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Beste scouts, 
 

 
Corona of niet, de komende maanden gaan we weer volle bak aan de slag 
en natuurlijk netjes volgens de regeltjes. Met opkomsten gevuld met 

spellen en scoutingtechnieken kan je je week na week vermaken. Dit 
seizoen draaien we ook af en toe als WeSco’s en ScExplo’s. Bijna iedere 

eerste zaterdag van de maand doen we dat en hieronder zie je op die 
dagen dan ook twee programma’s. 
 

 
5 september Seizoensstart 

12 september WeSco’s: wat mag 
   ScExplo’s: sport en spel 
19 september Scoutswensen 

26 september Knoopchallenge 
 

 
3 oktober WeSco’s: smokkelen in het Gadrabosje, verzamelen op 

de parkeerplaats aan de Vroonweg 

ScExplo’s: jachtseizoen 
10 oktober  (On)gezond 

17 oktober  Ouderwetsche communicatie 
24 oktober  Herfstvakantie, geen opkomst 

31 oktober  Vossenjacht met de welpen 
 
 

7 november Natuurwerkdag met de welpen, explo’s en rovers 
14 november Opkomst met Mr Bakkergroep Zierikzee 

21 november Hout bewerken 
28 november Vuurchallenge 
 

 
5 december WeSco’s: sinterklaasspel 

   ScExplo’s: nog niet bekend 
12 december Spelletjesmiddag 
19 december Kerstvakantie, geen opkomst 

26 december Kerstvakantie, geen opkomst 
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2 januari  Kerstvakantie, geen opkomst 

9 januari  Nieuwjaarsopkomst met de welpen, explo’s en rovers 
 

 
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. 
 
 

Jullie vrienden, kennissen, klasgenoten en bekenden zijn altijd welkom bij 
de opkomsten. Nodig eens iemand mee te komen naar scouting, het kan 

jou een buddybatch opleveren en ons een grotere groep waarmee we nog 
meer grotere activiteiten kunnen doen. 
 

 
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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