GROEPSDROPPING 2021
Beste scouts, ouders en sympathisanten,
Helaas heeft de 2020 editie niet mogen plaatsvinden, maar in 2021 is groepsdropping terug van
de partij. Dit jaar in een nieuw, coronaproof jasje. In deze brief kan je uitvinden hoe groepsdropping
er dit jaar uit zal zien.

Wat?
Natuurlijk is de huidige situatie zeer anders dan die van vorige edities. Dat houdt ons echter niet
tegen om een fantastische groepsdropping te leveren zoals iedereen hem kent: een toffe
wandeling in een werkelijk fantastische omgeving. Geen fysieke afmatting, maar een
aangename scouts-tocht. Hoe ver deze tocht wordt en met wie u deze zal aangaan, bepaalt u
volledig zelf. Hoe dat in elkaar zit, vindt u in de rest van deze brief.
Wanneer?
Om samenscholingen te vermijden zal groepsdropping dit jaar niet op één specifieke datum
plaatsvinden, maar gedurende twee volle weken. Dit wil niet zeggen dat u zal wandelen voor twee
weken, maar wel dat u volledig zelf bepaalt wanneer u, gedurende deze twee weken, zal genieten
van de groepsdropping die wij u aanbieden.
Dit zijn de twee weken na de paasvakantie: 19/04/2021 - 02/05/2021.
Voor wie?
Groepsdropping is leuk voor iedereen, jong en oud. Je kan een groep vormen met je vrienden
of met je familie, met eender wie je maar wil. Let er enkel op dat je buitenbubbel niet groter is
dan toegelaten (momenteel staat die om maximaal 4 personen)! Het is natuurlijk jullie eigen
verantwoordelijkheid om de coronamaatregels op te volgen.
Waar?
Dit jaar verkennen we met groepsdropping het thuisfront, het zal dus plaatsvinden in en om het
Hasseltse. Meer specifiek zullen dit de Platwijers zijn.
Wat houdt groepsdropping dit jaar in?
Dit jaar zal er voor u een kaart worden voorzien van de Platwijers. Doorheen dit gebied zullen er
QR codes verspreid zijn die u kan scannen met een smartphone. Achter deze codes zit dan een
stukje entertainment om uw tocht een extra boost te geven. U kan zelf kiezen welke/hoe veel
codes u wilt ontdekken, waar u start, of u de tocht spreidt over enkele uren of enkele dagen… Het
is dus de bedoeling dat u zelf uw route van punt tot punt bepaalt en zo uw eigen, unieke wandeling
creëert! Dit helpt ons te voorkomen dat verschillende groepen mengen door hetzelfde traject te
bewandelen.
Pretpakketten
Er zullen dit jaar pretpakketten besteld kunnen worden die wij voor u vullen met de nodige hapjes
en drankjes om de tocht tot een goed einde te brengen. (1 pakket = 4pers.)
- Het basic pretpakket: €16
- Het premium pretpakket: €20
Pretpakketten dienen op voor 22/04/2021 besteld te worden via mail naar:
groepsdropping@sint-martinus.be (vermeld welk pakket, aantal en aan welk lokaal u deze wilt ophalen)
Deze kunnen op zaterdag 24 april betaald en afgehaald worden
na de activiteit (17u) aan een van onze lokalen.
(het kopen van een pretpakket is niet vereist voor deelname, hiermee steunt u enkel onze scouts)

Groeten en ‘n stevige linker,
Leiding van Scouts Sint-Martinus den XIIde

