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Van:
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Welpen, ouders en verzorgers
Welpen leidingteam Hanckema
Programma 10 september t/m 15 oktober

Beste welpen, ouders & verzorgers,
De eerste opkomst staat voor de deur!
Ook voor het nieuwe seizoen zijn er weer leuke opkomsten bedacht.
We gaan afscheid nemen van onze overvliegers, maar wij maken er met elkaar natuurlijk een
gezellig, stoer en uitdagend seizoen van.
Vanaf dit seizoen starten we met corvee. Dit betekend dat het nest wat in het programma
staat vermeld (verplicht) langer aanwezig is om te helpen met opruimen en afwassen.
Over 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?

Corvee

3-9

Geen opkomst i.v.m. Kanaalpop

-

-

10-9

Overvliegen

Clubgebouw

-

17-9

Opkomst

Clubgebouw

Nest Rood

24-9

Opkomst

Clubgebouw

Nest Geel

1-10

Geen opkomst i.v.m. leiding die
trainingen volgt van Scouting Nederland

-

-

8-10

Opkomst

Clubgebouw

Nest Groen

15-10

Geen opkomst i.v.m. Herfstvakantie

-

-

24 t/m 28-7

Zomerkamp

Locatie nog niet
bekend.

-
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Aanvullende informatie opkomsten:
10 september 2022: OVERVLIEGEN!!
Als je op de leeftijd komt om naar de volgende speltak te gaan binnen scouting dan ga je overvliegen. Op 10
september organiseren wij een “Overvliegdag”. Deze dag is iedereen welkom om dit feest samen met ons te
vieren. Voor de overvliegers zal er een parcours klaar staan waarmee
ze hun scouting skills moeten laten zien. Na het parcours worden zij
welkom geheten door de scouts 😊
We starten om 11.00 uur bij het clubgebouw, en verwachten
rond 14.00/14.30 uur klaar te zijn.
Voor de lekkere trek zal de friet kraam van “Friet en Zo”
ons voorzien van een lunch (tegen betaling).

Maandag 24 t/m vrijdag 28 juli 2023: Zomerkamp
Ook in 2023 willen we weer met elkaar op zomerkamp gaan. Het duurt natuurlijk nog wel even, maar we
hopen dat alle welpen mee gaan 😊 Dus hou allemaal deze week vrij, om gezellig op scoutingkamp te gaan.
We weten nu nog niet waar we heen gaan, maar dat laten we jullie tegen die tijd nog wel weten. Waar we
ook heen gaan, we maken er met elkaar een geweldige week van!

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

Welpen leidingteam Hanckema
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