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Burgh-Haamstede, 12 januari 2013 

 

Beste scouts, 
 

Hierbij het programma voor de opkomsten tot de zomervakantie. En er 

zitten heel wat regioactiviteiten tussen: uiteraard het Pinksterkamp, maar 
ook een sport/zwemdag. Ook gaan we weer meedoen aan de Grote Trek, 

alleen is daar nu nog geen datum van bekend. Alle “gewone” opkomsten 

zijn ideeën die jullie aan het begin van dit seizoen bedacht hebben. En 

wanneer er een pak sneeuw is gevallen of de ijsbaan open is laten we dat 
natuurlijk niet aan ons voorbij gaan.   

 

 
5 januari  Kerstboomactie 

12 januari  Nieuwjaarsborrel 

19 januari  Hutten bouwen, kom op de fiets 
26 januari  -- --- .-. … . 

 

 

2 februari  Sport/zwemdag in Kapelle, zie e-mail van 1 januari 
9 februari  Levend stratego 

16 februari  Spelletjesmiddag 

23 februari  Creatief met schelp 
 

 

2 maart  Voorjaarsvakantie, geen opkomst 
9 maart  Cakejes 

16 maart  Alternatieve routetechnieken 

23 en 24 maart Film + nachtje 

30 maart  Open opkomst 
 

 

6 april   Insignes 
13 april  Insignes 

20 april  Insignes 

27 april  Vlaggenroof 
30 april  Koninginnedag, vlaghijsen op de Beatrixwei 

 

 

 
Het programma van de opkomsten in mei en juni staat op de achterkant 
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Vervolg scoutsprogramma januari – juni 2013 

 

 
4 mei   Meivakantie, geen opkomst 

11 mei  Radijzen zaaien en inpakken voor Pinksterkamp 

18 t/m 20 mei Regionaal PinksterKamp in …  
25 mei  Kampspullen opruimen en radijzen uitdunnen 

 

 

1 juni   Balspelen op het strand, kom op de fiets 
8 juni   Pionieren, radijzen oogsten 

15 juni  Primitief koken 

22 juni  Seizoenssluiting, wie wordt opkomstkampioen? 
29 juni  Zomervakantie tot en met begin september 

 

 
Kan je een keer niet naar een opkomst komen, dan hoor ik dat graag. 

 

Kijk ook eens op onze site en onze Hyves, Facebook en Twitterpagina’s! 

Iedere week zie je hier het meest actuele programma en regelmatig 
verschijnen daar verhalen en foto’s van de opkomsten. 

 

Veel plezier de komende maanden bij Weest Paraat! Met jullie én de hulp 
van jullie ouders maken we het vervolg van dit seizoen nog leuker. 

 

Marcel Blom   Hogezoom 3-05   06-12020974 


