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Programma 7 mei t/m 22 juli

Aan:
Van:
Betreft:

Explorers, ouders en verzorgers
Explorer begeleiding Hanckema
Programma 7 mei t/m 22 juli

Beste explorers, ouders & verzorgers,
We hebben weer kwart jaar achter de rug…. ons schild is bijna klaar, we hebben zeeslag
gespeeld en er is gekookt in een Dutch oven.
Wat gaan we allemaal doen…. dat is aan jullie. Wat zeker is, is dat we op kamp gaan en dat
we dit jaar zullen ondersteunen bij dodenherdenking in Zuidhorn.
Over een aantal opkomsten/kampen is er belangrijke aanvullende informatie te vinden onder
het programma.

Programma
Datum

Wat gaan we doen?

23 en 30 april

Vakantie!!

4 mei

Dodenherdenking (19.00 tot 20.15 uur)

Monument Wilhelminalaan,
Zuidhorn

7 mei

Opkomst

Clubgebouw

21 mei

Opkomst

Clubgebouw

4 t/m 7 juni

Pinksterkamp

Davey Crocket Hoeve
Smeerling, Onstwedde

18 juni

Opkomst

Clubgebouw

2 juli

Opkomst

Clubgebouw

17-22 juli

Zomerkamp

Labelterrein Dwingeloo,
terrein “geen voorkeur

3 sept

Eerste opkomst nieuwe seizoen

Clubgebouw

Scouting Hanckema, Van Starkenborghkanaal Zuidzijde, Zuidhorn
T: Jarith v/d Hoef tel. 0619966081
E: explorers@hanckema.nl
I: www.hanckema.nl

Waar?

Echte avonturen kun je niet downloaden…..

Scouting Hanckema
Programma 7 mei t/m 22 juli

Aanvullende informatie opkomsten:
4 mei Dodenherdenking
Dit jaar zal scouting Hanckema een erehaag vormen bij dodenherdenking in Zuidhorn. Ook
zullen we helpen bij de kranslegging en dragen we een gedicht voor. Verder informatie staat
in de reeds verzonden brief “4 mei”.

4 tm 7-6 Pinksterkamp Smeerling
Samen met de hele groep gaan we tijdens het Pinksterweekend op kamp naar de Davey
Crocket Hoeve in Smeerling, Onstwedde. Meer informatie over het kamp is te vinden in
de reeds verzonden brief en op onze website onder het item programma.
VERGEET JE NIET OP TE GEVEN VOOR 2 MEI!!
Smeerling 19, 9591 TX Onstwedde

Zondag 17 t/m vrijdag 22-7 Zomerkamp*
Dit seizoen hebben we een kampeerveld gereserveerd op Labelterrein Dwingeloo. Ben je al
nieuwsgierig waar je dan heen gaat kijk dan eens op: https://dwingeloo.scouting.nl/
We hebben een aanvraag gedaan voor het veld “Geen voorkeur”.
*Wij willen de explorers vragen om zaterdag 23 juli beschikbaar te zijn om alle kamp spullen
weer op te ruimen. Hoe, wat, waar wordt nog bekend gemaakt!

Verdere informatie volgt na pinksterkamp aan de hand van een kampbrief.

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

Jarith en Fokje
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