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december 2020 
Bericht van de voorzitter: 
Alweer de laatste Loevzijde van het jaar 2020. Het was een heel bijzonder jaar voor ons allemaal. Wel 

naar school/niet naar school, online lessen volgen of thuis blijven voor je werk. Corona in de familie 

wel of niet. 

Voor Scouting Loevestein gold dat ook. Na een tijdje dicht te zijn geweest in het voorjaar konden de 

opkomsten daarna gelukkig weer doorgaan met de nodige maatregelen tot de avond van 14 

december. Toen kondigde Premier Rutte aan dat het land in lockdown ging vanaf 15 december. Dat 

houdt voor Scouting Loevestein in dat de opkomsten op het pand niet meer kunnen doorgaan vanaf 

zaterdag 19 december t/m 16 januari 2021. Heel jammer, want de kerstopkomsten waren al gepland. 

Wel gaan we proberen om weer online opkomsten te organiseren ( houd facebook/app/mail in de 

gaten). Zo blijven we met elkaar in contact. Scouts zijn positieve mensen die weten dat na regen 

weer zonneschijn en na tegenspoed ook weer voorspoed volgt.  

Natuurlijk is het jammer dat we de opkomsten moeten stoppen, maar om het virus er onder te 

krijgen moeten ook wij onze bijdrage leveren. Gelukkig is er het goede nieuws dat de vaccins er aan 

komen. Het zal wel even duren, maar wij hopen dan weer “normale” opkomsten te kunnen houden 

en kijken daarom nu al uit naar 2021.  

Namens het Stichtingsbestuur, het Groepsbestuur en de leiding wensen wij jullie allemaal fijne 

feestdagen met jullie families en een gelukkig en gezond 2021 toe. 

Met vriendelijke Scoutinggroet, 

Marcel Overduin 

Voorzitter Groepsbestuur Scouting Loevestein  
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Corona update: 
Afgelopen maandag heeft het kabinet aangekondigd dat Nederland in volledige lockdown gaat.  
 
Scouting past niet binnen de smalle definitie die de overheid in deze lockdown aan sportactiviteiten 
heeft toegekend. Scouting neemt daarom haar verantwoordelijkheid om contacten gedurende deze 
periode tot een minimum te beperken. Daarom zijn er géén opkomsten en is ons clubhuis gesloten. 
De opkomsten zullen in ieder geval tot en met 16 januari niet fysiek plaats vinden.  
 
Vanaf 9 januari zullen we proberen om digitale opkomsten te organiseren. De betreffende 
speltakleiding zal daarover de ouders informeren.  
 
Wil je in de tussentijd uitdagende activiteiten blijven doen?  
Ga dan naar: https://ikscoutthuis.scouting.nl/ en ga zelf thuis op avontuur met de leukste spelletjes 
en andere toffe activiteiten. 

 

 
Grote clubactie  
 
Inmiddels hebben we de Grote Clubactie afgesloten. De kinderen 
hebben ontzettend hun best gedaan om de loten te verkopen. 
Hiermee hebben wij maar liefst een bedrag van € 1.185,10 
opgehaald. De opbrengst zal gebruikt worden om het stuk terrein 
achter ons clubhuis op te knappen en weer leuk maken voor de 
kinderen.  
 
Alle loten kopers en verkopers bedankt voor jullie bijdrage! 

 
De trekking is inmiddels geweest. Check snel op: https://lotchecker.clubactie.nl/ of jij prijs hebt. 
 

 

Rabobank ClubSupport 
 
Tot 25 oktober is er de mogelijkheid geweest om via de Rabobank je stem op onze verenging uit te 
brengen. De stemmen zijn geteld en wij hebben een mooi bedrag van € 523,35 ontvangen van 
Rabobank Altena Bommelerwaard.   
 

https://ikscoutthuis.scouting.nl/
https://lotchecker.clubactie.nl/
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Lucky Lion Altena 
 
De Lions Club Werkendam heeft een hulpfonds opgezet voor 
verenigingen, organisaties, clubs en vrijwilligers die getroffen 
worden door de coronacrisis. De Lions doen graag iets voor 
deze groepen en geeft een financieel steuntje in de rug om 
deze moeilijke tijd door te komen. 
Als scouting vereniging hebben wij helaas ook te maken met 
acties die niet door zijn gegaan. Ter compensatie hebben wij 
van de Lions een mooie bijdrage ontvangen. 
Nogmaals hartelijke dank hiervoor! 
 

 

Belangrijke data: 
 
In de eerdere nieuwsbrief hebben wij de data voor de bijzondere opkomsten voor kerst en nieuwjaar 
door gegeven. In verband met de huidige corona maatregelen kunnen deze helaas niet doorgaan.  
Wij hopen begin volgend jaar nieuwe bijzondere opkomsten te kunnen organiseren.  
 

 

 
Als afsluiter van 2020 willen wij iedereen alvast hele fijne feestdagen wensen. Op naar een gelukkig, 

gezond en uitdagend 2021! 

 

 


