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Hallo welpen, 

 
Daar gaan we dan met deel 2 van dit seizoen. En voor vrijwel iedereen 

worden dit jullie laatste maanden als welp, dus geniet ervan! We zijn nu 
met een klein, gezellig clubje, maar we willen er zo graag nieuwe welpen 
bij hebben. Hoe gaan we dat doen? Om te beginnen met een leuk 

programma, dat je hieronder kan lezen. Als jullie nu steeds weer aan jullie 
vrienden, buurkinderen en klasgenoten vertellen wat voor leuks je gedaan 

hebt dan moeten we toch nieuwe welpen kunnen vinden? Veel plezier de 
komende maanden en succes met reclame voor ons maken! 
 

3 januari Thuis de kerstboom aftuigen, geen opkomst 
10 januari Nieuwjaarsopkomst, info volgt 

17 januari Platte knopen, mastworpen en sjorringen 
24 januari* Dasring maken 
31 januari Aemstie Alive, geen opkomst 

 
 

7 februari Regionale vossenjacht in Zierikzee, info volgt 
14 februari Bordspelletjesmiddag, neem zelf een bordspel mee 
21 februari Voorjaarsvakantie, geen opkomst 

28 februari Insigneopdracht 1 
 

 
7 maart Insigneopdracht 2 

14 maart Insigneopdracht 3 
21 maart* Kleine Trek, info volgt 
28 maart Eieren schilderen 

 
 

4 april Landschapsdag, info volgt 
11 april Spelen met de hulpleiding 
18 april Tafel pionieren 

25 april Koken op gepionierde tafel 
27 april Koningsdag op de Beatrixwei 

 
 
2 mei  Meivakantie, geen opkomst 

9 mei  Meivakantie, geen opkomst 
16 mei Naar het strand, fiets mee 

23 mei Geen opkomst, de leiding is op pinksterkamp met de scouts 
30 mei* Apenvuistjes maken 
       Vervolg op volgende blad 
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Vervolg welpenprogramma januari – juni 2015 

 
6 juni  Voorbereiden jungledag 

13 juni Regionale Jungledag in … 
20 juni Overvliegen en seizoenssluiting, info volgt 
27 juni Concert at Sea, geen opkomst 

 
Juli  Zomervakantie, geen opkomst 

 
Augustus Zomervakantie, geen opkomst 
 

5 september Start seizoen 2015-2016 
 
 
*opkomst met hulpouder volgens schema in e-mail van 3 januari 2015 

 
Kan je een keer niet komen, dan horen we dat graag van je. Je kan ons 

bellen, sms-en, whatsapp-en, mailen of stuur een berichtje via Facebook 
of Twitter. Programmawijzigingen kan je zien op onze site en app. 

 
Heb je een Facebook of Twitteraccount, dan zouden we het leuk vinden 
als je liket of volgt. Ook zo kan je laten zien welke leuke dingen we doen 

en daarmee ons helpen nieuwe welpen te vinden! Op Facebook heten we 
Kaninefatengroep en op Twitter @kaninefatengr. 

 
Groeten van de leiding, 
 

Marcel Blom  Hogezoom 3-05  852879 / 06-12020974 
Corné de Wilde Hogeweg 12   720491 / 06-28860322 

en alle hulpleid(st)ers 


