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Hallo Welpen,               september 2009  -  blad 1. 

 

 

De grote vakantie is voorbij en we gaan weer naar school. 

Scouting begint wat later zodat jullie allemaal in je ritme kunnen komen van 

school, sporten en naar natuurlijk Scouting. 

 

We starten zaterdag 26 september 2009. 

 

Wij hebben als leiding weer zin in een nieuw scouting seizoen, jullie toch ook 

zeker !!!  

Lees gauw verder om te zien wat we allemaal gaan doen ! 

 

 

26 september Opening van het nieuwe seizoen 

    Vuur - Brood 

 

 3 oktober  Kustmarathon 

   Boomonderzoek 

10 oktober  Strand : Fiets mee !!! 

17 oktober  Overvliegen 

24 oktober  ….HERFST-VAKANTIE… 

31 oktober  ….HERFST-VAKANTIE… 

 

 7  november Herfst - knutselen 

14 november Knopen  / pionieren 

21 november Spel in de duinen 

28 november Hutten bouwen in het bos 

 

  5 december Geheimschrift van Sint  

12 december SinterKerstKamp……INFO volgt 
13 december SinterKerstKamp 
19 december ….KERST-VAKANTIE… 

26 december ....KERST-VAKANTIE… 

  

 2 januari  ….KERST-VAKANTIE… 

 

9 Januari   Eerste opkomst in het jaar 2010! 

 

 

 

Wij hebben er weer zin in en jullie natuurlijk ook ! 

 

De opkomsttijden zijn zoals jullie gewend zijn, 

Iedere zaterdag van 13.00 uur tot 15.00 uur, tenzij anders vermeld via dit 

informatieblad of latere gevolgde info. 
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              September 2009 -   blad 2. 

 

 

Dus zorg dat je op tijd bent, in het clubgebouw “ Weest Paraat”. 

Denk eraan…dragen van uniform verplicht…groene blouse met nestlint op de 

linkerschouder en de koningsblauwe das met wolven-insigne. 

En niet te vergeten je vrolijke Scouting humeur ! 

 

Wij gaan ervan uit dat jullie er iedere opkomst allemaal zijn. 

Kun je een keer niet komen, geen probleem, geef het wel tijdig aan ons door. 

 

Zijn er eventueel wijzigingen in adressen en / of telefoonnummers  

dan vernemen we dat graag. 

Ook als er spraken is van voedsel of drank allergieën. 

Zijn er andere zaken waar wij als leiding vanaf moeten weten dan weet u ons te 

vinden, zaterdags op het Scouting terrein of via onderstaande adressen  

en/of telefoonnummers, al vast bedankt voor u medewerking. 

 

 

 

We gaan een nieuw en uitdagend Scouting seizoen in, tot zaterdag !!! 

 

 

 

 

Groeten van de (hulp)leiding, 

 

 

 

 

 

 

 

Petra Bax         ( team-leidster)  Hogeweg 42  653801 

        of   06-44.512.880 

Marcel Blom         Hogezoom 3-05  06-120.20.974 

 

Sietske den Baars (hulp-leidster)    Roterij 4 

Annabel Caspers   (hulp-leidster)   Hogeweg 42 

Jeroen Ginjaar      (hulp-leider)     Christinastraat 29 

Jasper Fierens        (hulp-lieder)       Appelmeet 22 

 

 

 


