Julianastraat 24D
8064 CD Zwartsluis
Tel 038-3868266

Beste zeeverkenners,

De komende periode wordt belangrijk voor de verschillende opkomsten, daarom hebben we hieronder
de aankomende data aangegeven en erbij vermeld wat er dan gaat gebeuren.
5 december
Hebben we geen opkomst ivm Sinterklaas.
12 december
Gewoon opkomst van 13.30 tot 17.00 uur.
19 december
Op deze datum hebben we de jaarlijkse kerstopkomst van 14.00 – 17.00 uur.
26 december
In verband met 2de kerstdag en de vakantie welke begonnen is hebben we geen opkomst.
02 januari
Deze datum is vrijwel direct na oud en nieuw, en voor veel mensen is de vakantie nog niet voorbij.
Daarom hebben we ook op deze keer geen opkomst.
09 januari
Op deze datum hebben we de LAN opkomst zoals deze via de mail / briefjes is aangegeven. Scouts
welke hun pc mogen meenemen verwachten we op 09 januari rond 10.00 uur op het honk om met zijn
allen te “Linken” / te gamen. De lunch wordt door ons verzorgd en we sluiten de dag af rond 17.00 uur.
Scouts die niet mogen spelen zoals op de briefjes werd gevraagd vragen we thuis te blijven. Ook is
het mogelijk in overleg om aan de boten te werken in de loods om deze vroeg klaar te krijgen in het
voorjaar. ( laat me dit even weten op de aankomende opkomsten ).
16 januari
Om het nieuwe jaar direct met een knaller te beginnen willen we onder voorbehoud deze dag plannen
om de jaarlijkse filmnacht te houden. Deze begint op de vrijdag 15 januari om 20.00 uur en duurt tot
zaterdag 16 januari 12.00 uur. De normale opkomst zal komen te vervallen. Gegevens over deze
filmmarathon worden nog verstrekt.
23 januari
Op deze datum heeft de leiding andere verplichtingen, we zijn aan het kijken of we vervanging kunnen
vinden om de opkomst te draaien. Anders gaat deze dag qua opkomst niet door. Dit laten we ruim van
te voren horen.
30 januari
Gewoon opkomst van 13.30 tot 17.00 uur.

Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met de leiding.

Robert Huisman 06-46151455
Jochem Haak 0527-252141 of 06-18868122

