
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Spiespunt 

September-Oktober 



Joehoe festivalgangers, 

Het nieuwe festival(scouts)jaar is begonnen. Wat een groot feest! In dit spiespunt nemen we jullie mee 

van festivalweide naar festivalweide, van Dour tot Hasselt. Samen maken we er een vet festivaljaar 

van. De vette managers die deze festivaltour mee gaan 

organiseren zijn: 
 
 

 

Jakob 

5e jaar festivalganger 

 
Totem: Scherpzinnige guanaco 

Favo festival: Liquicity festival 

Quote: Een dag niet gefeest, is een dag niet gefeest. 

Sam 

4e jaar festivalganger 

Totem: Triomfantelijke hardoen 

Favo festival: Pukkelpoooop 

Quote: Het festival is minder fijn, als we niet 

in de boiler room zijn. 

Lander 

5e jaar festivalganger 

Totem: Parmante spitsvogel 

Favo festival: Tomorrowland ◆̋◆. 

Quote: What happens at the festival stays at the 

festival. 



 

Pieter 

4e jaar festivalganger 

Totem: bereidwillige stekelvarken 

Favo festival: Graspop 

Quote: Slecht festivalweer bestaat niet, enkel 

slechte festivalkleren bestaan. 

Anthony 

4e jaar festivalganger 

Totem: Ruimhartige spreeuw 

Favo festival: Crammerock tuurlijk 

Quote: een festivaldag geen 5162 miwabekers 

gestolen is een festivaldag niet geleefd. 

Emelie 

4 e jaar festivalganger 

Totem: Scherpwaardige secretarisvogel 

Favo Festival: Woeling!!! 

Quote: Work hard and party harder! 



 
 

Voilà, Nu jullie een beeld hebben van wie er allemaal meegaat op deze gekke festivaltour gaan we 

van start. Hou jullie vast aan de takken van de bomen want we vliegen er direct in. 
 
 

 
 
 
 
 

Emma 

4 e jaar festivalganger 

Totem: Opmerkelijke Arassari 

Favo Festival: Reggae Geel 

Quote: Leef elke dag alsof het een festival is. 

11/09 Woeling 13:00-17:00 

We vliegen er direct in en starten met het beste 

festival van het jaar, DE WOELING!!! Hier hebben 

we allemaal keihard naar uit gekeken! Aangezien 

het de 60ste editie is, maken we het dit jaar extra 

spectaculairder! Kom daarom gerust na de 

schooluren een klein handje helpen. Zaterdag zijn 

jullie welkom om 13uur! TOT DAN!! 

19/09 Pukkelpop 14:00-17:00 

Vandaag gaan we naar pukkelpop. Maar vooraleer we op 

festivaltour kunnen vertrekken, gaan we eerst de band 

een beetje versterken! Kom massaal af want we spelen 

een teambuilding!!! 



 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

26/09 Couleur café 11:00-14:00 

Na al dat feesten hebben we honger gekregen. 

Neem een lekkere festivalmaaltijd mee en kom het 

gezellig opeten rond het vuur! Vandaag is het 

woudloperskeuken!! 

3/10 Graspop 14:00-17:00 

Vandaag gaan we naar een (g)rasecht festival. We 

trekken de bossen in en spelen een bosspel. 

9/10 Leidingsweekend (Geen vergadering) ◆ 

Na al die festivals mogen jullie dit weekend even een 

pauze nemen! De leiding is er even zelf tussenuit… 

Maar we zien jullie graag volgend weekend terug! 

17 okt Tomorrowland 

Vandaag staat een verrassingsactiviteit op het 
programma!! Spannend! Kom zeker af want het 
belooft de moeite te worden! Verdere informatie zal 
meegedeeld worden in onze Whatsappgroep! 

 

24/10 Crammerock 14:00-17:00 

Deze zondag trekken we naar het bekende 

Crammerock! Niets zo leuk als een old-school- 

scoutspel. Vandaag spelen we counterstrike! 



 

 
 
 

31/10 Rock Werchter 

Halloween staat voor de deur en dat betekent een 

eerste geldactie! Halloweentocht! Verdere info 

volgt nog. 

Helaas zit onze festivaltour erop, maar niet getreurd. We maken er een fantastisch jaar van. 

Nog even een paar belangrijke data: 

- 15-17 okt Weekend 

- 21/11/2021 Brunch 

- 6/02/2022 Winterwandeling 

- 18/04/2022 Paasreceptie 
 

 
Stevige Linker, 

Anthony, Emelie, Emma, Jakob, Lander, Pieter en Sam 

Jullie kunnen ons altijd bereiken via: verkenners@scoutswaasmunster.be 
 

 
PS: Vergeet zeker niet te sturen in de Whatsappgroep als je niet kan komen en kom steeds in perfect 

uniform. Anders Cake bakken! Wij zullen alvast een whatsappgroep maken. 

mailto:verkenners@scoutswaasmunster.be

