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Beste welpen, 

 
 
Dit is het programma voor het tweede deel van dit nieuwe seizoen. Deze 

maanden staan in het teken van alles wat in de Jungle te beleven valt. En 
daar is alle reden toe, want het is dit jaar 100 jaar geleden dat in ons land 

de welpen begonnen. Daarom kan je de komende maanden een 
Junglediploma verdienen! Om het allemaal nog specialer te maken is er 
ook nog eens een bijzonder regionaal kamp. Veel plezier in de Jungle! 

 
 

4 januari  Nieuwjaarsopkomst 
11 januari  Lol met Richard 
18 januari  Junglefeestje, van 12 tot 15 uur 

25 januari  Geen opkomst vanwege Aemstie Alive 
 

 
1 februari  Binnen en buiten spelen 
8+9 februari Groepskamp in ’s-Gravenpolder, aanmelding via SOL 

15 februari  Junglebeest maken 
22 februari  Junglespel 

29 februari  Voorjaarsvakantie, geen opkomst 
 

 
7 maart  Spoorzoeken 
14 maart  Kleine Trek op Walcheren 

21 maart  In de knoop 
28 maart Hutten bouwen in het Gadrabosje 

We openen en sluiten op de parkeerplaats van het 
Gadrabosje aan de Vroonweg 

 

 
4 april  Dieren spotten in de Boswachterij, kom op de fiets 

11 april  Landschapsdag bij Molenberg, Hogeweg 53 
18 april  Weerstation 
24+25 april Kamperen bij het clubhuis 

27 april  Koningsdag: vlaghijsen op de Beatrixwei 
 

 
De rest van het programma staat op de achterkant 
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Vervolg programma januari – juni 2010 

 
 
2 mei   Meivakantie, geen opkomst 

9 mei   Kruipen en sluipen 
16 mei  Pannenkoeken bakken op houtvuur, van 12 tot 15 uur 

22-24 mei  Welpen Jubileum Kamp op Scoutcentrum Zeeland 
   aanmelden via SOL 
30 mei  Geen opkomst, de leiding is op kamp met de scouts 

 
 

 
6 juni   Gekkigheid 
13 juni  Naar het strand 

   Kom op de fiets, we sluiten op het strand 
20 juni  Seizoenssluiting met overvliegen en barbecue 

27 juni  Zomervakantie, geen opkomst 
 
 

Juli en augustus Zomervakantie, geen opkomst 
 

 
5 september Seizoensstart    

 
 
Graag zien we jullie iedere week weer van 13.00 tot 15.00 uur in scoutfit 

bij het clubhuis. Vertel alles en iedereen over wat we doen en nodig ze uit 
mee te komen doen! 

 
Mocht je een keer niet kunnen komen, laat het ons dan even weten, liefst 
al een dag voor de opkomst. Van bijzondere opkomsten sturen we steeds 

apart bericht met meer informatie. Kijk ook eens op onze site en volg ons 
op Facebook, Twitter en Instagram. 

 
 
Groeten van de leiding, 

 
 

Marcel Blom  Hogezoom 3-05  0111-852879 / 06-12020974 
Richard Klapwijk Boomgaardwekken 10 06-50205667 
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