Scouting
Frederik Hendrik
Programmaboekje Welpen

September t/m December
2022

Hoi allemaal!
Dit programmaboekje is voor de maanden september t/m
december 2022.
Voordat je het programma gaat bekijken, zijn hier nog even een
paar kleine dingetjes.
Tijden
● Zaterdagmiddag van 14.30 uur tot 17.00 uur.
● Vrijdagavond van 19.15 uur tot 21.15 uur.
Kom maximaal 15 minuten en minimaal 5 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 (contact leiding)
Senne van Gool (teamleider)

06 12345678
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

September
Zaterdag 10 september
Eerste opkomst van het jaar!
Vandaag gaan de oudste welpen
overvliegen naar de scouts en
krijgen wij de oudste bevers erbij.
Zaterdag 17 september
Lekker fikkie stoken! Wie weet nog hoe dat moet?
Zaterdag 24 september
Vandaag is het tijd om geld te
verdienen voor scouting. Wij gaan op
pad voor de Grote Clubactie. Dit
doen wij niet op het clubgebouw. Via
de mail zal tegen die tijd meer
informatie komen over de tijden en
locatie van deze opkomst.

Oktober
Zaterdag 1 oktober
We gaan naar het bos! Eens
kijken wat er allemaal in de
natuur te vinden is. We gaan
bladeren verzamelen en deze
drogen voor een creatieve
opkomst. Zorg voor de juiste
schoenen en een jas.
Zaterdag 8 oktober
Vandaag gaan we creatief aan de slag. Met bladeren gaan we
iets moois creëren.
Zaterdag 15 oktober
Vandaag gaan we een spel spelen. Wat we gaan spelen is nog
een verrassing.
Zaterdag 22 oktober
Vandaag helaas geen opkomst in verband met de
herfstvakantie.
Vrijdag 28 oktober
Halloween staat voor de deur. Wat gaat er gebeuren deze
avond? Let op! Dit is een vrijdagavond. De tijden zijn van
19.15 uur tot 21.15 uur.

November
Zaterdag 5 november
Weten jullie hoe routetechnieken
werken? Eens kijken of jullie er vandaag
aan uit komen.
Zaterdag 12 november
Vandaag staat alles in het teken van
snijden, hakken en zagen.
Zaterdag 19 november
Weten jullie nog hoe je moet pionieren. Vandaag leren we
jullie weer de juiste knopen.

Zaterdag 26 november
Vandaag gaan we op excursie. Wat we gaan doen is nog een
verrassing. Via de mail ontvang je meer informatie.

December
Vrijdag 2 december
Vandaag is de vrijdagavond opkomst in
het teken van Sinterklaas. Om
Sinterklaas te helpen, maken de welpen
voor elkaar een surprise.
Meer informatie over de surprise-avond wordt via de mail
gecommuniceerd in de weken ervoor.
Zaterdag 10 december
In de maand december wordt er een hoop gegeten, maar
kunnen jullie ook zelf iets lekkers koken?
Zaterdag 17 december
In de maand december wordt er een hoop gegeten, maar
kunnen jullie ook zelf iets lekkers koken?
Vrijdag 23 december
Op vrijdag wordt de kerstviering
gevierd met scouting. Via de mail
ontvang je hier meer informatie
over.
Zaterdag 7 januari
Dit is de eerste opkomst van 2023.
Tegen die tijd wordt het nieuwe
programmaboekje voor de tweede
helft van het jaar gemaild.

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 het kampgeld)

