
DE BRIMZEN

groen 4
rood 4
geel 1
blauw 1
wit 2 2

Beste voorzitters, secretarissen en leiding 

van de scoutingverenigingen in Fryslân,

BP tocht online
In de afgelopen maanden zijn we bezig 

geweest met de voorbereidingen van de 

BP-tocht 2021. Deze staat gepland op 

zaterdag 6 maart 2021. Lange tijd 

hebben we ingezet op het doen van een 

'echte' wandeltocht in een prachtige 

omgeving; maar helaas hebben we toch 

moeten besluiten om de fysieke tocht 

niet door te laten gaan.

Inmiddels zijn we bezig met het 

organiseren van een 'BP-tocht op 

afstand'; waarbij elke Scoutinggroep in 

Fryslân rond het eigen clubhuis een 

BP-tocht kan doen. 

Hopelijk vinden jullie dit een goed 

alternatief in deze bijzondere tijd!

Wat heb je nodig?
Bevers/Welpen

Eén of er meerdere telefoons met

internetverbinding (4G).

Eventueel een laptop/scherm voor de

openingsvideo.

Scouts/Explorers

Pionierhout en touwen

Een Windows-laptop op het clubhuis,

eventueel uitgebreid met een groter

scherm (bijvoorbeeld een beamer of

televisiescherm).

Per patrouille/groepje een telefoon

met internetverbinding (4G).

Hoelang duurt het?
We hebben een programma gemaakt dat 

bestaat uit een stuk/stukken lopen (rond 

het eigen clubhuis) en een spel. 

We hebben daarvoor twee varianten 

gemaakt:

Bevers en Welpen: deze opkomst zal 

hoogstwaarschijnlijk 2, maximaal 3 uur 

duren

Scouts en Explorers: deze opkomst zal 

hoogstwaarschijnlijk 3, maximaal 4 uur 

duren

Wij organiseren op
6 maart (nog) geen
opkomsten. En nu?

Met de corona-maatregelen zoals die op 

dit moment gelden gaan we er van uit 

dat de 'BP-tocht op afstand' door kan 

gaan voor alle jeugdleden tot en met 17 

jaar. We hebben er bij de organisatie 

echter al rekening mee gehouden dat 

maatregelen kunnen wijzigen, en dat er 

groepen zijn die besloten hebben om 

nog even te wachten met het houden 

van fysieke opkomsten. 

Je kunt ervoor kiezen om je als groep in 

te schrijven voor deze activiteit en de 

opkomst op een later moment in te 

plannen. Je krijgt van ons het pakket en 

daarmee een uitgewerkte opkomst die 

je in principe op elk gewenst moment 

kunt uitvoeren.

Opgeven en kosten
Je kunt je per speltak opgeven via het 

formulier dat je vindt achter deze knop:

Geef bij het opgeven duidelijk aan of de 

groep uit bevers/welpen bestaat of 

scouts/explorers. 

Ook hebben we een adres nodig waar 

we het pakket voor de 'BP-tocht op 

afstand' in de week vóór 6 maart kunnen 

brengen. 

Kosten

Voor een deelnemende speltak rekenen 

we €10,00 en daar tellen we €1,00 per 

persoon (jeugdleden én leiding) bij op. 

Geef je bijvoorbeeld een groep van 20 welpen en 

4 leiding op (24 personen), dan betaal je

In de prijs per speltak rekenen we de 

kosten van het pakket mee en de 

bezorging daarvan.

Wat krijg ik?
In het pakket vind je het volgende:..

Ik geef ons op!

bevers/welpen

Een volledig uitgewerkte opkomst met

instructie voor de leiding.

Een openingsvideo die jullie aan de

jeugdleden kunnen laten zien.

Alle materialen die nodig zijn om de 

opkomst te draaien.

Naambandjes van de online tocht voor

alle opgegeven deelnemers.

Een themaposter.

scouts/explorers

Een volledig uitgewerkt spel, dat ook

voor latere opkomsten gebruikt kan

worden.

Een video-instructie voor de leiding.

Een openingsvideo die jullie aan de

jeugdleden kunnen laten zien.

Benodigdheden voor het spel.

Naambandjes van de online tocht voor

alle opgegeven deelnemers.

Een themaposter.

Thema
Het thema van deze editie is de 

tekenfilmserie “Phineas and Ferb“. De 

serie gaat over twee jongens die elke 

dag van hun zomervakantie goed 

proberen te besteden en daarbij de 

meest indrukwekkende bouwwerken 

maken in hun eigen achtertuin.

Wil je extra info of
heb je een vraag?

Voor informatie kun je contact zoeken 

met Jacob Poortstra (voorzitter scouting 

De Brimzen), via mail 

jacob@poortstra.nl

of app 0655143690 

Kijk voor actuele informatie op 

www.brimzen.nl 

Met groet,

Jacob Poortstra
voorzitter Scouting De Brimzen

Scouting De Brimzen 2021

€10,00 + €24,00 = €34,00.

http://forms.gle/ERLJ8m7bvuEoqDLy6
mailto:jacob@poortstra.nl
http://www.brimzen.nl

