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Scouts 
p/a Hogezoom 3-05 

4328 EE Burgh-Haamstede 
0111-852879 / 06-12020974 

 

Sponsor ons gratis met je online aankopen via Sponsorkliks! Ga naar www.sponsorkliks.nl en kies ons 
als je sponsordoel. Met jouw bijdrage houden wij onze spullen mooi! Er is al ruim € 500 opgehaald. 

 
facebook.com/kaninefatengroep – twitter.com/kaninefatengr – instagram.com/kaninefatengroep 

scouts@scoutingwesterschouwen.nl – www.scoutingwesterschouwen.nl 

Beste scouts, 

 

Hierbij het programma voor het laatste deel van dit seizoen. Met z’n allen werken 

we toe naar de zomer. Maak je klaar voor veel activiteiten in Burgh en elders. 

 

2 april Spel 

9 april Routetechnieken 

16 april Opbouwen feestopkomst 

23 april FEESTOPKOMST 75 JAAR KANINEFATENGROEP VAN 14 TOT 17 UUR 

27 april Koningsdag: vlaghijsen op de Beatrixwei 

30 april meivakantie, geen opkomst 

 

7 mei  Eilandwandeling in de buurt van Zierikzee 

14 mei Scouting in het buitenland, deel 1 

21 mei Scouting in het buitenland, deel 2 

28 mei Voorbereiden RePiKa 

 

4-6 juni Regionaal PinksterKamp in Zierikzee, thema Cruise 

11 juni Nabeschouwing RePiKa 

18 juni Strandopkomst, verzamelen bij rotonde Westenschouwen 

25 juni Dorp schonen 

 

2 juli  Avondopkomst met eten en spel 

9 juli  Seizoenssluiting 

16 juli  zomervakantie, geen opkomst 

23-30 juli Zomerkamp met Scouting Zierikzee in Baarn, thema Royaal 

 

Augustus zomervakantie, geen opkomsten 

 

3 september Start nieuw seizoen 

 

Graag zien we jullie iedere week 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 

en Insta. 

 

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. 

 

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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