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Beste welpen, 

 

In de maanden tot aan de zomer gaan we weer lekker veel verschillende dingen 

doen. Ook vieren we feest en kunnen we eindelijk weer spelen in de regiojungle! 

 

2 april schatzoeken 

9 april handelsspel 

16 april feestversiering maken 

23 april FEESTOPKOMST 75 JAAR KANINEFATENGROEP VAN 14 TOT 17 UUR 

27 april Koningsdag: vlaghijsen op de Beatrixwei 

30 april meivakantie, geen opkomst 

 

7 mei  meivakantie, geen opkomst 

14 mei later als ik groot ben 

21 mei sleutelhangers maken 

28 mei proefjes 

 

4 juni  Pinksteren, geen opkomst 

11 juni vuur 

18 juni strandopkomst, verzamelen bij rotonde Westenschouwen 

25 juni voorbereiden jungledag 

 

2 juli  Regionale Jungledag in Zierikzee 

9 juli  Seizoenssluiting 

 

16 juli  Zomervakantie, geen opkomsten t/m 27 augustus 

 

3 september Start nieuwe seizoen 

 

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

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

Wordt iemand die je meeneemt lid, levert het jou ook nog een buddybatch op. 

 

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 en 

Insta. 

 

We zijn ook op zoek naar extra leiding. Weet je iemand? Laat het ons weten! 

 

Groeten van de leiding, 

 

Marcel Blom  Hogezoom 3-05  0111-852879 / 06-12020974 

Richard Klapwijk Boomgaardwekken 10 06-50205667 

Myrte Poldervaart Appelmeet 7 
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