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Hallo welpen, 

 
We zijn halverwege het seizoen en we hebben als veel leuke dingen 

gedaan. De komende maanden staan er nog meer leuke en bijzondere 
dingen op het programma. Zo komen de regioactiviteiten er weer aan en 
gaan we nachtje in het clubhuis op kamp. En tussendoor hebben we nog 

heel veel andere opkomsten. Kijk maar snel waar je je de komende 
maanden mee kan vermaken! 

 
 
2 januari  Kerstvakantie, geen opkomst 

9 januari  Nieuwjaarsopkomst, van 15.00 tot 16.30 uur 
16 januari  Spelletjesmiddag 

23 januari  Scouting2025 
30 januari  Geen opkomst vanwege Aemstie Alive 
 

 
6 februari  Dasring maken 

13 februari  Regiospel in Middelburg, info volgt 
20 februari  Knopen 
27 februari  Voorjaarsvakantie, geen opkomst 

 
 

5 maart  Geheimschrift 
12 maart  Routetechnieken 

19 maart  Kleine Trek op Walcheren, info volgt 
26 maart  Landschapsdag bij Molenberg, info volgt 
 

 
2 april  Vlaggenroof bij de Vleugelbunker 

9 april  Kampje in het clubhuis, info volgt 
16 april  Pionieren 
23 april  Nestportret 

27 april  Koningsdag op de Beatrixwei 
30 april  Nestteken 

 
 
7 mei   Meivakantie, geen opkomst 

14 mei  Geen opkomst vanwege Pinksterkamp scouts 
21 mei  Op de fiets naar het strand 

28 mei  Houthakkers in de Jungle 
 

Kijk op de achterkant voor juni en verder 
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4 juni   Spel met de scouts en explo’s 

11 juni  Jungledag in Brouwershaven, info volgt 
18 juni  Brandnetelsoep op houtvuur 

25 juni  Seizoenssluiting, info volgt 
 
 

juli   Zomervakantie, geen opkomst 
 

 
augustus  Zomervakantie, geen opkomst 
 

 
10 september Start seizoen 2016-2017 
 

 
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. 
 

We vinden het erg leuk dat jullie iedere week weer naar de opkomst 
komen. We zijn nu met 10 welpen en daarom kunnen we al veel leuke 

dingen doen. Maar de opkomsten kunnen nóg leuker worden als we met 
nog meer welpen zijn. We willen jullie dan ook vragen jullie vrienden te 
vertellen over wat je bij scouting doet. Of neem je vrienden mee naar de 

opkomst en laat ze zien wat je iedere zaterdagmiddag doet. En als je 
vriend of vriendin dan ook nog welp wordt verdien jij daar de buddybatch 

mee! 
 
Groeten van de leiding, 

 
Marcel Blom  Hogezoom 3-05  852879 / 06-12020974 

Corné de Wilde Hogeweg 12   650649 / 06-28860322 
Petra Bax   
en alle hulpleiders 


