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Beste scouts, 

 

Hierbij het programma voor het tweede deel van dit seizoen. Je kan de 
komende maanden gaan vermaken met enkele regioactiviteiten, insigne 

opkomsten en vele leuke opkomsten. Dan zijn er nog twee activiteiten 

waarvan we nog geen datum weten. Er zijn plannen voor een regionale 
sport/zwemdag en we worden in het Slotbos verwacht voor wat karweitjes 

samen met Natuurmonumenten. Zodra die data bekend zijn laten we het 

jullie weten. En wellicht beleven een paar van jullie een hele bijzondere 4 

mei op de Dam in Amsterdam, maar ook daar weten we nog niet alles 
van! Eerst maar eens opsommen wat we wel weten: 

 

 
4 januari  Kerstboomactie 

11 januari  Nieuwjaarsopkomst met de welpen en explo’s 

18 en 19 januari Kampje in het clubhuis 
25 januari  Hakken en zagen 

 

 

1 februari  Honkbal in de duinen 
8 februari  Spelletjesmiddag 

15 februari  GPS 

22 februari  Hutten bouwen in het bos, fiets mee 
 

 

1 maart  Vlaggenroof in het bos, fiets mee 
8 maart  Voorjaarsvakantie, geen opkomst 

15 maart  Grote Trek in en om Middelburg, info volgt 

22 maart  Insignes 

29 maart  Insignes 
 

 

5 april  Insignes 
12 april  Uitloop insignes / speurtocht 

19 april  Paasspel 

26 april  Koningsdag: vlaghijsen op de Beatrixwei 
 

 

 

 
 

Het programma van de opkomsten in mei en juni staat op de andere 

pagina 
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Vervolg programma scouts januari – juni 2014 

 

3 mei   Meivakantie, geen opkomst 
10 mei  Pionierwedstrijd 

17 mei  Levend stratego met de welpen en explo’s 

24 mei  Naar het strand, fiets mee 
31 mei  Inpakken RePiKa-spullen 

 

7 t/m 9 juni Regionaal PinksterKamp in Zierikzee, info volgt 

14 juni  Opruimen RePiKa-spullen 
21 juni  Seizoenssluiting en overvliegen, info volgt 

28 juni  Zomervakantie t/m eind augustus 

 
 

We gaan nog druk krijgen voordat de zomervakantie begint! 

 
Kan je een keer niet komen, laat het ons dan even weten. Je kan ons 

bellen, sms-en, mailen, appen, tweeten of een facebookberichtje sturen. 

 

Graag tot ziens bij de opkomsten, zoals altijd van 15.30 tot 17.30 uur en 
gekleed in beige scoutfit met blauwe das. 

 

Groeten van de leiding, 
 

Marcel Blom (teamleider)  Hogezoom 3-05 852879/06-12020974 

Corne de Wilde   Hogeweg 12  720491/06-45277288 
 


