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Beste scouts, 

 
 

Zie hier het vermaak voor het komende half jaar. Voordat we naar 
Terschelling vertrekken gaan we nog een berg doen in en rond het 
clubhuis, in het dorp en in de regio. Kijk maar snel wat we wanneer gaan 

doen! 
 

 
7 januari Kerstboomactie en nieuwjaarsopkomst 
14 januari Bordspelletjesmiddag 

21 januari Bloms gemene popquiz, samen met de explo’s 
28 januari Regionale sportspeldag in Middelburg 

 
 
4 februari Hout sprokkelen en verkleinen 

11 februari Kampje in het clubhuis met avondspel met de explo’s 
18 februari Branders maken 

25 februari Tegenprestatie voor duinexcursie 
 
 

4 maart Voorjaarsvakantie, geen opkomst 
11 maart Open dag, laat je vrienden kennismaken met scouting 

18 maart Grote Trek in Middelburg, winnen we voor de 4de keer? 
25 maart Moeilijke routetechnieken 

 
 
1 april Pionierhout sorteren en merken 

8 april Koken voor de welpen en avondspel met ze spelen 
15 april Landschapsdag bij Boerderij Molenberg, Hogeweg 53 

22 april Vectorroute 
27 april Koningsdag, vlaghijsen en activiteiten op de Beatrixwei 
29 april Meivakantie, geen opkomst 

 
 

6 mei  Toren pionieren 
13 mei Toren pionieren 
20 mei Bosspel, fiets mee 

27 mei Inpakken voor RePiKa en keukenbivak maken 
 

 
Het programma voor juni staat op het volgende blad 
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3-5 juni Regionaal PinksterKamp, info volgt 

10 juni Opruimen RePiKa en slaapbivak maken 
17 juni Hoe krijg je al je kampbagage in je tas? 

24 juni Seizoenssluiting met overvliegen 
 
 

15-22 juli ZOMERKAMP OP TERSCHELLING 
 

 
Augustus Zomervakantie, geen opkomst 
 

 
2 september Start seizoen 2017-2018 

 
 
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, in onze app, in de Whatsapp-groep en de speciale 
besloten Facebookpagina. Nog geen toegang hiertoe? Laat het ons weten. 
Nagenieten van de opkomsten kan in het fotoalbum op de site, de app en 

op onze Facebook en Instagrampagina’s. Wij wensen jullie veel 
scoutingplezier de komende maanden! 

 
 

Groeten van de leiding, 
 
 

Marcel Blom  Hogezoom 3-05  852879 / 06-12020974 
Corné de Wilde Hogeweg 12   650649 / 06-13717032 


