
        Kaninefatengroep – Scouting Westenschouwen

                 Bezoekadres:   W.G. Bootlaan  8 
                        4328 LS   Burgh-Haamstede 

 

   welpen 
                                p/a Hogeweg 42 

                            4328 PE      Burgh-Haamstede  
 

Hallo Welpen,              januari 2012  -  blad 1. 
 
 
In de eerste plaats namens alle welpenleiding iedereen  
een goed, fijn en gezond 2012 gewenst ! 
 

Binnen de leiding van de welpengroep zijn er enkele veranderingen die we graag aan 
jullie vertellen. 
Met ingang van januari is Annabel gestopt als hulpleiding en als explo-lid, school vraagt 
meer aandacht en tijd, iets wat altijd voor gaat. We zullen haar aanwezigheid en hulp 
missen. Arno zal niet elke opkomst aanwezig zijn ivm. zijn cursussen. 
Richard Klapwijk heeft al een paar keer meegedraaid als ondersteunende leiding en komt 
ons leiding groepje verrijken. 

Al met al wat kleine wijzigingen maar de opkomsten gaan door ! 
 
We hebben weer een afwisselend programma voor jullie samengesteld tot aan 
koninginnendag, lees gauw verder. 
 
   
 14 januari  Laat je verrassen 

 
 21 januari  IJssculpturen maken 
 
 28 januari  geen opkomst…Aemstie A’live 
 
 
   4 februari  Vrienden van Chil 
 

 11 februari  Spelletjes middag 
  
 18 februari  Avondspel:    thuis eten en opkomst van 18:30 tot 20:30 uur 
 
 25 februari  geen opkomst…VOORJAARS-vakantie 
 
 
  3 maart  Kompas 
 
 10 maart  Gewoon Gezellig Bewust Bezig !... Landelijke Opruim Dag. 
 
 17 maart  T-shirt maken 
 
 24 maart  Grote Trek 

 
 31 maart  Nationale Scouting Dag              Z.O.Z. 



 
 

januari 2012 -  blad 2 
 

 
 
 
 
 
 
          
  7 april  PAAS - weekend 

          
 14 april  De wereld rond 
 
 21 april  Aquarium 
 
 28 april  geen opkomst…MEI-vakantie 
 
  5  mei  geen opkomst…MEI-vakantie 
 
 
 
 
 
Wij gaan ervan uit dat jullie er iedere opkomst allemaal zijn. 
Iedere zaterdag van 13.00 uur tot 15.00 uur, tenzij anders vermeld via dit 
informatieblad of latere gevolgde info. 
Kun je een keer niet komen, geen probleem, geef het wel tijdig aan ons door. 
 
Tot elke zaterdag….! 
 
 
Groeten van de (hulp)leiding, 

 
Petra Bax         ( team-leidster)  Hogeweg 42  653801 
            of   06-44.512.880 
Marcel Blom         ( leider)       Hogezoom 3-05  06-120.20.974 
Arno Zwetsloot     ( leider)       Appelmeet 5 
 
Jasper Fierens      ( hulp-leider)      Appelmeet 22 
 
Femke Caspers     (ondersteunende hulp-leiding) 

Nienke Zwetsloot  (ondersteunende hulp-leiding) 

Richard Klapwijk   (ondersteunende hulp-leiding) 

 

 
Blijf in de tussentijd op de hoogte van alles wat er zich bij je favoriete 
zaterdagmiddagbesteding afspeelt via deze adressen: 
 
Website: www.scoutingwesterschouwen.nl 
Hyves:  scoutingwesterschouwen.hyves.nl 
Facebook: zoeken op Kaninefatengroep 
Twitter: www.twitter.com/kaninefatengr 
 

http://www.scoutingwesterschouwen.nl/
http://www.twitter.com/kaninefatengr

