiervan door Scouting Nederland, hebben we even moeten puzzelen hoe we hier invulling 
aan zullen gaan geven. Maar daar zijn we inmiddels uit en via deze brief informeer ik u graag hoe de opkomsten de 
komende weken gepland zijn. Lees dit bericht dan ook goed door: alleen samen kunnen we zorgen voor veilige, 
leuke scoutingopkomsten!  
 
Aangepaste opkomsttijden 
De belangrijkste wijzigingen zijn dat we aangepaste opkomsttijden zullen hanteren en dat de opkomsten alleen 
buiten zullen plaatsvinden. De reden hiervoor is dat voor scouts en explorers geldt dat deze onderling en ten 
opzichte van de leiding anderhalve meter afstand moeten houden. Bevers en welpen mogen wel onderling contact 
hebben, maar er geldt wel de anderhalve meter restrictie t.o.v. de leiding en de scouts en explorers. Daarnaast geldt 
dat gebruik van de gebouwen niet is toegestaan.  
Hierdoor moeten we de verschillende speleenheden gescheiden van elkaar houden en meer ruimte creëren.  Met dit 
uitgangspunt hebben we de volgende aangepaste opkomsttijden vastgesteld: 
 
Speleenheid Opkomsttijd Terrein en sanitair 

bij gebouw: 
Bevers (4-7 jaar) 
Ochtendkolonie       10.00-11.30 Hotsjietonia  
Middagkolonie                               13.00-14.30 Hotsjietonia  
Welpen (7-11 jaar) 
Sioniehorde       10.00-11.30 Orpidow 
Mowglihorde                               13.00-14.30 Ekersnest/Stamhut 
Shantihorde                               13.00-14.30 Orpidow 
Scouts (11-15 jaar)  
Gaaientroep 09.30-11.00 Ekersnest/Stamhut 
Ekerstroep                                             15.00-16.30 Ekersnest/Stamhut 
Prinses Margriettroep                                             15.00-16.30 Orpidow 
Explorers (15-18 jaar) 
EA 595                                             15.00-16.30 Stamhut 
EA 757 vrijdagavond van 19.00-21.30 Stamhut 

 
Daarnaast gelden de volgende richtlijnen en aandachtspunten: 
 
Brengen en halen voor en na de opkomsten 
Ouders/verzorgers zijn in principe niet toegestaan op de Punt. Scouts en explorers komen zo veel mogelijk 
zelfstandig op de fiets. Voor bevers en welpen die wel door ouders/verzorgers worden gebracht, geldt dat die zo veel 
mogelijk al bij de ingang aan de Jachtlaan afscheid nemen. Van elke speleenheid zal ook iemand van de leiding bij 
de Poort staan om jullie op te vangen en door te verwijzen. Voor kinderen voor wie dit te spannend is, is het wel 
mogelijk dat één ouder/verzorger even met het kind doorloopt naar het gebouw, maar u dient dan zo snel mogelijk 
het terrein weer te verlaten.  Ouders/verzorgers blijven niet bij het openen kijken. We zullen een looproute aangeven 
op het terrein en ook aangeven waar de fietsen gestald kunnen worden. Voor het ophalen van uw kind na afloop van 
de opkomst wacht u buiten het terrein. Wij brengen uw kind terug bij de uitgang.  
 



 

Gebruik sanitair 
Hoewel de gebouwen niet gebruikt mogen worden voor de opkomsten, is het sanitair wel beschikbaar. Wij zullen 
zorgen dat hier zeeppompjes en papieren handdoekjes beschikbaar zijn en het sanitair na gebruik ook grondig 
reinigen. Er is steeds slechts één persoon per keer toegestaan in de sanitaire ruimtes. Om het gebruik zo veel 
mogelijk te beperken willen we vragen om allemaal voor de opkomst thuis nog even naar het toilet te gaan en de 
handen goed te wassen. 
 
Eten en drinken 
Wij mogen niet voor eten en drinken zorgen tijdens de opkomsten. Met opkomsten van slechts anderhalf uur zal de 
behoefte aan eten waarschijnlijk ook niet zo groot zijn. Wel raden we aan om uw kind een flesje water mee te geven 
voor de dorstige momenten tijdens de opkomst. 
 
Afstand houden 
Voor bevers en welpen is onderling contact wel toegestaan, maar moeten ze wel (zo veel als mogelijk) anderhalve 
meter afstand houden van de leiding. Scouts en explorers moeten ook onderling anderhalve meter afstand houden. 
Wij vragen u deze regels ook met uw kinderen te bespreken. Wel volgen we de richtlijnen die gelden voor het 
verlenen van EHBO, bij valpartijen en dergelijke helpen we natuurlijk nog steeds. 
 
Slecht weer 
De opkomsten zijn buiten. Gelukkig kunnen wij scouts ook wel tegen een stootje, maar bij heel slecht weer zullen wij 
de opkomst mogelijk toch af moeten gelasten. Het besluit hiertoe zal op vrijdag worden genomen en dan per mail 
uiterlijk 20:00 uur bekend worden gemaakt. Hierbij geldt: geen bericht is goed bericht en dan gaat de opkomst 
gewoon door. Voor een enkel buitje zullen we waarschijnlijk niet afgelasten, maar even schuilen onder een afdak. 
 
Zomerkampen 
Het is nu nog onbekend of de zomerkampen door kunnen gaan. Wij wachten hier de richtlijnen van de overheid af. 
Scouting Nederland heeft aangegeven hier uiterlijk 1 juni meer duidelijkheid te kunnen geven. We hebben inmiddels 
wel besloten dat de kampen in het buitenland worden aangepast naar kampen binnen Nederland. De speleenheden 
die naar het buitenland zouden gaan, zijn bezig met het zoeken naar een locatie in Nederland. Specifieke informatie 
hierover van de betrokken speleenheden zal via de leiding van de spleenheden bekend worden gemaakt. Intussen 
gaan we door met de voorbereidingen en aanmeldingen zijn nog welkom. Er zullen geen kosten worden 
doorberekend indien uw kind aangemeld is, maar de zomerkampen niet door mogen gaan.  
 
Aan-en afmelden 
Het is nu nog belangrijker dan anders dat we weten wie we tijdens de opkomsten kunnen verwachten. Daarom 
verzoeken we u om uw kind voor elke opkomst aan- of af te melden bij de leiding van de speleenheid. Ook voor 
specifieke vragen en opmerkingen over de opkomst en/of uw kind kunt u bij de leiding terecht. Ook voor de 
scoutingopkomsten geldt: heeft u/uw kind (lichte) ziekte- of verkoudheidsverschijnselen: blijf thuis! 
We hopen dat we op deze manier weer leuke en bovenal veilige opkomsten kunnen draaien. We zullen de komende 
weken ook goed in de gaten houden hoe deze opzet verloopt en waar nodig, of mogelijk na versoepeling van de 
maatregelen, met aanpassingen komen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Tineke Wiersma 
Groepsvoorzitter 
Scoutinggroep Stadhouder Willem III/Lady Baden-Powell 
Jachtlaan 4-6, 7313 CP.Apeldoorn 
whatsapp: 06-15169179. tel: 06-82000401 
e-mail: voorzitter@sw3lbp.nl /  tineke@sw3lbp.nl   
web: www.sw3lbp.nl 
 


