Scouting Nienoord Leek
Ouder-/Kindweekend 2018
Beste Leden & Ouders / Verzorgers,
Jullie hebben je opgegeven voor het Ouder&Kindweekend dat het weekend van 23 t/m 25 maart 2018
plaats vind op Ameland. We vinden het als organisatie super gezellig dat jullie mee gaan. In deze brief
vinden jullie de laatste informatie.

Vertrek naar Ameland

Locatie

Vrijdag 23 maart 2018 verzamelen we bij de

We zullen tijdens het

haven in Holwerd waar we gezamenlijk de boot

weekend bivakkeren bij

naar Ameland zullen nemen.

“Kampeerboerderij De
Hollumer Trap”.

De boot vertrekt om 18:00 uur naar Ameland. Zorg
dat je op tijd aanwezig bent, want de boot missen is

Adres:

natuurlijk niet de bedoeling. Vanuit Leek is het

P. Miedeweg 3

ongeveer 50 minuten rijden.

9162 EH Ballum

Het adres in Holwerd is:

Dienstregeling

Grândyk 2A, 9151 AE Holwerd

We vinden het natuurlijk het leukste als jullie het
hele weekend blijven. Maar mocht dit om een
legitieme reden niet kunnen dan hier de
dienstregeling.

Aan de overkant staat speciaal voor ons een Arriva
bus klaar om ons naar de kampeerboerderij te
brengen.

Terug naar huis
Op zondag 25 maart 2018 we vertrekken om
14:30 uur weer vanaf Ameland terug naar vaste
wal. De overtocht duurt ongeveer 50 minuten.

De Grote Nienoord Spelshow
Wat is een Ouder-/Kindweekend zonder een beetje competitie. We ondervinden het vast allemaal de
kwaliteit van de programma’s op TV gaat hard achter uit, maar verandering zit er aan te komen. De Grote
Nienoord Spelshow is een weekend lange strijd om welke groep wint. De competitie start meteen na
aankomst op de vrijdag avond. De zaterdag middag activiteit zou wel eens gesaboteerd kunnen worden als
we niet op passen. En de zaterdag avond wordt een groot Showbiz spektakel.
Reken er maar niet op dat als de kinderen naar bed zijn de strijd op houd want op
zaterdag avond gaat de strijd met de ouders dan gewoon door. Zondag wordt er
bekent gemaakt wie er als winnaar uit de bus komt.
Kort om het wordt een spektakel dat u niet wilt missen.

Bagagelijst
❑ Slaapzak

❑ Uniform + Das

❑ Tandenborstel

❑ Thema-kleding

❑ Hoeslaken

❑ Ondergoed

❑ Tandpasta

❑ Zak voor de vuile was

❑ Kussensloop

❑ Sokken

❑ Kam

❑ Pyjama

❑ Lange broeken

❑ Washandje

❑ T-shirts

❑ Zaklamp

❑ Wandelschoenen

❑ Warme truien

❑ Handdoek

❑ Laarzen

❑ Regenkleding

❑ 2 Theedoeken

Bereikbaarheid tijdens het kamp
Tijdens het weekend kan je bij vragen of problemen altijd bij de organisatie terecht. Het makkelijkste is
natuurlijk ons aan te schieten, maar zijn we onvindbaar kan je altijd even bellen.

Christiaan Huisma

06 81 96 34 59

Tom Overgaauw

06 30 56 07 08

Rene Tamminga

06 34 54 69 41

Maik van der Velde

06 20 84 58 71

Werner Veldman

06 43 84 78 07

Tot 23 maart op Ameland,
Groetjes van de OKW Organisatie 2018

