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SCOUTING HAMALAND 

11 september 
Het thema van vandaag is: ik. Met dit 
thema gaan we ons eigen spel maken. 

18 september 
We gaan een 
spannende 
speurtocht lopen.  
 
25 september 
Zijn jullie een 
beetje goed in 
fikkie stoken? Vandaag  
gaan we leren hoe je een vuur maakt.  
 
2 oktober  
Het is bijna dierendag. Daarom gaan we 
iets doen met het thema: dieren 
 
9 oktober 
Heb jij vaak mooie, leuke, gekke of 
grappige dromen? Of heb je ook wel eens 
een nachtmerrie? Vandaag gaan we onze 
eigen dromenvanger maken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 oktober  
Vakantie 
 
22 oktober - vrijdagavond 
Samen met de andere groepen hebben 
we een gezellige kampvuuravond. Meer 
informatie volgt.  
 
30 oktober 
Het is weer tijd voor een insigne! Vandaag 
gaan we beginnen met het insigne cultuur.  
 
6 november  
We gaan verder met het insigne waar we 
vorige week mee begonnen zijn. 
 
 

13 november 
Wat is jullie 
favoriete 
seizoen? 
Vandaag gaan 
we verschillende 
activiteiten doen 
met het thema: 
herfst.  
 
20 november 
Het is de laatste opkomst dat we aan het 
insigne cultuur gaan werken. Als je goed 
je best hebt gedaan heb je er vandaag 
weer een insigne bij.  
Ook gaan we vandaag de schoen zetten. 
Nemen jullie allemaal een schoen mee?   
 
27 november  
Vandaag worden alle nieuwe welpen 
geïnstalleerd.  
 
4 december 
Het is al weer bijna pakjesavond en dat 
betekend dat we ook bij de scouting weer 
Sinterklaas vieren. Kun jij ook niet 
wachten om te zien of we cadeautjes 
krijgen?  
 
11 december 
Vandaag gaan we iets doen wat jullie al 
heel lang willen doen. Kun jij al raden wat 
het is?  
 
 
18 december 
We hebben een 
kerstopkomst met 
alle andere 
groepen. Meer 
informatie volgt. 
 
 
25 december 
Vakantie 
 
1 januari 
Vakantie 
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SCOUTING HAMALAND 

8 januari 
We beginnen het 
nieuwe jaar met de 
nieuwjaarsinstuif. 
Meer informatie 
volgt. 
 
15 januari 
We gaan mini-pionieren. Hiervoor moeten 
we eerst verschillende knopen leren.  
 
22 en 23 januari 
We gaan ein-de-lijk weer een nachtje op 
kamp! Meer informatie volgt. 
 
29 januari – ’s avonds 

We gaan met z’n 
allen 
discozwemmen. We 
spreken om 19.15 
af bij Zwembad 
Rozengaarde. Hier 
kun je om 21.15 
weer worden 
opgehaald.  

 
 

Vragen of kan je een keer niet komen? 
Geef dit dan door aan de leiding van 
de welpen zaterdagmiddag:  
 
Marala (Maaike Wiecherink)  
06 14 77 60 03 
 
Hathi (Beerend Steentjes)  
06 51 64 36 25 
 
Bagheera (Anouk Eliesen)  
 
Of stuur een mailtje naar:  
welpenmiddag@scoutinghamaland.nl 
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