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Scoutinggroep de Zwervers Groningen



Onderwerp: Zwervers Midwinterhike 2017, zaterdag 15 december


Beste leden & ouders/verzorgers,


Zaterdag 15 december organiseren wij voor alle leden de MidWinterHike gecombineerd met de boerenkool- en waarschijnlijk andere stampottenmaaltijd. De MidWinterHike is sinds 2013 een ‘traditie’ van onze groepen, waarbij we met alle leden alvast de komende feestdagen begroeten en we gezellig en lekker actief met Scouting-route-technieken bezig zijn.

We beginnen op die zaterdag om 12:45 uur bij de parkeerplaats van Sportpark Corpus den Hoorn (Laan Corpus Den Hoorn 100, 9728 JR)
De leden lopen in groepen langs een aantal posten terug naar ons gebouw. Hierbij maken ze gebruik van creatieve routetechnieken. Bij ons gebouw aangekomen gaan we met z’n allen eten. Om 18:30 uur is de activiteit ten einde en kan iedereen bij het gebouw worden opgehaald.

Ouders en/of volwassen leden kunnen ook weer deelnemen aan de hike. Je kunt je hiervoor tot 8 december opgeven, door  middel van een e-mail naar brbakker@gmail.com. Ouders die meelopen kunnen uiteraard ook mee-eten.

Programma: 

12:30 – 12:45 Verzamelen in speltakken op het parkeerterrein 13:00 Openen hike en vertrek eerste groepen vanaf de startlocatie 
17:00 Posten dicht & einde van de looproutes
17:30 Prijsuitreiking en eten bij ons groepsgebouw ‘De Til’. 18:30 Einde activiteit.

Het is belangrijk dat iedereen goed gekleed is op de weersomstandigheden. Dus waterdichte kleding bij regen, warme kleding (handschoenen) als het koud is en in ieder geval stevige en goed ingelopen schoenen.

Let erop dat de begin- en eindlocatie verschillend zijn. Fietsen kunnen op het beginpunt worden gestald, maar moeten later zelf worden opgehaald. Een andere optie is de bus. Bijvoorbeeld Qbuzz lijn 10, deze rijdt langs ons gebouw naar de halte Martini Ziekenhuis

Als u nog vragen heeft kunt u deze stellen aan de leiding van uw kind.

Met vriendelijke groeten, 
De organisatie en de leiding van de Midwinterhike
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