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Beste scouts, 

 
Voor jullie neuzen ligt het programma voor de opkomsten tot en met het 

zomerkamp in Austerlitz. Er staan weer heel wat hoogtepunten op de 
planning. Wat dacht je van een nachtje in het clubhuis, de Grote Trek of 
het RePiKa? En dan natuurlijk nog al die gewone opkomsten. We zien 

jullie graag iedere week weer bij de opkomst en hopen dat jullie jullie 
vrienden, buurkinderen en klasgenoten vertellen welke leuke dingen je 

beleefd. We vragen jullie dit omdat we heel erg graag onze welpengroep 
groter willen maken. Er zijn nu 7 welpen en vlak voor de zomervakantie 
vliegen die vrijwel allemaal over naar ons. Helpen jullie mee voor ons 

reclame te maken? Alvast bedankt, ook namens de welpen! 
 

3 januari Thuis de kerstboom aftuigen, geen opkomst 
10 januari Kerstboomactie en nieuwjaarsopkomst, info volgt 
17 januari Spelletjesmiddag, neem zelf een bordspel mee 

24 januari Nachtje in het clubhuis, info volgt 
31 januari Filmscripts verder uitwerken 

 
 
7 februari* Spel met de explo’s 

14 februari Filmen 
21 februari Voorjaarsvakantie, geen opkomst 

28 februari Blom’s muziekquiz, met de explo’s 
 

 
7 maart Levend Angrybirds 
14 maart Global Positioning System 

21 maart* Grote Trek, info volgt. Behouden we de Gouden Schoen? 
28 maart Smokkelspel in het bos, fiets mee 

 
 
4 april H.I.T. en Landschapsdag, info volgt 

11 april Toren pionieren 
18 april Geocatch 

25 april Koken op houtvuur, tot 19.30 uur 
27 april Koningsdag op de Beatrixwei 
 

 
2 mei  Meivakantie, geen opkomst 

4 mei Dodenherdenking in Amsterdam, aanmelden via mail 
Scouting Nederland 

    het vervolg staat op het volgende blad 
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9 mei  Meivakantie, geen opkomst 

16 mei Voorbereiden RePiKa 
23 mei Regionaal PinksterKamp in Hasteren (2 nachten), info volgt 

30 mei Opruimen kampspullen 
 
 

6 juni * Naar het strand, fiets mee 
13 juni Overvliegbaan bouwen, met de explo’s 

20 juni Overvliegen en seizoenssluiting, info volgt 
27 juni Concert at Sea, geen opkomst 
 

4 juli  Zomervakantie, geen opkomst 
11 juli Zomervakantie, geen opkomst 

18 juli Start zomerkamp in Austerlitz (aanmelden t/m 31 januari) 
25 juli Einde zomerkamp 
 

Augustus Zomervakantie, geen opkomst 
 

5 september Start seizoen 2015-2016 
 
*opkomst met hulpouder volgens schema in e-mail van 3 januari 2015 

 

Kan je een keer niet komen, dan vinden we het erg fijn als je dat even 
aan ons doorgeeft. Je kan ons bellen, sms-en, mailen, whatsapp-en of 

stuur een berichtje via Facebook of Twitter. Programmawijzigingen kan je 
vinden op de site en op onze app. 
 

Heb je een Facebook of Twitteraccount, dan zouden we het erg leuk 
vinden als je ons liket of volgt. Ook op die manier kan je laten zien welke 

leuke dingen we doen en zo meehelpen nieuwe welpen te vinden. Op 
Facebook heten we Kaninefatengroep, op twitter @kaninefatengr. 
 

Groeten van de leiding, 
 

Marcel Blom  Hogezoom 3-05  852879 / 06-12020974 
Corné de Wilde Hogeweg 12   720491 / 06-28860322 


