
  

 

KAPOENEN 

… IN DE DIERENTUIN 



Welkom in het dierenrijk! 

 
Maak kennis met jullie nieuwe leiding: 
  

 

 

 

Hihihihi kapoentjes, ik ben Siel de Zebra. 

Aangezien zebra’s maar 20 jaar worden en ik nu 18 

jaar ben, ben ik perfect geschikt om nog 2 jaar mijn 

kudde kapoentjes te beschermen. Dit doe ik aan de 

hand van mijn strepen. Zo kan ik mij goed 

camoufleren tegen vijanden. Hiervan heb ik niet veel 

last aangezien ik met de hele jungle vriendjes ben. 

Mijn hobby’s naast scouts zijn tennis en eten. (Ik 

kan wel tot 400kg wegen) Zo liefst mogelijk, eet ik 

elke dag spaghetti met een extra portie geraspt gras 

er bovenop. Vandaar mijn levensmotto: ‘liever te dik 

in de kist dan een feestje gemist.’ 

 

Heyhooooooi! Mijn naam is Nomi de Pinguïn. Ik ben 18 jaar 

en woon al heel mijn leven in Waasmunster. Daar ben ik blij 

om, want op de Noordpool is het veel te koud!! In 

Waasmunster is het af en toe ook wel eens koud, maar hier 

zijn er genoeg diertjes in de zoo die me warme knuffels 

geven. Daar hou ik van!  Kapoentjes die heimwee hebben 

mogen dus altijd bij mij komen voor een dikke knuffel! 
Als pinguïn kijk ik altijd enorm uit naar de winter. Dan kan in 

met mijn buikje glijden in de sneeuw en dan is het ook 

Kerstmis, mijn favoriete feestdag. Vissen zijn er in 

Waasmunster niet veel te vinden, maar gelukkig is er die 

lieve Kapitein Iglo die de beste fishsticks van de wereld 

maakt! Fishsticks met spinaziepuree is dan ook mijn 

lievelingseten! Mijn levensmotto? “Hoe meer zielen, hoe 

meer vreugd” (en hoe warmer ) 

 

 



  

 

 

 

 

Mie aaauuuuw, ik ben Tuur de Cheetah.  
Al 17 jaar ben ik de snelste in Waasmunster en 

omstreken. Maar dat feit is al algemeen geweten. Wat 

jullie misschien niet weten is dat mijn sprintjes vaak 

van korte duur zijn. Want als ik te lang loop doen mijn 

pootjes pijn. Dus als ik niet loop ga ik graag met mijn 

vrienden in het zonnetje gaan chillen. Al is er nog iets 

dat alle cheetahs willen. Als ik een snelle gazelle zie 

zal ik al gauw al men jachtluipaard vrienden opbellen. 

Op gazelles jagen vinden wij namelijk plezant. Want 

niets is lekkerder dan verse gazelle met cheetos aan 

de rand. Dan zal ik jullie nu nog één gouden raad 

vertellen: "een dag zonder verse gazelle is een dag die 

je niet mee kan tellen.” 

 

Koppiekrouw koppiekrouw Ik ben Emma de 

Papegaai. 
Vliegensvlug vlieg ik al 18 jaar rond in de jungle. Ik 

ben nog een jonge papegaai want papegaaien 

kunnen wel 80 jaar worden. Om mijn fit te houden 

doe ik elke ochtend yoga voor mijn vleugels en speel 

ik handbal. Samen met mijn andere 

papegaaivrienden ga ik elke zaterdag naar de 

scouts, vree wijs!! Het liefst eet ik een groot stuk 

chocoladetaart daarom is mijn levensmotto: hoe 

meer kaarsjes hoe groter de taart!! 

 

Ssssssssalut kapoenen, ik ben Lotte de Slang, ik 

ben al 19 jaar een addertje onder het gras. Ik spreek 

altijd AN, nooit slang. Mijn hobby's zijn scouts en 

rappen, dit onder de naam RAPTIEL, zoek me zeker 

op met spotify. Mijn slogan luidt: "Stay in school 

kids" #slangenleer. Ik praat graag en maak 

woordmopjes. Mensen noemen me dan ook wel 

eens een ratelslang. Mijn lievelingseten is 

appelmoes, dat heb ik Eva leren eten in de Tuin Van 

Eden. Nog een kleine tip voor mijn kapoenen: smeer 

jullie altijd goed in met zonnecrème, anders 

verbranden jullie en vervellen jullie als een slang. 

 



  

 

 

Miauwkes! Mijn naam is Febe de Leeuw. Ik 

ben al een 19-jarige leeuw (weetje: leeuwen 

worden maximum 15 jaar, ik ben dus de 

alleroudste leeuw ever!!!) Mijn lievelingseten is 

vers gevangen unicorns.  Ik hou enorm veel 

van mijn kudde vrienden op de scouts!! Mijn 

levensmotto is: 

ROOOOOAAAAAAARRRRRRRR (dat 

betekent: geniet nooit met mate en ge zijt wie 

ge zijt)  

 

 

Ssttt! Als je veel lawaai maakt dan kan ik luid 

brullen! Ik ben Piet de Tijger. Ik ben 18 jaar 

oud en leef in de Jungle van Belsele. Ik hou 

van avontuur en van mijn tijger-vriendjes op de 

scouts. Verse kip met krokodillensaus vind ik 

superlekker.  
Het belangrijkste voor een echte tijger is: 

spelen en ravotten!!! 

 

 

OE OE AA! Mijn naam is Olivier de Aap. Ik 

ben 17 jaar oud. Ik sta bekend als de meest 

acrobatische aap van het hele bos. Samen 

met mijn vrienden slingeren we door de hoge 

bomen, op zoek naar lekkere en verse 

bananen. Dat is uiteraard mijn lievelingseten.  
Mijn levensmotto is: Pluk de dag, maar pluk 

ook de bananen. 

 



Vergaderingen: 

 

11/09 13u-17u 

 

Woeling 

 

Vandaag luiden we het nieuwe 

scoutsjaar in. We maken kennis met alle 

kapoenen vandaag en met de nieuwe 

leiding!! Tijd om 

kennismakingsspelletjes te spelen. 

 

P.S. ’s Avonds eten we een heerlijke 

BBQ op de Woeling. 

 

18/9 14u-17u 

 

Bosspel 

 

Vandaag bezoeken we onze 

dierenvrienden die in het bos wonen: de 

grote boze wolf van roodkapje, Azraël, 

buurman mol, Wizzy & Woppy, de drie 

biggetjes, Kevin De Kraanvogel, Wilko 

en Pieter Konijn.  

 

 

 

https://www.misskatecuttables.com/uploads/shopping_cart/8106/large_welcometothez
oo.png 

 

https://image.freepik.com/vrije-vector/kleurrijke-dierentuinkaartjes-met-tropische-
achtergrond_1284-12150.jpg 

 

https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-
9eef11e831e47e98e1e4afe0f8b5ed6b 

 

http://www.kids-n-fun.nl/cms/rubrieken/127.jpg 



25/9 14u-17u 

 

Vriendjesvergadering 

 

Hoe meer zielen hoe meer vreugd! 

Breng vandaag allemaal een vriendje 

mee van school of van je andere 

hobby’s. Vandaag spelen we alle 

klassieke scoutsspelletjes en overtuigen 

onze beste vrienden om een nieuwe 

hobby te beginnen. Leve de scouts! 

 

 

https://www.nieuwetijdskind.com/wp-content/uploads/2012/01/aapjes-knuffelen.jpg 

 

https://www.seekpng.com/png/detail/329-3296005_winnie-the-pooh-clipart-hugging-winnie-the-
pooh.png 



2/10 14u-17u 

 

Desserten vergadering 

 

Breng allemaal je koe en kip mee, van 

hun melk en eieren maken we vandaag 

pannenkoeken, cake, muffins, et cetera. 

Kom met honger vrienden, want het 

wordt smullen geblazen! 

 

Gelieve je kapoen 3€ mee te geven om 

à volonté te eten.  

 

9/10 14u-17u 

 

Leidingsweekend 

 

De beesten van de leiding gaan er even 

zelf op uit. Jullie zullen dit weekend 

even een weekje zonder scouts moeten 

 Niet getreurd, volgende week zijn we 

terug, tot dan!! 

 

 

 

https://media.s-bol.com/qw8EQgOzWv7/1200x1200.jpg 

 

https://thumbs.dreamstime.com/b/varken-de-modder-49005240.jpg 



16/10 10u-13u 

 

Woudloperskeuken 

 

De dierenverzorgers staken. Vandaag 

zullen alle dieren zelf voor hun eten 

moeten zorgen. De bezoekers van de 

dierentuin mogen de beesten natuurlijk 

ook niet voederen.  

 

Wij brengen allemaal onze eigen 

aardappel, appelmoes, vleesje en 

marshmallows mee.  

 

23/10 14u-17u 

 

Het grote dierentuinspel 

 

Verkleedtijd vrienden!!! Kom verkleed 

als jullie favoriete dier vandaag. Dan 

spelen we samen daarna het beestigste 

spel ooit! 

 
 

 
 

 

https://www.vhv.rs/dpng/d/509-098948_transparent-lohri-fire-fame-for-happy-lohri-for.png 
https://www.pinclipart.com/picdir/middle/219-2193690_contact-us-sausage-on-bbq-fork-png-

clipart.png 
 

https://www.balluca.nl/7016-
large_default/foam-kindermasker-jungle.jpg 

https://www.feestkleding365.be/media/catalog/
category/boerderijdieren-kleding_4.png 

 



31/10 14u-17u 

 

Dorpsspel 

 

Vandaag is het een speciale dag… Voor 

het eerst verlaten de dieren hun kooi en 

bezoeken ze het dorp. Kijk goed uit voor 

de andere gevaarlijke dieren! 

 

 
 
Nuttige info 
 

Gsm-nummers leiding: 

 

Lotte:   0487 76 15 60 

Febe:   0468 20 35 22 

Tuur:   0483 60 55 62 

Piet:   0470 40 32 56 

Olivier:  0477 59 22 04 

Siel:   0491 64 10 22 

Emma:  0474 67 61 49 

Nomi:   0495 37 56 61 

 

 

Belangrijke data: 

 

11 sept : woeling - startdag + BBQ  

16 okt  : spaghettiavond jin 04’ 

5-6 nov : eerste weekend (hierover volgt later nog een uitgebreide brief)  

 

 

https://www.pascalvyncke.be/foto-hiquality/32470/9250-waasmunster-begin-
bebouwdekom-aanwijzingsbord-bebouwde.jpg 

 

https://static.nieuwsblad.be/Assets/Images_Upload/2019/09/02/8ac8a426-cd97-11e9-
bc71-
702b15fd6155_web_scale_0.0771605_0.0771605__.jpg?maxheight=475&maxwidth=633&s
cale=both 


