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Beste Ouders/Verzorgers, 
 

We hebben alweer een aantal leuke opkomsten erop zitten van Highland Games tot een gezellig Filmavond. In deze 

editie van het Welpen Nieuws kijken we vooruit tot aan Pinksteren. We hebben laatst bij de opkomst de Welpen gevraagd 

wat ze het leukste vonden om te doen en we hebben geprobeerd dit zo veel mogelijk mee te nemen. 

 

03/04 Geen Opkomt (Pasen) 

In verband met Pasen is er op zaterdag 3 april geen 

opkomst. 

 

10/04 Kabelbaan en spelletjes  

Wat is scouting nou zonder een stoere kabelbaan, 

zaterdag 10 april hebben we niet alleen een kabelbaan, 

maar gaan ook bezig met typische scoutingspelen. 

Gewoon een leuke opkomst dus. 

 

17/04 Huttenbouw & Survival  

We kennen allemaal de vooroordelen wel natuurlijk, bij de 

Scouting doen ze alleen maar hutten bouwen. Zaterdag 

17 april gaan we Hutten bouwen, maar ook bezig met 

verschillende Survivaltechnieken. 

 

24/04 – 25/04 Logeer weekend 

Dankzij de coronamaatregelen is het al een tijd geleden dat 

we echt op kamp zijn geweest. Met het naderende 

Pinksterweekend lijkt het ons goed dat we vast kunnen 

wennen aan een nachtje van huis. Daarom hebben van in 

het weekend van 24 op 25 april een weekend met 

overnachting. We beginnen zaterdag 24 april gewoon 

om 10:00 uur op het clubgebouw en sluiten zondag 25 

april om 14:00 uur weer af. 

 

01/05 Postenspel (Klimmen)  

Zaterdag 1 mei gaan we de hoogte in tijdens de 

verschillende posten van het Postenspel. Van 

Kratklimmen tot een Klimwand.  

 

08/05 Geen Opkomt (Meivakantie) 

In verband met de Meivakantie is er op zaterdag 8 mei 

geen opkomst. 

 

15/05 Themaopkomst Pinksterkamp  

Als de maatregelen dat toelaten kunnen we met Pinksteren 

dit jaar op ons eigen Nienoord Pinksterkamp (hieronder 

meer daar over).  Tijdens de opkomst van zaterdag 15 

mei gaan we bezig met een Themaopkomst ter 

voorbereiding van dit kamp.

 

Nienoord Pinksterkamp 

Normaal gesproken in het Pinksterweekend een van 

de hoogtepunten van het Scouting jaar met het NPK. 

Helaas gaat dit jaar het NPK niet in zijn gebruikelijke 

vorm door. We hebben als Nienoord besloten een eigen 

Nienoord Pinksterkamp te organiseren. Als het tegen 

die tijd kan, qua maatregelen hebben we met alle 

speltakken van Nienoord een kamp op het labelterrein 

in Ommen. U wordt t.z.t. verder geïnformeerd over de 

invulling van dit Pinksterweekend.   

 

De overnachting is uiteraard onder voorbehoud van wat 

de coronamaatregelen tegen die tijd toelaten. 
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