
 
 
 
Dag allerliefste kapoenen! Deze maand komt onze 
beste vriendin Moana/ Vaiana op bezoek. Hou je maar 
vast want het zou wel eens storm op zee kunnen zijn!  
 
 
 
 

 
vrijdag 31 mei 18u30-20u30: film 
Heb je Moana nog niet gezien? Of hou je zo veel van deze film 
dat je de kans om het nog eens te zien niet wilt missen? Kom 
dan zeker naar de scouts om helemaal mee te kunnen zijn voor 
de volgende activiteiten!  
 
 
 
 
 
 

vrijdag 7 juni 18u30 - 20u30: inbrekertje 
Oh nee maui heeft het hart van Tefiti gestolen en in het lokaal 
verstopt als schuilplaats. Komen jullie met zijn allen in het lokaal 
inbreken om moana te helpen het hart te vinden en mee te nemen?  
 
 
Maandag 10 juni 10u-17u: Klein-Sinaai rommelt 
Voor meer info zie foto op pagina 3. 
 

 
vrijdag 14 juni 18u30 - 20u30: avondwandeling 
Hopelijk hebben jullie het hart van tefiti teruggevonden zodanig dat we 
het tesamen kunnen terug brengen naar Tefiti om zo de liefde en vrede 
te herstellen.  
 
 
 
 
 

 
vrijdag 21 juni 18u30 - 20u30: Talentenshow 
Bij de voorlaatste activiteit van het jaar moet je je grootste talenten 
naar boven halen! Heb jij ook zo een talent zoals Moana? 



Samenwerken mag altijd! De jury zal  beslissen wie dat de grootste prijs van het jaar krijgt. 
zaterdag 29 juni: zee  
Vandaag gaan we met iedereen van de scouts met de trein naar Oostende! We verwachten 
jullie allemaal om 8u15 in uniform aan het station in lokeren. 
Wat meenemen? 
☼ €5 voor de trein (afgeven aan je leiding) 

☼ uniform en/of das (verplicht!) 

☼ mijn zwemgerief 

☼ een handdoek 

☼ zonnecrème 

☼ een lunchpakket voor ’s middags 

☼ drinken 

☼ een regenjas (die we hopelijk niet nodig zullen hebben) 

☼ schopjes, emmertjes, petanqueballen, vliegers, … 
 

 
 
Het was alweer een geweldig jaar! Wij hebben er alvast van genoten hopelijk jullie ook! 
Hopelijk zien we jullie allemaal op kamp.  
 
Liefs jullie leiding Sam, Rita, Mare, Michiel en Loeka 

 
 
 



 


