Februari 2021

Bericht van de voorzitter:
Hier de eerste Loevzijde van 2021. Een jaar dat anders dan anders begon. Een virus dat ons al
maandenlang in de greep houdt met gevolgen voor iedereen en ook voor Scouting Loevestein,
maar……
Deze week was er voor de basisschoolkinderen wel heel goed nieuws. Zij mogen vanaf volgende
week weer naar school om lessen te volgen en de klasgenoten weer te zien. Verder blijft het zoals
het was en hopen op beter nieuws op 2 maart a.s.
Gelukkig vindt de regering het belangrijk dat jonge kinderen elkaar kunnen blijven ontmoeten en
bewegen. Daarom wordt er een uitzondering gemaakt voor sport- en jeugdactiviteiten.
Dit betekent voor ons als Scouting dat we weer mogen starten met opkomsten voor de scouts van 5
t/m 17 jaar. De eerste opkomst is zelfs al op zaterdag 6 februari. Natuurlijk gelden de maatregelen
die zijn voorgeschreven; ditt betekent: zo veel mogelijk de opkomsten in de buitenlucht, handen
desinfecteren bij binnenkomst en het bijhouden van een presentielijst. Bij verkoudheid of andere
klachten komen we natuurlijk niet naar Scouting. De ouders mogen helaas nog altijd niet binnen het
hek komen voor het wegbrengen en ophalen van de kinderen. Op deze manier kunnen we veilig de
opkomsten houden. Nog meer hierover vindt u verder op de Loevzijde.
Ondanks alles zijn we blij dat de kinderen weer naar de opkomsten mogen komen en hopen dat we
vanaf nu weer elke zaterdag het scoutingspel met elkaar kunnen spelen.
Met vriendelijke Scouting groet
Marcel Overduin
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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 6 februari 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 fysiek
programma. We hebben contact gehad met de gemeente Altena en die richtlijnen zijn uiteindelijk
bepalend.

De belangrijkste punten zijn:




Opkomsten voor jeugdleden t/m 17 jaar (bevers t/m wilde vaart) kunnen weer plaatsvinden
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 6 februari. Tussen de opkomsten door
is er tijd ingerekend om het pand schoon te maken.

Algemene richtlijnen scouting loevestein










Voor je op het terrein komt, doe je bij de leiding die bij de poort staat een gezondheidscheck.
Bij binnenkomst ga je meteen naar je eigen lokaal toe, zodat groepen gescheiden blijven (in
het lokaal staan de ramen open)
Leiding houdt ten alle tijden 1,5 meter afstand van elkaar en van de kinderen die bij de
zeeverkenners of wilde vaart zitten.
Van de bevers, welpen en dolfijnen hoeft de leiding geen afstand te houden.
Kinderen t/m 17 jaar hoeven geen afstand te houden.
Binnen geldt voor iedereen vanaf de zeeverkenners een dringend advies om een mondkapje
te dragen als je jezelf verplaatst. Zodra je zit, mag deze af.
Voor leiding geldt een verplichting van het mondkapje als zij zich binnen verplaatsen.
Er mag maar 1 groep tegelijk gebruik maken van het veld of een bepaalde ruimte. Groepen
mogen geen enkele activiteit samen doen.
Ouders mogen hun kinderen komen halen en brengen, maar blijven buiten de poort
wachten.
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