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Beste scouts, 
 

Daar gaan we dan met deel twee van dit seizoen. En wat een berg 
bijzondere dingen waar je allemaal aan mee kan doen. Kampen, 
regioactiviteiten, dingen in het dorp, noem maar op! En tussendoor doen 

we dan ook nog veel leuks bij het clubhuis. Daar wil je toch geen week 
van missen? 

 
 
2 januari  Kerstvakantie, geen opkomst 

9 januari  Kerstboomactie en nieuwjaarsopkomst 
16-17 januari Winterkampje Brrr in het clubhuis (zie mail 3 januari) 

23 januari  Regionale sport/speldag in Middelburg (zie mail 3 jan.) 
30 januari  Scouting2025 
 

 
6 februari  Bloms gemene popquiz editie 2016 

13 februari  Spel met de explo’s 
20 februari  Op pad met boswachter Arno 
27 februari  Voorjaarsvakantie, geen opkomst 

 
 

5 maart  Dasringen en apenvuistjes 
12 maart  Het grote Kaninefaten sjoeltoernooi 

19 maart  Grote Trek op Walcheren, info volgt 
26 maart  HIT (zie hit.scouting.nl) en Landschapsdag 
 

 
2 april  Figureren voor M&R Movie Productions 

9 april  Spel met de welpen 
16 april  Vuurtafels maken 
23 april  Koken op houtvuur, van 15.30 tot 19.30 uur 

27 april  Koningsdag op de Beatrixwei 
30 april  Presentatie insigneresultaten 

 
 
7 mei   Inpakken kampspullen 

14-16 mei  Regionaal PinksterKamp in Halsteren (?), info volgt 
21 mei  Opruimen kampspullen 

28 mei  Levend tafelvoetbal 
 

Kijk op de achterkant voor juni en verder 
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4 juni   Spel met de welpen en de explo’s 

11 juni  Patrouilleportret 
18 juni  Naar het strand, fiets en zwemspullen mee 

25 juni  Seizoenssluiting met overvliegen 
 
23-30 juli  Zomerkamp op Hopper De Kluis in Sint-Joris-Weert 

 
10 september Start seizoen 2016-2017 

 
 
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. 
 
Hou ook onze nieuwe Whatsapp-groep ennspeciale besloten 

Facebookpagina in de gaten voor het laatste nieuws. Nog geen toegang 
hiertoe? Laat het onze weten! 

 
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 20 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 


