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Beste scouts, 

 
 

Wat een berg bijzondere dingen staan er dit deel van het seizoen op het 
programma! Bij ons eigen clubhuis, in het dorp en in de regio kan je je 
weer flink vermaken. Veel plezier! 

 
 

6 januari  Kerstbomen ophale n en nieuwjaarsopkomst 
13 januari  Tondels 
19 – 21januari Groepskamp in Middelburg 

27 januari  Geen opkomst vanwege Aemstie Alive 
 

 
3 februari  Dutch oven cooking 
10 februari  Pionieren 

17 februari  The Hunt op Zuid-Beveland, info volgt 
24 februari  Geen opkomst vanwege de voorjaarsvakantie 

 
 
3 maart  Voorbereiden patrouilleopkomsten 

10 maart  Programma door de Zwaluwen 
17 maart  Grote Trek op Walcheren, info volgt 

24 maart  Programma door de Valken 
31 maart  Landschapsdag bij Molenberg, info volgt 

 
 
6 en 7 april  Slapen in het clubhuis en Open dag, info volgt 

14 april  Knutselen met blik 
21 april  Met boswachter Arno naar de Plompe Toren 

27 april  Koningsdag op de Beatrixwei, info volgt 
28 april  Geen opkomst vanwege de meivakantie 
 

 
5 mei   Geen opkomst vanwege de meivakantie 

12 mei  Pinksterkamp voorbereiden 
19 - 21 mei  Pinksterkamp in Halsteren, info volgt 
26 mei  Vorig weekend was het Pinksterkamp 

 
 

Het programma van de opkomsten in juni staat op de achterkant 
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Vervolg programma scouts januari – juni 2018 

 
 

2 juni   Levend Zeeslagje 
9 juni   Vlaggenroof 
16 juni  Opkomst op het strand van Westenschouwen 

23 juni  Overvliegen en seizoenssluiting, info volgt 
30 juni  Geen opkomst vanwege Concert at Sea 

 
 
7 – 14 juli  Zomerkamp in Dwingeloo 

21 en 28 juli Geen opkomst vanwege de zomervakantie 
 

 
Augustus  Geen opkomsten vanwege de zomervakantie 
 

 
1 september Eerste opkomst seizoen 2018-2019 

 
 
Graag zien we jullie iedere week weer van 15.30 tot 17.30 uur in scoutfit 

bij het clubhuis. Mocht je een keer niet kunnen komen, laat het ons dan 
even weten. Van de bijzondere opkomsten krijg je steeds apart bericht 

met meer informatie. Kijk ook eens op onze site en volg ons op Facebook, 
Twitter en Instagram. 

 
 
Groeten van de leiding, 

 
 

Marcel Blom  Hogezoom 3-05 0111-852879 / 06-12020974 
Corné de Wilde Hogeweg 12  0111-650649 / 06-13717032 


