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Beste ouders en jeugdleden, 

De versoepeling van de maatregelen biedt ruimte om scoutingactiviteiten weer op te gaan 

starten vanaf 11 mei as. Hierbij gelden wel een aantal afspraken waar we ons gezamenlijk 

aan moeten gaan houden. Dit is in eerste instantie belangrijk voor onze gezondheid, maar 

daarnaast wordt er ook gehandhaafd door de gemeente en willen we voorkomen dat we 

onbedoeld een boete oplopen. Voor onze 18+ leden volgen spoedig aanvullende afspraken. 

Aangezien we door de gemeente als enige locatie voor scoutingactiviteiten zijn aangewezen, 

zou het kunnen dat we soms ruimte moeten maken voor andere groepen. Ook kan een 

opkomst vanwege slecht weer wordten afgelast. U wordt hierover door de staf van uw eigen 

speltak geinformeerd. Maar in het algemeen zijn tot 1 juni zijn dit de algemene 

opkomsttijden, daarna kijken we verder welke maatregelen er dan gelden: 

BEVERS ZATERDAG 10.30-12.00 

WELPEN ZATERDAG 13.00-15.00 

JR-SCOUTS MAANDAG 19.00-21.00 

SCOUTS WOENSDAG 19.00-21.00 

EXPLO'S VRIJDAG 19.30-22.30 
 

Voor alle duidelijkheid staan hieronder alle afspraken op een rij. We verwachten dat 

iedereen zich hieraan houdt. Wanneer jeugdleden zich niet aan de regels (willen) houden, 

dan kunnen we de veiligheid niet garanderen en zijn zij NIET meer welkom gedurende deze 

Coronaperiode. 

 
Wat zijn de spelregels? 
We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en die van Scouting Nederland: 
 

 
 
 
Daarbij geldt aanvullend: 

- Ouders en/begeleiders zijn NIET welkom op het terrein te voet of op de fiets; zet uw 
kind af bij de poort; 

- Komt u met de auto, maak dan gebruik van de KISS-and-RIDE zone die we hebben 
ingericht en kom NIET uit de auto. De eerste twee weken zal dit begeleid worden 
door verkeersregelaars, volg hun instructie dus goed op; 
Let op: Carpoolen is niet toegestaan bij 3 personen of meer die niet uit hetzelfde 
huishouden komen! Voor meer info volg deze link. 

mailto:GROEPSBESTUUR@SCOUTING-PIUS12.NL
http://www.scouting-pius12.nl/
https://www.politie.nl/themas/coronavirus-en-politiewerk.html#alinea-title-met-wie-mag-je-in-de-auto
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- We mogen geen consumpties verstrekken en er mag niet worden getrakteerd. Geef 
uw kind een eigen (gemerkte) bidon met water mee naar de opkomst! 

- Overleg met stafleden kan niet op het gebouw; gebruik de telefoon of mail! 
- Laat uw kind thuis voor de opkomst naar het toilet gaan; er mag maar 1 persoon 

tegelijkertijd naar het toilet op het H.K.; 
- Zorg ervoor dat uw kind voor en na de opkomst de handen wast; 
- We mogen alleen buiten opkomst draaien, dus zorg dat uw kind een regenjas aan of 

bij zich heeft. 
 
We respecteren de keuze van ouders, maar ook van de stafleden die besluiten om tijdens 
deze Corona-crisis GEEN opkomsten te bij te wonen. We zullen er echter altijd voor zorgen 
dat er voldoende begeleiding is tijdens de opkomsten.  
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u zich tot de eigen staf 
richten of mij even bellen. Ik sta u graag te woord! 
 
Met vriendelijke groet, 
Evelien van Limbeek  
06-48252873 
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