
K A PO E N E N

Wij spelen door de huidige corna maatregelen buiten, kleed jullie dus goed aan. Jullie
mogen een drankje en 4-uurtje meenemen!

 
 

Zondag 2 mei  
Wauw, wat een mooie zon. Op deze (hopelijk) zonnige dag 
gaan we naar het bos om allemaal leuke dingen te doen!
Afspraak om 13u45 aan de joengele en om 17u mogen
 jullie terug naar huis!
 
Zondag 9 mei
Vandaag is het de 129ste dag van het jaar. Jullie weten dus allemaal 
al wat dit betekent…. WE SPELEN VANDAAG HET MEGA GROTE 
SUPER TOFFE VERRASSINGSSPEL!!!!!!
(Joepie joepie joepie)
Trek dus allemaal jullie stoerste scouts-outfit aan en kom om 13u45 naar de Joengele en om 17u
mogen jullie vliegensvlug naar huis om aan jullie ouders te vertellen wat jullie hebben uitgespookt.

Zaterdag 15 mei
Snel, snel,snel!!! Maak je klaar voor het avondspel. Pang, pang, pang!!! Een kapoen is niet snel
bang! Een geweer is jullie trouwens bekend, want vandaag zijn we geheim agent. Geen tijd om te
vragen om permissie, wij gaan op geheime missie!

De niet zo geheime plaats van afspraak is aan de trappen van het gemeentehuis om 18u en
nadien mogen jullie om 20u terug opgehaald worden en met jullie vluchtauto/-fiets/voetjes terug
naar huis vertrekken.



vrijdag 21 mei
Dat is de nachtwacht, die dag- en nacht wacht op dat mysterieuze wezen dat z'n wereld
plots verlaat. Dat is de nachtwacht ,die dag- en nacht wacht en die met magische krachten
elke indringer verslaat. Op deze gruwelijke avond kruipen jullie in de lichamen van jullie tv-
helden. 
Afspraak om 18u aan de joengele om daarna uitgegruweld om 20u terug naar huis te
gaan.

Zondag 30 mei
We hebben te horen gekregen dat er 5 kleine monstertjes ontsnapt zijn. De politie heeft de
beste vangers, wij dus, gevraagd om ze op te sporen en terug naar hun kooi te brengen.
Ons zie je deze week dus niet, want het is geen scouts.

 



S PO N SO R S


