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Bezoekadres: W.G. Bootlaan 8 

4328 LS Burgh-Haamstede 
 

 
Welpen 

p/a Hogezoom 3-05 
4328 EE Burgh-Haamstede 

0111-852879 / 06-12020974 
 

Sponsor ons gratis met je online aankopen via Sponsorkliks! Ga naar www.sponsorkliks.nl en kies ons 
als je sponsordoel. Met jouw bijdrage houden wij onze spullen mooi! Er is al ruim € 600 opgehaald. 

 
facebook.com/kaninefatengroep – twitter.com/kaninefatengr – instagram.com/kaninefatengroep 

welpen@scoutingwesterschouwen.nl - http://www.scoutingwesterschouwen.nl 

Beste welpen, 

 

We starten het nieuwe seizoen met opkomsten gevuld met spelletjes en 

scoutingtechniekjes. Tot aan de feestdagen kan je je hier mee gaan vermaken. 

 

3 september  Seizoensstart met groot spel en groepsfoto’s 

10 september Beestjes 

17 september Totem ontwerpen 

24 september Strand, verzamelen bij de trap van Westenschouwen 

 

1 oktober  Knopen 

8 oktober  Regionale workshopmiddag in Goes 

15 oktober  Spel 

22+29 oktober Herfstvakantie, geen opkomst 

 

5 november  Spel ontwerpen 

12 november Groente en fruit snijden 

19 november Spelletjesmiddag 

26 november Vuur 

 

3 december  Routetechnieken 

10 december Speurtocht 

17 december Pizza 

24+31 december Kerstvakantie, geen opkomst 

 

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 

Nella 

 

(Marcel is er 3, 10 en 17 september niet, Myrte is er vanaf half oktober weer bij) 
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