
  

Welpen Scouting Nienoord 

Beste Ouders/Verzorgers, 

 

De ontwikkelingen rond het COVID-19 virus volgen elkaar snel op. Afgelopen maandag avond is er een 

nieuwe persconferentie geweest welke een nieuwe aangescherpte set maatregelen vanuit Scouting 

Nederland tot gevolg heeft gehad. Daarnaast heeft de groep zendamateurs die ons zouden ondersteunen 

tijdens de Jota activiteiten intern beraad gehad en (volledig te begrijpen) besloten dat ze het een te groot 

risico te vinden om aan te sluiten bij onze activiteiten. 

 

Dinsdag avond hebben we hier intern overleg over gehad en zijn we tot de volgende conclusie gekomen. 

Het voorgenomen Najaarskamp gaat helaas niet door. De nieuwe richtlijnen schrijven met name voor dat 

je met je eigen speltak zo veel mogelijk contact met andere speltakken en personen moet mijden en ook 

met betrekking tot overnachten zijn er weer aangescherpte regels. Dit was moeilijk te handhaven met de 

voorgenomen activiteiten. 

 

Wat gaat er dan wel door? 
Vrijdag avond 16 oktober organiseren we van 19:00 tot 21:30 voor de welpen een Outdoor Bioscoop  

(opgave: scoutingnienoord.com/welpen/rsvp/Outdoor_Bioscoop).  

 

Lekker rond het kampvuur film kijken met de geur van verse popcorn in de neus. Welke film we gaan kijken 

blijft nog even een verrassing. 

 

Zaterdag 17 oktober organiseren we van 10:00 tot 19:00 een XXL Opkomst  

(opgave: scoutingnienoord.com/welpen/rsvp/XXL_Opkomst). 

 

Deze opkomst zal voor een deel nog steeds uit JOTI-activiteiten bestaan zoals communicatie via internet 

en solderen, maar daarnaast is er natuurlijk ook ruimte om lekker buiten bezig te zijn (denk aan een 

klimwand). De welpen zullen hun eigen lunch bereiden en s avonds sluiten we af met een gezellig warme 

maaltijd met alle welpen, thuis hoeven ze dus niet meer te eten. Mogelijk komt hier nog het verzoek tot een 

kleine eigen bijdrage achter weg. 

 

We vinden het ook als leiding jammer dat de voorgenomen activiteiten niet in de geplande vorm door 

kunnen gaan. Toch lijkt ons in de huidige situatie dit het beste besluit. We gaan het volgend jaar gewoon 

weer proberen! 

 

Ik heb mijn zoon of dochter al opgegeven voor het Najaarskamp, wat nu? 

We zullen zorgen dat het betaalde kampgeld naar u retour wordt overgemaakt, graag u begrip dat dit even 

kan duren. 

 

Voor overige vragen kunt u contact op nemen met de welpenleiding via onderstaande contact gegevens. 

 

Met vriendelijke groet, 

de Welpenleiding. 

 

welpen@scoutingnienoord.com  

0643847807 (Werner) 
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