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Beste scouts, beste ouders
Ons jubileumjaar is van start gegaan en het is
misschien wel ons bijzonderste jubileum. 75 jaar
Scouting in Zeddam, van het begin in 1946 tot
heden altijd doorgegaan. De afgelopen tijd online,
maar vanaf dit weekend weer met opkomsten bij
de Blokhut.

Wat hebben we de afgelopen tijd online gedaan
en wat zit er aan te komen? Dat het een speciaal
jubileumjaar gaat worden is zeker. Hopelijk weer
tot snel bij het clubgebouw.

- de redactie
Maria, Christa en Jan
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Scouting Zeddam bestaat 75 jaar
In het jaar na de Tweede Wereldoorlog, op 14 maart 1946, is onze vereniging opgericht. Dit jaar vieren we
daarom 75 jaar Scouting in Zeddam. Dat we hierbij te maken gaan hebben met beperkingen is ons allen
bekend. Niettemin worden er activiteiten gepland om het te gaan vieren. Want dit is een feestje waard.

We zijn aan het plannen voor een jubileumactiviteit voor alle leden, we willen voor onze (oud)leiding en
vrijwilligers een leuke bijeenkomst organiseren, een activiteit uitzetten voor de gemeenschap van Zeddam
en omgeving en nog meer ideeën.  Of  we deze activiteiten in 2021 kunnen gaan organiseren is  nog
onzeker, anders is volgend jaar ook nog een optie.

Ook is een groep vrijwilligers bezig met het samenstellen van een jubileumboek waarin de geschiedenis
van onze vereniging gaat worden beschreven. Deze bundel willen we gaan presenteren in het najaar.

Er is veel om naar uit te kijken!



Scouting Zeddam in coronatijd
In november 2020 zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt, ook Scouting had daar weer mee te
maken. Gelukkig mochten de opkomsten aanvankelijk doorgaan, voor de jeugdleden t/m 17 jaar. Wel liefst
zo  veel  mogelijk  buiten,  en  geen  speltakken  tegelijk.  Scouting  Nederland  had  het  allemaal  goed
georganiseerd,  met  name  de  communicatie  naar  de  veiligheidsregio’s,  waardoor  het  voor  Scouting
Zeddam eenvoudig was om de gemeente er van te overtuigen dat de opkomsten gewoon buiten door
konden gaan.

Sinterklaas kon nog gevierd worden, hoewel de stam de lootjes online getrokken heeft en de surprises
thuis  afgeleverd  werden.  Helaas  ging  Nederland 19 december  in  volledige lockdown en werden alle
fysieke opkomsten ook voor Scouting stopgezet. Op dat moment dachten we nog voorzichtig dat de AWH
en de nieuwjaarsbijeenkomst misschien nog door konden gaan in aangepaste vorm, maar al snel werd
duidelijk dat alle groepsbijeenkomsten niet  door konden gaan. Tot de persconferentie op afgelopen 3
februari zijn alle fysieke opkomsten afgelast geweest. Ook de Hit, de RSW en de LSW zijn al afgelast.

Wat betekende dat allemaal voor Scouting Zeddam ?
Alle bestuurs- en groepsraadvergaderingen zijn online geweest. Ook de jubileumcommissie en de PR
commissie hebben onlinebijeenkomsten gehad. Omdat de meeste mensen voor hun werk of studie hier al
aan gewend waren, was dat goed te doen.

Voor de bevers was het lastig om online bijeenkomsten te organiseren, zij  staan te popelen om weer
bijeenkomsten te organiseren. Er is een nieuwe leiding bijgekomen en haar bevernaam is Sterre.

De welpen zijn goed bezig met thuisopkomsten. Ze hebben een speurtocht gedaan en hebben met een
drive-in ingrediënten op mogen halen om thuis aan de slag te gaan met het koken van een lekker diner.
De scouts hebben een online event gedaan met scouts vanuit heel Nederland. Het was een groot succes.

Ook hebben de scouts regelmatig onlineopkomsten via Discord, dat gaat goed. Meer dan de helft van de
scouts doet dan mee en vaak blijven er nog een aantal hangen om nog wat spellen te doen samen of wat
te chatten. De leukste bijeenkomst was wel de escaperoom, dat was een groot succes. Het belangrijkste
is om met elkaar in contact te blijven.



De explorers hebben weinig behoefte aan online opkomsten, maar hebben onlangs wel een leuke online
carnavalsavond gehad met de rovers.

De roverscouts draaien iedere 2 weken een online opkomst, dat gaat goed.
De stam hebben een leuk moorddiner georganiseerd, met kleine groepen bij elkaar thuis. Ze blijven elkaar
ook online zien.

Ook zijn afgelopen week de voorzitters van VV Montferland en Theo van Uhm, Bernadette van Bergen en
Anneke Mulling bedankt met een Paverts bierpakketje. Deze club en personen helpen onze vereniging op
een bijzondere manier en verdienden hiervoor deze pluim.

Opkomsten bij de Blokhut kunnen weer van start
Al met al kunnen we wel stellen dat de speltakken proberen er het beste van te maken, maar het is
uiteraard het leukste en prettigste om elkaar echt te zien en samen iets te ondernemen. Gelukkig is er na
de persconferentie van 3 februari weer aangekondigd door Scouting Nederland dat fysieke opkomsten
van jeugdleden t/m 17 jaar weer mogen, met in achtneming van de coronamaatregelen.
De leiding gaat er weer alles aan doen om zo goed mogelijk leuke bijeenkomsten te organiseren. Zoals
het er nu naar uit ziet mogen de zomerkampen doorgaan. Er wordt goed over nagedacht hoe we daar
invulling aan gaan geven. Het bestuur is blij met de positieve inzet van de leiding en begrip van de ouders.

De Blokhut in de sneeuw
Het winterweer van afgelopen week gaf ook bij de Blokhut bijzondere plaatjes. Dat maken we niet vaak
mee.
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