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Programma Kimball Vendel 
(September 2017 t/m Maart 2018) 

Dag Datum Opkomst Bijzonderheden Corvee 
 
Za 23 september Geen opkomst - - 
Za 30 september Het bos in (a) Tijgers 
      
Za 07 oktober Hakken + stoken oudermiddag Alligators 
Za 14 oktober Insigneopkomst - Zeehonden 
Za 21 oktober JOTI (a) Tijgers 
Vr 27 oktober Halloweenopkomst installeren (b) Alligators 
      
Za 04 november Creatief met kaarten (c) Zeehonden 
Za 11 november Teambuilding - Tijgers 
Za 18 november Typisch Scouting - Alligators 
Za 25 november Gezamenlijke scouts opkomst (b) - 
      
Za 02 december Strijd der patrouilles (a) Zeehonden 
Za 09 december Stop-motion - Tijgers 
vr-zo 15-17 december Weekendkamp (b) - 
Vr 22 december Kerstborrel (b) - 
Za 30 december Geen opkomst - - 
      
Za 06 januari Gezamenlijke scouts opkomst - Alligators 
Za 13 januari High Tea (b) Zeehonden 
Za 20 januari Creatief met …? - Tijgers 
Za 27 januari Op safari - Alligators 
      
za 03 februari Wie is de Mol? - Zeehonden 
za 10 februari Carnaval - Tijgers 
za 17 februari Geen opkomst - - 
za 24 februari M/V opkomst - Alligators 
      
za 3 maart Jongens tegen de meisjes - Zeehonden 
      
      
zo 24 september WereldKinderDag   
za 10 maart  NL Doet   
vr-ma 31-2 maart/april HIT   
vr-ma 18-21 mei  Jubileumweekend   
vr 29 juni Kampvuur + Erasmusborrel   
za 30 juni  Grote Schoonmaak   
za-za 19-26 augustus Zomerkamp   
za 1 september Overvliegen   
 

(a)  Denk aan goede wandelschoenen en een regenpak.        (c)  Deze dag(en) dien je op je fiets naar ’t Groepshuis  

Zorg dat je op de afgesproken tijd op ’t Groepshuis   te komen. Controleer van tevoren je fiets en zorg  

aanwezig bent. Het is mogelijk dat je wat later terug  dat deze helemaal in orde is. Laat eventueel ook  

bent op ’t Groepshuis. Vertel dit aan je ouders   je ouders je fiets nakijken.  

        Vergeet je bandenplatspullen en fietspomp niet en 

(b) Dit is een andere opkomst dan normaal.    weet ook hoe het werkt. Denk ook aan je  

Je ontvangt hierover nog een e-mail.     regenpak! 

 

 
Wijzigingen op het programma zijn altijd mogelijk. Als je een keer niet kunt komen, meld je je 
natuurlijk van tevoren af bij de leiding (op zaterdag zijn we vanaf 13:45 uur op ’t Groepshuis,  
Beneluxweg 69 in Oosterhout, 0162-460623 of via kimballvendel@scoutingerasmus.nl) 
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