
Maart-April-Mei
SPIESPUNT

K
A
P
O
E
N
E
N



5/03: fotozoektocht

11-12-13/03: weekend
19/03: dorpsspel

26/03: GEEN vergadering

Op de scouts voelen wij ons als
vissen in het water. Maar we zijn weer

een vis kwijt?!? Waar is Nemo? We
gaan hem zoeken vandaag!!

 
 

maar niet bij de scouts!! :) 

Het is weer tijd voor een
kapoenenweekend! Deze keer
blijven we 2 nachten slapen op

verplaatsing. 
 

De weekendbrief met meer info
staat al in de Whatsappgroep!

Wij hebben er al zin in!!

Rapunzel heeft haar prachtige dorp
nooit gezien vanuit haar toren. Spijtig

want Mont-Saint-Michel is een
toeristische trekpleister. Wij gaan ons

prachtige Waasmunsteren vandaag wel
herkennen. 

jammer genoeg zien we elkaar
deze week niet. 

Jullie leiding is zelf op
weekend. Wij gaan zoals Remy

de rat naar Parijs om onze
droom te verwezenlijken en

topchef te worden. Dit alles ter
voorbereiding voor volgende
week, wanneer we jullie graag

terugzien. 



2/04 10u-13u:
Woudloperskeuken

9/04:
leidingswissel

16/04: 
GEEN vergadering

Vandaag is het eindelijk
tijd voor Remy's

Ratatouille. Breng
allemaal jullie eigen

DIY-maaltijd mee!! Ter
inspiratie: hotdogs, worst,

appelmoes,
marshmallows, patatje,

boter, ...

Vandaag zullen er geen
bekende gezichten op het

terrein staan om jullie op te
wachten. 

Neen, jullie hebben geen
geheugenverlies zoals Dory. 
Jullie krijgen eenmalig leiding

van anderen. 
Kom ook zeker allemaal
verkleed als jullie favoriete

disneyfiguur vandaag!! 

 
 

Op zaterdag helaas geen
vergadering, maar

trommel de hele familie op
om maandag 18/4 naar de
paasreceptie te komen!!

Houd zeker de
FaceBookpagina van

scouts Waasmunster in de
gaten voor meer info. 



7/05 (groepsuitstap)

23/04: vuilmaakvergadering

30/4: beroepenspel

Doe vandaag zeker niet je mooiste prinsessenjurk
aan. De 

3 biggetjes komen ons vandaag een initiatie
modderbaden geven. 

Heel scouts Waasmunster
trekt er vandaag op uit. Een

hele dag scoutesk plezier
verzekerd. De concrete
informatie wordt verder

gecommuniceerd. 

Ter ere van de dag van de
arbeid morgen vieren we

vandaag alle hardwerkende
Disneyfiguren. Neem

bijvoorbeeld Tiana die moet
werken voordat ze

verkikkerd is op haar prins. 

Een life hack voor de ouders: leg een handdoek of plastiek in de auto!



21/05 (BBQ ) 17-19u
laatste vergadering

14/05: bosspel

Tijd voor het laatste avondmaal. Neem
zeker jullie eigen vleesje/vegetarische
snack mee, wij zorgen voor de rest! Laat

ons eventueel ook iets weten over de
voedselallergieën van jullie kapoen. 

Vandaag trekken we naar het
bos. Daar bezoeken we onze
vrienden: Mowgli, roodkapje,
haar grootmoeder, Bambi,

sneeuwwitje en Brave. 


