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Beste scouts, 
 

 
We gaan vrolijk verder waar we gebleven waren. De komende maanden 
werken we toe naar de kampen van het einde van het seizoen. Er staan 

heel wat technische opkomsten op het programma en daar valt wat mee 
te verdienen. Hoe vaker je komt hoe meer kans je maakt op een stapel 

insignes! Natuurlijk is er ook genoeg tijd voor ontspanning en spel. Veel 
plezier! 
 

 
4 januari  Kerstboomactie en nieuwjaarsopkomst 

11 januari  Vertrouwen 
18 januari  Mascotte maken 
25 januari  Kaart en kompas 

 
 

1 februari  Regionale sportspelmiddag in Middelburg 
   Aanmelden via Scouts Online 
8+9 februari Groepskamp in ’s-Gravenpolder 

   Aanmelden via Scouts Online 
15 februari  Werken met zakmes 

22 februari  Vuur 
29 februari  Voorjaarsvakantie, geen opkomst 

 
 
7 maart  Veiligheid voor alles, deze opkomst duurt tot 17.00 uur 

14 maart  Grote Trek op Walcheren 
21 maart  Mascotte afmaken 

28 maart  Opkomst in en met Zierikzee, van 9.30 tot 12.30 uur 
 
 

4 april  Hakken en zagen 
11 april  Landschapsdag bij Boerderij Molenberg, Hogeweg 53 

18 april  Keuken pionieren 
25+26 april Koken en kamperen bij het clubhuis 
27 april  Koningsdag, vlaghijsen op de Beatrixwei 

 
 

Kijk op de achterkant voor de rest van het programma 

mailto:scouts@scoutingwesterschouwen.nl
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Vervolg programma januari – augustus 2020 

 
2 mei   Meivakantie, geen opkomst 

9 mei   Weeroffline 
16 mei  Flora en fauna 
23 mei  Voorbereiden Pinksterkamp 

30 mei – 1 juni Regionaal PinksterKamp in Zierikzee 
   Aanmelden via Scouts Online 

 
 
6 juni   Opruimen Pinksterkamp + spelletjes 

13 juni  Naar het strand 
   Deze opkomst start op het strand, kom op de fiets 

20 juni  Seizoenssluiting met overvliegen en barbecue 
27 juni  Zomervakantie, geen opkomst 
 

 
4-11-18 juli Zomervakantie, geen opkomst 

 
 
25 juli t/m  Met Scouting Zieriikzee naar de Nationale Jamboree 

2 augustus  Aanmelden voor half maart via Scouts Online 
 

 
8-15-22-29  Zomervakantie, geen opkomst 

augustus 
 
 

5 september Start seizoen 2020-2021 
 

 
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, liefst al een dag voor de opkomst. Van 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 Zierikzee  0111-650649 / 06-13717032 
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