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Scouting Hanckema
Programma 8 januari t/m 26 april

Aan:
Van:
Betreft:

Scouts, ouders en verzorgers
Scouts leidingteam Hanckema
Programma 8 januari t/m 16 april 2022

Beste scouts, ouders & verzorgers,
Wat gaat de tijd snel. De eerste seizoenshelft is alweer voorbij en gelukkig ondanks corona
konden de opkomsten doorgang vinden. Voor het komende kwartaal hebben we het
programma toegevoegd.
We gaan starten met een wandeling over het Balloërveld, heerlijk even de benen strekken,
een film maken, op winterkamp in april en nog veel meer.
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
Programma
Datum

Wat gaan we doen?

Waar?

08-01

Wandelen Balloërveld

Crabbeweg 2 Balloo

15-01

Geen opkomst. ( Leiding bereid winterkamp
voor)

22-01

Knopen vuurtafels volgens NPK standaard

Clubgebouw

29-01

Tochttechnieken

Clubgebouw

05-02

Tochttechnieken

Clubgebouw

12-02

Vlotvaren

Clubgebouw

19-02

Voorjaarsvakantie

26-02

5 min crafts

05-03

Violen actie
Let op, brief met info komt nog

12-03

Film maken

Clubgebouw

19-03

Spelletjes opkomst

Clubgebouw

LET OP aangepaste tijden! 10.00 tot 14.00 uur
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Clubgebouw
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26-03

Vossenjacht

Clubgebouw

1 t/m 3 april

Winterkamp

Info volgt

09-04

Vuurtafels bouwen

Clubgebouw

16-04

Pasen

Clubgebouw

03 t’m 06

NPK ( Pinksterkamp)

Marnewaard

17 t/m 22-7

Zomerkamp

Labelterrein Dwingeloo

Aanvullende informatie opkomsten:
8-1 Balloërveld
Vandaag gaan we samen met de scouts heerlijk wandelen over het Balloërveld
waarbij we uitleg krijgen over de geschiedenis van de prachtige oude heideveld.
Voor de lunch wordt gezorgd.

5-3 VIOLENACTIE
Ook dit jaar gaan we samen met de Welkoop in Marum violen verkopen. De opzet zal
dit jaar vergelijkbaar zijn met afgelopen jaar, alleen kan jullie bestelling nu doorgegeven
worden via de webshop.
De opbrengst zal net als vorige jaren voor onze club zijn!!
5 maart worden de door jullie verkochte viooltjes bij jullie thuis bezorgt!! Informatie brief volgt na deze brief.

Vrijdag 1 t/m zondag 3 April Winterkamp
Omdat we in januari nog niet op kamp mogen gaan we in het weekend van 1 april met elkaar op Winterkamp.
De locatie is nog een verassing.
LET OP!!
PL’s en APL’s van vrijdag 1 t/m zondag 3 april
Overige leden van zaterdag 2 t/m zondag 3 april
Verdere informatie volgt.
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Vrijdag 3 t/m maandag 6 juni

Zondag 17 t/m vrijdag 22-7 Zomerkamp

In het weekend van Pinksteren gaan we met de
hele groep een weekend op kamp.

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/

Onze wens is om deel te nemen aan het Noordelijk
PinksterKamp. Benieuwd wat NPK inhoudt, kijk
dan eens op https://noordelijkpinksterkamp.nl/
Verdere informatie volgt,

We hebben een aanvraag gedaan voor het veld
“Arendsnest”. Verdere informatie volgt.

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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