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Scouts, ouders en verzorgers
Scouts leidingteam Hanckema
Programma 10 april t/m 16 juli

Beste scouts, ouders & verzorgers,
Inmiddels draaien we volop opkomsten en hebben we leuke activiteiten ondernomen!!
I.v.m. de avondklok is de opkomst van vrijdag 9-4 verplaatst naar zaterdag
10-4. De andere avond opkomsten zoals gepland kunnen doorgaan. Mochten er toch nog
wijzigingen in het programma komen dan geven we dit tijdig aan.
Wat gaan we nog meer doen:
We gaan op jacht naar vossen, onze krachten worden getest en we hopen natuurlijk op een
spectaculair zomerkamp na één jaar wachten. Al met al gaan wij er een gezellig en uitdagend
kwartaal van maken.
Voor een aantal opkomsten is er belangrijke aanvullende informatie te vinden onder het
programma.
Wij hebben er zin in!

Programma
Datum

Wat gaan we doen?

Waar?

3-4

Geen opkomst i.v.m. Pasen

-

10-4

Dropping

Zie aanvullende info

17-4

Vossenjacht

Zuidhorn, zie aanvullende
info

24-4

Scouting technieken & een officieel moment
(LET OP!! De opkomst start om 15.00 uur)

Clubgebouw

1 en 8-5

Geen opkomst i.v.m. Meivakantie

Clubgebouw

15-5

Outdoor bioscoop
(LET OP, opkomsttijd 19.30 tot 21.15 uur)

Clubgebouw

22-5

Ieniemienie NPKtje
(LET OP, onder voorbehoud)

Clubgebouw, zie aanvullende
informatie

29-5

Oefenen voor kamp

Clubgebouw

5-6

Scouting technieken

Clubgebouw

12-6

Lekkere trek……

Clubgebouw
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18-6

Vlotvaren
LET OP ! IS OP VRIJDAGAVOND

Lettelberterplas, zie aanvullende
informatie

26-6

Highlandgames samen met je familie

Clubgebouw, zie aanvullende
informatie

3-7

Afsluiting seizoen, rollend door de blubber

Blote Voetenpad, Opende
Zij aanvullende informatie

12 t/m 16-7

Zomerkamp

Labelterrein Eerde, Ommen
Info volgt

Aanvullende informatie opkomsten:

Zaterdag 10-4 Dropping

17-4 Vossenjacht

Van avonddropping naar middag dropping. I.v.m.
de avondklok is een dropping in de avond niet
verantwoord. Daarom wordt de dropping verplaats
naar de zaterdagmiddag. We willen iedereen
vragen om 13.00 uur bij de parkeerplaats aan de
Nije Drintse Wei te komen. We willen ieder vragen
een KUSSENSLOOP mee te nemen. Eindtijd laten
wij zo spoedig mogelijk weten.

Om 14.00 uur verzamelen we bij de parkeerplaats
Holtplein. Hier krijgen de scouts een stempelkaart en
kunnen ze op zoek naar de vossen. Om 16.00 uur
kunnen de scouts hier ook weer opgehaald worden.

Schuin tegen over Nije Drintse Wei 8, Bakkeveen

!!

Ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s bij deze doen
we nogmaals een oproep aan jullie. Wij zijn nog op zoek
naar VOSSEN. We hebben nog niet voldoende vossen
om een stempelkaart te vullen.
Lijkt het je leuk om van 13.50 tot 16.00 uur hieraan deel
te nemen, dan horen we het graag. Eerst nog vragen,
geen probleem… neem gerust even contact op.
Alvast bedankt!!

24-4 Scouting technieken & een officieel moment
Wij hebben een bord laten maken zodat we vanaf
het parkeerterrein te herkennen zijn, en dit komt
de Wethouder van Sport onthullen. Dit officiële
moment is om 15.00 uur, en willen de scouts hier
ook graag bij aanwezig hebben.
Naderhand mogen ze hun scouting skills nog laten
zien aan de wethouder. Het belooft een leuk
moment te worden!!
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22-5 Ieniemienie NPKtje!!
Helaas geen fysiek NPK dit jaar ☹, maar mocht er
voldoende animo zijn dan draaien we wel een
opkomst deze zaterdag. Hierover ontvangen jullie
volgende week een app, waarna we de animo gaan
peilen.
Wat betreft NPK, wel een leuk feitje…. Ze hebben
wel voor iedereen een leuke goodie-bag gemaakt!!
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18-6 Vlotvaren
LET OP, DIT IS EEN VRIJDAGAVOND!!
Wij vonden het vlotvaren de laatste keer wel erg
geslaagd. In de avond poedelen in de
Lettelberterplas. Daarom dachten wij…. Dit is voor
herhaling vatbaar!!
Afwachtend op de ontwikkelingen binnen
Nederland laten we tijdig weten hoe we deze avond
gaan invullen. Nadere informatie volgt via de app.

26-6 Highlandgames
Samen laten zien hoe sterk jullie zijn…. Dan is dit
het moment!! Kom samen met één van je ouders of
je broer, zus, opa, oma, buurman, buurvrouw het
mag allemaal, en vorm samen met een team om
deel te nemen aan de Hanckema Highlandgames!!
Er worden allerlei verschillende spellen gespeeld.
Wie gaat er uiteindelijk naar huis met de
wisselbokaal en de eeuwige roem??

Ten hoogte van Hoofdstraat 182 ,
Lettelbert

3-7 Afsluiting van het seizoen
Samen door de modder banjeren, ook scouts
vinden dit nog leuk…..
Dit jaar sluiten we het scoutingseizoen gezamenlijk
af bij het Blote Voetenpad in Opende.
We zien de scouts graag om 13.00 uur bij de
parkeerplaats aan de Kaleweg zijde. Hier mogen ze
om 16.00 uur weer opgehaald worden.
Kaleweg 12, Opende

Mochten er vragen zijn dan kunnen jullie altijd contact met
ons opnemen via de mail of telefonisch op onderstaande
telefoonnummer.
Met vriendelijke groet,

Scouts leidingteam Hanckema
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Maandag 12 t/m vrijdag 16-7 Zomerkamp
Dit seizoen hebben we wederom een kampeerveld
gereserveerd op Labelterrein Eerde aan de Regge
bij Ommen. We hopen dat we dit jaar een feestje
kunnen vieren!! Ben je nieuwsgierig waar je heen
gaat kijk dan eens op: https://eerde.scouting.nl/
Verdere informatie volgt nog in een speciale
zomerkamp brief

