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Beste scouts, 
 

 
Hier is ‘ie dan, het programma voor de eerste maanden van dit seizoen. 
Zowat iedere week gaan we jullie vermaken met een leuke, spannende of 

uitdagende scoutingactiviteit! Een paar bijzondere dingen noemen we nu 
al even. Zo gaan we al snel op kamp: het Najaarsweekend in 

Heinkenszand en gaan we in november weer aan de slag tijdens de 
Natuurwerkdag. En in de donkere dagen na kerst kan je al voor de tweede 
keer op kamp: het Houthakkerskamp in Veere. Tussendoor doen we dan 

ook nog een berg leuks bij het clubhuis. Dat wil je toch niet missen? 
 

 
5 september Seizoensstart 
12 september Insignes 

19 september Insignes + inpakken kampspullen 
25-27 sept.  Najaarsweekend in Heinkenszand 

 
 
3 oktober  Kustmarathon, opruimen kampspullen en insignes 

10 oktober  Insignes 
17 oktober  Vlaggenroof in het bos, fiets mee 

24 oktober  Stripverhaal 
31 oktober  Halloweenkampvuur (’s avonds), info volgt 

 
 
7 november Natuurwerkdag in Nieuw-Haamstede, info volgt 

14 november Spel 
21 november Routetechnieken 

28 november Soepie 
 
 

5 december Sinterklaasspel met de welpen, van 13 tot 15 uur 
12 december Vuur! 

19 december Thuis de kerstboom versieren 
26 december Thuis uitbuiken van het kerstdiner 
27-30 dec.  Houthakkerskamp in Veere, info volgt 

 
 

2 januari  Thuis de kerstboom de deur uit doen 
9 januari  Kerstboomactie, info volgt 
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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 reclame maken voor onze scoutinggroep. Op 
Facebook heten we Kaninefatengroep, op twitter @kaninefatengr. 
 

 
Dit seizoen doen we weer iedere opkomst graag het beroep op een 

hulpouder. Met 22 scouts is de groep te groot om met z’n tweeën te 
leiden (of het wordt lijden ). Bij dit programma sturen we een schema 

mee welke ouder ons wanneer mag assisteren. Komt een datum niet uit, 
dan graag onderling ruilen en aan ons doorgeven wie de vervanger is. 
Alvast bedankt voor de hulp! 

 
 

Groeten van de leiding, 
 
 

Marcel Blom  Hogezoom 3-05  852879 / 06-12020974 
Corné de Wilde Hogeweg 12   650649 / 06-28860322 


