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Hallo welpen, 

 
 

Hier is ‘ie dan, het programma voor de opkomsten tot aan de 
zomervakantie. En wat gaan we weer veel doen! In en om het clubhuis, in 
het dorp en in de regio, we gaan heel wat kanten op. Kijk maar snel wat 

we wanneer doen! 
 

 
7 januari Nieuwjaarsopkomst 
14 januari Bordspel ontwerpen 

21 januari Bosspel, kom op de fiets 
28 januari Geen opkomst vanwege Aemstie Alive en regiospel scouts 

 
 
4 februari Vogelhuis maken 

11 februari Vetbollen maken en vogelhuis afmaken 
18 februari Winteropkomst op het Scoutcentrum bij Veere, info volgt 

25 februari Vuurtechnieken 
 
 

4 maart Voorjaarsvakantie, geen opkomst 
11 maart Open dag, laat je vrienden kennismaken met scouting! 

18 maart Kleine trek in Middelburg, info volgt 
25 maart Snijtechnieken 

 
 
1 april Duinspel 

8 april Kampje in het clubhuis, met oa totem maken 
15 april Landschapsdag bij Boerderij Molenberg, Hogeweg 53 

22 april Simpele EHBO 
27 april Koningsdag, vlag hijsen op de Beatrixwei 
29 april Meivakantie, geen opkomst 

 
 

6 mei  Op bezoek bij de brandweer 
13 mei Kampvuur met iets lekkers 
20 mei Knopen en pionieren 

27 mei Thema Jungledag: Binnenstebuiten 
 

 
Kijk op het volgende blad voor de opkomsten in juni 
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3 juni  Geen opkomst vanwege Pinksterkamp scouts 

10 juni Jungledag in Veere, info volgt 
17 juni Naar het strand, fiets mee 

24 juni Seizoenssluiting met overvliegen 
 
 

Juli  Zomervakantie, geen opkomst 
 

 
Augustus Zomervakantie, geen opkomst 
 

 
2 september Start seizoen 2017-2018 
 
 

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. De 
leukste foto’s vind je in het fotoalbum op onze site, de app en op onze 

Facebook en Instagrampagina’s. 
 
 

We wensen jullie veel plezier de komende maanden. We zien jullie graag 
iedere week weer in volledige scoutfit bij het clubhuis. Zoals altijd starten 

we om 13.00 uur en stoppen om 15.00 uur. 
 
 

Groeten van de leiding, 
 

 
Marcel Blom  Hogezoom 3-05  852879 / 06-12020974 
Corné de Wilde Hogeweg 12   650649 / 06-13717032 

Richard Klapwijk 


