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Hoi allemaal! 
Dit programmaboekje is voor de maanden januari t/m juli 2021. 
 
Voordat je het programma gaat bekijken, is hier nog even een paar 
kleine dingetjes. 
 
✔ We draaien zaterdagmiddag van 14.30 uur tot 17.00 uur. 
✔ Soms draaien we op vrijdagavond van 19.15 uur tot 21.15 uur. 

 
Kom maximaal 10 minuten voor de start van de opkomst 
 
✔ Trek nooit mooie kleren aan: je kunt vaak vies worden en 

achter een takje blijven hangen is zo gebeurd. 
Ook bij regenachtig weer gaan we vaak naar buiten. Een jas en 
goede dichte schoenen zijn zeker nodig!! 
 

✔ Iedereen die geïnstalleerd is, komt in uniform 
(blauwe spijkerbroek, groene blouse, groepsdas 
met dasring) tenzij anders is gezegd of vermeld. 
Zorg ervoor dat je dasring vastzit aan je das, zodat 
je die nooit kan verliezen. Zet ook je naam op 
jouw spullen. Ben je een onderdeel kwijt van je 
uniform, schaf het dan opnieuw aan! Het uniform 
dient compleet te zijn! 

 
Ben je verhinderd door ziekte, een feestje of iets anders, laat dit 
dan zo snel mogelijk weten aan de leiding! Je kunt ons mailen, 
appen of bellen. Doe dit zo snel mogelijk en laat even de reden 
weten. 
 
 
  



Welpenmail:  welpen@scoutingfrederikhendrik.nl 
Handige telefoonnummers: 
Heb je vragen of wil je iets aan de leiding doorgeven? Dan kun je de 
volgende twee leiding bellen: 
 
Ivo ten Hoeve (contactleiding)  06 12345678      
Senne van Gool (teamleider)  06 12345678 
 
 
Foto’s die tijdens de opkomsten gemaakt worden, worden op onze 
eigen site gezet. Uit privacyoverwegingen is voor het bekijken van 
de foto’s een wachtwoord nodig dat kan worden opgevraagd bij de 
leiding. 
 

Website: www.scoutingfrederikhendrik.nl/fotos/  
 
Wekelijks hebben we ook updates over de opkomsten van de 
welpen en ook van de andere speltakken. Dit gaat via Facebook:  
www.facebook.com/scoutingFH 
  



Januari 

 

Zaterdag 8 januari 
Eerste opkomst van het jaar nieuw 
jaar. Vandaag hebben we een buiten 
opkomst. Wat we gaan doen is nog 
een verrassing. Kleed je warm aan. 

 
 
 Zaterdag 15 januari 
Vandaag gaan wij kijken wie de beste 
welp/welpen zijn. Bij de grote welpen 
wedstrijd. 
 
  

 
Zaterdag 22 januari 
Doe je koksmuts maar op, want vandaag gaan we lekker 
koken. Eens kijken hoe goed jullie dit kunnen en of het lekker 
gaat smaken.  
 
 
 Zaterdag 29 januari  
Vandaag gaan we een groot spel spelen. 
Wat we gaan doen blijft nog even geheim.   



Februari 
 
Zaterdag 5 februari 
Weet jij nog hoe je 2 palen aan elkaar 
vastmaakt? Vandaag gaan we 
pionieren. 
 
 
Zaterdag 12 februari 
O nee iemand is verwond! Vandaag 
gaan we een EHBO spel spelen. 

 
 

 
Zaterdag 19 februari 
Vandaag gaan we een tocht lopen. 
Eens kijken welke routetechnieken 
jullie kennen.  
 
 
 

 
Zaterdag 26 februari 
Vandaag helaas geen opkomst in verband met de 
carnavalsvakantie.  
 
 



Maart 
  
 Zaterdag 5 maart 
Trek goede schoenen aan. We gaan 
vandaag lekker naar het bos.   
 
 
Vrijdag 11 maart 

Vandaag gaan we een spel spelen op 
het clubhuis. Welk spel het wordt blijft nog 

even geheim.  
 

 
Zaterdag 19 maart 
Vanmiddag gaan we vuur 
maken. We zullen heerlijk naar 
rook stinken aan het einde van 
de middag. 
 
Zaterdag 26 maart 
Als de maatregelen het toe laten 
gaan we vandaag lekker 
zwemmen. Meer informatie 
ontvang je via de mail.  
  



April 
  
 Zaterdag 2 april 
Vandaag is de eerste insigne opkomst 
van de drie opkomsten. Aan het eind 
van de drie opkomsten kan je een 
insigne verdienen. Het insigne is dit 
jaar ‘Kunstenaar’.  
 

Zaterdag 9 april 
Vandaag spelen we slagbal.  
 

Zaterdag 16 april 
Geen opkomst vanwege Pasen.  

 
Zaterdag 23 april 
Vanmiddag is alweer de 2e insigne opkomst 
 
 
Zaterdag 30 april 
Geen opkomst vanwege de meivakantie. Geniet van de 
vakantie! 
 

  



Mei 
  
 Zaterdag 7 mei 
Vanmiddag gaan we heerlijk 
prutten in de sloot. Trek laarzen 
aan en neem een schepnetje 
mee.  
 
 

Weekend 13 - 14 mei 
Op voorbereiding op zomerkamp, 
blijven we een nachtje op het clubhuis 
slapen. Meer informatie volgt via de 
mail.  
 
 
Zaterdag 21 mei 
De derde en laatste insigne opkomst. 
Jullie zijn na deze opkomst echte kunstenaars geworden.  
 
Zaterdag 28 mei 
Geen opkomst vanwege hemelvaart.  
 
 

  



Juni 
  
 Zaterdag 4 juni 
Vanmiddag gaan we primitief 
koken. Benieuwd of jullie nog 
vuur kunnen maken en koken. 
Een echte uitdaging.  
 
 
Zaterdag 11 juni  
Hopelijk is het vandaag heerlijk 
weer om naar het bos te gaan.  
 
 
Zaterdag 18 juni 

Vandaag spelen we een spel op 
het clubhuis. We gaan 
lasergame! Welk team zal 
winnen vandaag.  
 
 
Zaterdag 25 juni 
Vandaag brengen we een 
bezoekje aan de kinderboerderij.  

  



Juli 
 

 Zaterdag 2 juli 
Deze middag spelen we echte 
Oud Hollandse spelletjes.  
 
 
Zaterdag 9 juli 
Trek je zwemkleding aan en 
neem een handdoek en droge 
kleding mee. Vandaag spelen we 
waterspelletjes.  

 
 
Zaterdag 16 juli 
Afsluitmiddag! Dit is de laatste opkomst van dit seizoen. We 
gaan nog gelukkig op zomerkamp.  
 
 

Zomerkamp:  
Zondag 31 juli tot vrijdag 5 

augustus  
  



Algemene informatie 
 
Clubhuis  
Bavelse Hei 15 
4854 PN Bavel 
0161 432322  
 
Voorzitter  
Jolien Vos – Marcelis 
voorzitter@scoutingfrederikhendrik.nl 
 
 
Secretaris 
Marcel Graumans 
secretaris@scoutingfrederikhendrik.nl 
 
 
Penningmeester 
Jacob Marcelis 
penningmeester@scoutingfrederikhendrik.nl 
 
Oudervertegenwoordiger 
Bram van den Broek 
 
 
Contributie (via automatisch incasso) 
T.n.v. Scouting Frederik Hendrik 
Giro 4390406 te Bavel 
 
De contributie wordt per kwartaal geïnd. 
Opzeggen van het lidmaatschap kan per 
kwartaal, uiterlijk voor de 1e van de maand 
waarin de incasso plaatsvindt. Innen gebeurt 
in: 

- September (voor de periode september - november) 
- December (voor de periode december - februari) 
- Maart (voor de periode maart - mei) 
- Juni (voor de periode juni - augustus incl evt. het kampgeld) 


