
        Kaninefatengroep – Scouting Westenschouwen

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

 

   welpen 
                                p/a Hogeweg 42 

                            4328 PE      Burgh-Haamstede  
 

Hallo Welpen, ouders/verzorgers    september 2012  -  blad 1. 
 
 
De grote vakantie is voorbij en we gaan weer naar school. 
De opkomsten zijn weer gestart op zaterdag 8 september 2012. 
Een nieuw scouting seizoen met nieuwe leuke uitdagende programma’s!!!  

Dit jaar hebben we na twintig jaar geen SinterKerstKamp in december, maar komt er een 
kamp in april 2013. Vol nieuwe uitdagingen en verrassingen 
Nieuwsgierig wat we allemaal gaan doen tot januari ????   Lees gauw verder …….! 
 
 
 8 september         Opening van het nieuwe seizoen 

 

15 september Insigne Sport deel 1 
22 september Insigne Sport deel 2 
29 september Insigne Sport deel 3 en sluiting 
   
  6 oktober  Kustmarathon  (info blad volgt ) 
   Knopen  
13 oktober  ….HERFST-VAKANTIE… 

20 oktober  ….HERFST-VAKANTIE… 
27 oktober  Flessenpost  :   Fiets en een schone lege fles met schroefdop of kurk 
       meenemen.    
 
  3  november Natuurwerkdag   ( info blad volgt ) 
10 november Speurtocht 
17 november Intocht Sint en zijn Pieten…geen opkomst 
24 november Sporen zoeken 

  
 1 december  Pepernoten  
 8 december  Duinspel 
15 december  Vuur en lekkers …. 
22 december ….KERST-VAKANTIE… 
29 december ....KERST-VAKANTIE… 
   
5 januari  ….KERST-VAKANTIE… 
 
12 januari   Eerste opkomst 2013 ! 
 



          
September 2012 -   blad 2. 

 
Let op !!!!    De opkomsttijden  !!!!! 
Iedere zaterdag van 13.00 uur tot 15.00 uur, tenzij anders vermeld via dit 
informatieblad of latere gevolgde info. 
 
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 nest-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, alvast bedankt voor u medewerking. 
 
Voor de ouders hebben we weer een meedraai poule opgezet. Zie bijlage. 
Gezien het feit dat er een tekort aan leiding is, en niet alle hulpleiding iedere week 
aanwezig kunnen zijn, is het noodzakelijk dat er toch voldoende volwassen ( 18 jaar en 
ouder) aanwezig zijn. 
In het belang van uw kind(eren) en de andere kinderen verzoeken wij u vriendelijk of u 
mee wilt draaien. Soms zullen dat twee ouders per opkomst zijn. 
 
U kunt zo gelijk zien en beleven wat we bij Scouting allemaal doen en hoe uw kind 
meedraait in de Welpen-groep. Als u een keer niet kunt wilt u dan zelf met iemand van 
de lijst ruilen. Wij hopen en rekenen op u medewerking. 
Voor vragen kunt bellen naar de team-leidster. 
 
We gaan een nieuw en uitdagend Scouting seizoen in. 

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     (hulpleider) 
Jasper Fierens      (hulpleider)        
Femke Caspers     (hulpleidster) 

Richard Klapwijk   (hulpleider) 

Eva landman         (hulpleidster) 

Nienke Zwetsloot  (hulpleidster)  


