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Datum:

Betreft: Zendamateuropdracht

Landgenoten,
Tijdens deze bijzondere en vooral ook uiterst gevaarlijke tijd is het van belang dat wij
communiceren op unieke wijze. Hiervoor zullen wij de voor u misschien wel bekende
“morsecode” hanteren. Om de communicatie zo goed mogelijk te houden is deze opdracht
specifiek voor de zendamateur binnen jullie groep.
Van levensbelang is het dat de opdracht uiterst zorgvuldig en op tijd bij de juiste personen
binnen is gekomen om de wereld te helpen. Dit zal daarom ook gedaan worden op zaterdag 16
oktober 2021 vanaf 17:00 uur. Onderaan deze brief zult u een uitgebreid schema zien welke
deelnemende groep wanneer zijn geheime boodschap over mag brengen. Vijf minuten voor
aanvang mag u zich aanmelden bij de locatie.
De opdracht zal gekeurd worden in de gymzaal van basisschool De Kring te Alkmaar. Houdt
er bij aankomst rekening mee dat er ZEER beperkte parkeergelegenheid is in de straat. Na
aankomst volgt u de instructies op van het aanwezige personeel.
Voor de zendamateuropdracht zal een seinsleutel gemaakt worden welke is aan te sluiten met
twee draden (dienen aan uw apparaat vast te zitten) om de boodschap te ontvangen. Tijdens
uw aanmelding bij de locatie zal u een woord krijgen welke u overbrengt naar één van onze
personeelsleden van de afdeling “zending”. U heeft voor het gehele proces van klaarzetten tot
en met de laatste letter zenden precies vijf minuten de tijd. Deze tijd is exclusief de vijf
minuten voor het aanmelden bij de locatie. Let erop dat de boodschap geheim is en alleen
overgedragen mag worden door middel van de zogenoemde “morsecode”.
Tijdens het overbrengen van de boodschap zal er op de volgende punten gelet worden:
-

Uw apparaat is origineel van staat.
Uw apparaat is zelfgemaakt (geen kant-en-klaar fabrieksproduct).
Uw apparaat is werkend.
De correctheid waarmee u de boodschap verzend in morsecode.

Na afloop neemt u uw gehele apparaat en mogelijke extra middelen weer mee naar uw
schuilplaats.
Let op:

Gedurende uw verblijf op de Kring is het mogelijk dat er opnames (foto/
video) van u en uw teamgenoten gemaakt worden welke gedeeld kunnen
worden via sociale media. Uw aanwezigheid en deelname worden gezien als
het verlenen van toestemming hiervoor.
Ook zullen de medewerkers u vragen naar de QR-code uit de “CoronaCheck
App”, in combinatie met uw indentiteitskaart/rijbewijs/paspoort
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Hieronder volgt nu een schema van inleveren voor de zendamateuropdracht:
Aanvang
16:55 uur
17:00 uur
17:05 uur
17:10 uur
17:15 uur
17:20 uur
17:25 uur
17:30 uur
17:35 uur
17:40 uur
17:45 uur
17:50 uur

Keuring
17:00 uur
17:05 uur
17:10 uur
17:15 uur
17:20 uur
17:25 uur
17:30 uur
17:35 uur
17:40 uur
17:45 uur
17:50 uur
17:55 uur

Team
Scouting Jutters Willemsoord
Scouting Dirck Rembrantsz Groep
Scouting Assendelft
De Watergeuzen
Scouting Don Bosco Uitgeest
Scouting Akersloot
Scouting Limmen
Scouting Rurik
Scouting Angela
Scouting Graaf Daron
Scouting Dirk Duyvel
Scouting De Geuzen Alkmaar

Landgenoten, op naar een snelle en totale overwinning!
Minister van Vrede en Welzijn,
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