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Scouting Hanckema
Programma 7 mei t/m 22 juli

Aan:
Van:
Betreft:

Explorers, ouders en verzorgers
Welpen leidingteam Hanckema
Programma 7 mei t/m 22 juli

Beste welpen, ouders & verzorgers,
We hebben een geslaagd kwart jaar achter de rug. Wij zijn op de boerderij geweest waar een
kalfje werd geboren, hebben tochten uitgezet in Zuidhorn en zochten diertjes in het
waterpark. Voor het komende kwartaal hebben we het programma toegevoegd.
Wat gaan we allemaal doen…. we gaan op excursie naar Lauwersoog, kijken wat jullie
kunnen ruilen voor een theezakje, en op kamp!! Al met al gaan wij er een gezellig, stoer,
uitdagend seizoen van maken.
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?

23 en 30 april

Vakantie!!

4 mei

Dodenherdenking (19.00 tot 20.15 uur)

Monument Wilhelminalaan,
Zuidhorn

7 mei

Scoor zoveel mogelijk punten, maar blijf
goed om je heen kijken

Parkeerplaats Holtplein

14 mei

IVN Lauwersoog excursie (9.30 tot 12.00
uur)

Lauwersoog

21 mei

Installatie nieuwe leiding

Clubgebouw

28 mei

Geen opkomst, leiding voorbereiden
Pinksterkamp

-

4 t/m 7 juni

Pinksterkamp

Davey Crocket Hoeve
Smeerling, Onstwedde

11 juni

Van ruilen komt hopelijk geen huilen

Clubgebouw

18 juni

Klimmen en klauteren

Clubgebouw

25 juni

Poedele, poedele, poedele, lekker in het
water

Info volgt

2 juli

Creatief voor zomerkamp

Clubgebouw

9 juli

Geen opkomst, leiding voorbereiden
zomerkamp

-

18-22 juli

Zomerkamp

Labelterrein Dwingeloo,
terrein Uilenbos

3 sept

Eerste opkomst nieuwe seizoen

Clubgebouw

Scouting Hanckema, Van Starkenborghkanaal Zuidzijde, Zuidhorn
E: hanckemawelpen@hanckema.nl
I: www.hanckema.nl

Waar?
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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”.

14-5 Excursie IVN Lauwersoog
Deze ochtend gaan we op zoek naar moerasvogels en damherten in het Lauwersmeergebied. Neem je je
verrekijker mee?? Dit doen we samen met de juniorrangers van het WNF en onder leiding van een gids.

Natuurschool Lauwersoog, Strandweg 1, Lauwersoog

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

25-6 Zwemmen
Als het weer mee mag zitten, gaan we vandaag lekker met elkaar dobberen in het water.
Verder informatie over tijden en locatie volgen nog.
Maandag 18 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 “Uilenbos”.

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,

Welpen leidingteam Hanckema

Scouting Hanckema, Van Starkenborghkanaal Zuidzijde, Zuidhorn
E: hanckemawelpen@hanckema.nl
I: www.hanckema.nl

