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SCOUTING HAMALAND 

Hallo Scouts en ouders/verzorgers, 

Hierbij het programma voor de komende 
periode. We hopen dat we in het nieuwe jaar 
gewoon op het clubhuis onze opkomsten 
kunnen voortzetten! 

8 & 9 januari 2021 – Nieuwjaarsinstuif 
We spelen de 24 uur van Hamaland. Jullie 
mogen zelf kaartjes maken en moeten deze 
langsbrengen bij zoveel mogelijk adressen van 
de lijst. Verdere info volgt.  

16 januari 2021 – Online bingo 
Omdat we nog geen 
fysieke opkomsten 
mogen houden doen 
we een online bingo 
met leuke prijsjes. 

23 januari 2021 – Miniatuur bouwen 
Hopelijk kunnen we gewoon weer op het 
clubhuis terecht. We gaan vandaag bouwen in 
het klein! 

30 januari 2021 – EHBO 
Jullie zullen leren wat te doen bij een brand in 
het clubhuis. Spannend! 

6 februari 2021 – Vogelzaad 
poppetjes 
We gaan zelf een poppetje 
maken met vogelzaad. Deze 
kun je dan zelf in de tuin 

ophangen voor de vogels.  

13 februari 2021 – Geen opkomst (vakantie) 
Deze week is er geen opkomst i.v.m. de 
vakantie. 

19 of 20 februari 2021 – WTD 
We vieren World Thinking Day. De opkomst 
staat in dit teken, verdere info volgt nog. 

27 februari 2021 – Angry Birds spel 
Jullie maken zelf jullie Angry Bird en gaan 
deze afschieten met jullie eigen 
gepionierde katapult.  

6 maart 2021 – Henna en schminken 
We versieren elkaar vandaag met Henna en/of 
schmink. 

13 maart 2021 – Jantje Beton 
Vandaag collecteren we voor Jantje Beton. Info 
over het verzamelpunt volgt nog. 

20 maart 2021 – Glow in the dark hike 
Als dit volgens de Coronamaatregelen 
verantwoord is, gaan we een glow in the dark 
tocht lopen. De opkomst zal op zaterdagavond 
plaatsvinden, van 19.30 uur tot 22.30 uur.  

27 maart 2021 – Oventje maken 
Jullie gaan jullie eigen oventje bouwen en hier 
vervolgens lekker in koken.  

Vakanties verdere seizoen, geen opkomst op: 
24 april en 8 mei 2021. 

Vragen of kan je een keer niet komen? 
Geef dit dan door aan de leiding: 

Scoutsmiddag@scoutinghamaland.nl

De datum voor het zomerkamp is 
bekend: zaterdag 24 juli t/m 
zaterdag 31 juli 2021. En we 
gaan naar: Duitsland! 
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