Mei 2020
Bericht van de voorzitter:
De afgelopen maanden zijn voor ons allemaal heel ingrijpend en bijzonder geweest. We hopen
allereerst dat jullie allemaal gezond zijn gebleven, dat is het belangrijkst. Je kunt niet naar school of
naar je werk, niet naar je vrienden en zelfs niet naar opa en oma gaan. Iedereen moet thuis blijven,
ook in het weekend, want Scouting is dicht.
Gelukkig gaat het met de aantallen corona zieken weer de goede kant uit.Gevolg is dat de
basisscholen weer mogen gaan starten vanaf 11 mei. Sportclubs mogen onder voorwaarden vanaf 29
april weer beginnen en ook Scouting mag onder strikte voorwaarden weer opkomsten gaan houden.
Scouting Nederland en de Gemeente Altena hebben daarvoor toestemming gegeven. We hebben als
Groepsbestuur besloten dat eerste opkomst op 9 mei kan starten voorlopig t/m 16 mei, want op 20
mei is er weer een persconferentie en komen er misschien weer veranderingen die voor de
opkomsten van belang zijn.
Na zoveel weken thuis blijven, kunnen we weer bij elkaar komen en dus eindelijk goed nieuws!
Toch zal het nog niet zo gaan zoals we gewend waren: de opkomsten zijn niet langer dan 1 uur, we
spelen niet binnen in het pand, alleen buiten. Varen doen we voorlopig niet. Uiteraard worden
vooraf en na afloop van de opkomst de handen gedesinfecteerd. Verderop in de Loevzijde staan de
aangepaste opkomsttijden en de complete lijst met punten die we volgen.
Alleen onder deze voorwaarden kunnen we van start gaan, het gaat om de gezondheid van ons, maar
ook van de mensen om ons heen.
We kunnen ons voorstellen dat er toch nog vragen opkomen. Neem dan gerust contact met ons op;
voorzitter@scoouting-loevestein.nl
secretaris@scouting-loevestein.nl

4 MEI
In de vorige Loevzijde schreef ik dat we dit jaar voor de eerste keer aan de Dodenherdenking op 4
mei zouden deelnemen. Door de Corona crisis is bij elkaar komen, zoals dat altijd zo ging niet
mogelijk en ook wij zullen dit jaar niet deelnemen.
Met hartelijke Scouting groet
Marcel Overduin
Voorzitter Scouting Loevestein
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Corona update:
Op basis van de aanvullende maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt in de aanpak van
het coronavirus, heeft Scouting Nederland aangepaste richtlijnen opgesteld om het Scoutingspel
vanaf 29 april te kunnen spelen. We mogen met een aantal belangrijke aanpassingen weer opkomst
gaan draaien! Wat natuurlijk goed nieuws is voor alle scouts.

Richtlijnen van Scouting Nederland
De nieuwe maatregelen hebben veel consequenties voor hoe we opkomsten de komende tijd
moeten gaan inrichten. Voor kinderen en jongeren is er (beperkt) fysiek contact mogelijk, binnen
deze richtlijnen is een lijst opgesteld om rekening mee te houden tijdens het opstarten van het
offline programma. We hebben contact gehad met de gemeente Altena en die richtlijnen zijn
uiteindelijk bepalend.

De belangrijkste punten zijn:




Opkomsten voor jeugdleden t/m 18 jaar (bevers t/m wilde vaart) kunnen weer plaatsvinden
als ze in de buitenlucht zijn georganiseerd.
Leiding van alle speltakken én jeugdleden in zeeverkenner- en wilde vaart leeftijd houden 1,5
meter afstand.
Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis en ziek uit.

Wat houdt dit in voor de opkomsten:
De opkomsten zullen weer plaats gaan vinden vanaf zaterdag 9 mei, maar zijn in eerste instantie
verkort tot een uur. Tussendoor is er tijd ingerekend om het pand schoon te maken. Deze nieuwe
tijden gelden tijdens de huidige corona periode. Zodra er iets veranderd hoort u dit van ons. De
nieuwe opkomsttijden zullen zijn:

9:30 – 10:30 uur
11:00 – 12:00 uur
13:30 – 14:30 uur
15:00 – 16:00 uur

Zeeverkenners
Wilde Vaart
Bevers/welpen
Dolfijnen

Opkomsten mogen alleen plaatsvinden in de buitenlucht. Dit betekent dus dat bij slecht weer de
opkomst niet doorgaat. Dit krijgt u te horen via de mail of facebook. Voor de ochtendploeg zullen we
dit om 9:00 laten weten en de middagploeg zal dit om 12:30 te horen krijgen.

Algemene richtlijnen scouting loevestein





Geen opkomsten bij slecht weer
Opkomsten zijn verkort tot een uur.
Na elke opkomst, worden de deurklinken en gebruikt spelmateriaal gedesinfecteerd
Kinderen komen zoveel mogelijk zelf naar het pand. Als leden gebracht worden blijven
ouders bij de fiets of de auto. We vragen ouders buiten het hek te blijven.
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Breng uw kind niet te vroeg of te laat en haal uw kind niet te laat op. Leden worden
gestimuleerd om meteen na de opkomst naar huis te gaan
Kinderen wassen thuis hun handen. Bij aankomst op het terrein worden handen
gedesinfecteerd.
Zorg dat uw kind thuis naar het toilet is geweest, het sanitair op het pand houden we zoveel
mogelijk gesloten
Tijdens een opkomst wordt er niet gegeten en gedronken
Leden nemen geen vriendjes of vriendinnetjes mee die geen lid zijn van Scouting
Leden boven de 11 jaar houden ten alle tijden 1,5 meter afstand
Is uw kind verkouden, komt hij niet naar de opkomst
Heeft er iemand thuis koorts klachten, komt uw kind ook niet naar de opkomst.

Belangrijke data
Alle data en geplande activiteiten die in de vorige Loevzijde stonden, gaan tot nader bericht niet
door.
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