
  

 

Jaarplanning 2018-2019  

September 2018 

Za 1  1e opkomst seizoen 2018-2019 (normale opkomsttijden) 

Za 8  12.00 tot 13.00 uur overvliegen, er voor en er na de normale opkomstduur 

Za 15  normale opkomst 

Zo (16  Graaf Obstacle Run, voor meer info: https://www.graafobstaclerun.nl/) 

Woe 19  19.30 u Schoonmaakavond ouders bevers 

Za 22  normale opkomst 

Vrij 28  avondopkomst voor waterwelpen, welpen meisjes, landscouts en explorers 

Za 29   normale opkomst voor bevers, welpen ochtendhorde, scouts meisjes en waterscouts. 

 

Oktober 2018 

Za 6  normale opkomst 

Vrij 12  avondopkomst voor bevers, welpen ochtendhorde, scouts meisjes en waterscouts 

Za 13  normale opkomst voor waterwelpen, welpen meisjes, landscouts en explorers 

Za 20   JOTA (gewone opkomsttijden) 

Za 27   GEEN opkomst (ivm herfstvakantie) 

Woe 31  19.30 u schoonmaakavond ouders welpen ochtendhorde 

 

November 2018 

Za 3  normale opkomst 

Za 10  Lotenaktie (meer info volgt t.z.t.) 

Za 17  normale opkomst 

Za 24  normale opkomst + open dag bij welpen meisjes en waterscouts voor overvliegers 

Woe 28  19.30 u schoonmaakavond ouders welpen meisjes en scouts meisjes 

 

 

 

 

 

 

https://www.graafobstaclerun.nl/


December 2018 

Za 1  normale opkomst 

Za 8 normale opkomst + open dag bij welpen ochtendhorde, waterwelpen, scouts jongens 

en meisjes en explorers. 

Vrij 14  avondopkomst voor waterwelpen, welpen meisjes, landscouts en explorers 

Za 15  normale opkomst voor bevers, welpen ochtendhorde, scouts meisjes en waterscouts. 

Za 22  normale opkomst 

Woe 26  kerstwandeling GOG, meer info volgt t.z.t. 

Za 29  GEEN opkomst (i.v.m. kerstvakantie) 

 

Januari 2019 

Za 5  GEEN opkomst (i.v.m. kerstvakantie) 

Za 12  Nieuwjaarsopkomst + overvliegen (meer info volgt t.z.t.) 

Za 19  normale opkomst 

Za 26  normale opkomst 

 

Februari 2019 

Za 2  normale opkomst 

Woe 6  19.30 u schoonmaakavond ouders waterscouts 

Za 9  normale opkomst 

Za 16  normale opkomst 

Za 23  normale opkomst 

 

Maart 2019 

Za 2  GEEN opkomst (i.v.m. krokusvakantie) 

Woe 6  19.30 u schoonmaakavond ouders waterwelpen 

Za 9  normale opkomst 

Vrij 15  avondopkomst voor bevers, welpen ochtendhorde, scouts meisjes en waterscouts 

Za 16  normale opkomst voor waterwelpen, welpen meisjes, landscouts en explorers 

Za 23  normale opkomst 

Za 30  normale opkomst 

 

April 2019 

Za 6  normale opkomst voor bevers en welpen 

Za 6 & zo 7 ZWETO voor scouts en explorers (meer info volgt t.z.t.) 

Woe 10  19.30 u schoonmaakavond ouders landscouts 

Za 13  normale opkomst 

Za 20  normale opkomst 

Za 27  GEEN opkomst (i.v.m. koiningsdag) 

 

 

 

 

 

 



Mei 2019 

Za 4  GEEN opkomst (i.v.m. meivakantie) 

Za 11  normale opkomst 

Za 18  normale opkomst 

Za 25  normale opkomst voor scouts en explorers 

  Gezamenlijke dag bevers en welpen (meer info volgt t.z.t.) 

 

Juni 2019 

Za  1  normale opkomst 

Za 8  normale opkomst 

Za 15  normale opkomst + open dag bij welpen meisjes en waterscouts voor overvliegers 

Za 22  normale opkomst + open dag bij welpen ochtendhorde, waterwelpen, scouts jongens 

en meisjes en explorers. 

Za 29 normale opkomst 

 

Juli 2019 

Za 6 normale opkomst 

Za 13 normale opkomst 

Za 20 Start zomerkampen welpen, scouts en explorers. Bevers hebben GEEN opkomst. 

Za 27 einde zomerkampen, vakantie t/m 31 aug 

 

1e opkomst seizoen 2019-2020 is op za 7 september. 

 

 

 

 

 

 


