
Kapoenenweekend  
Beste kapoentjes en ouders  
 
De tijd is weer aangebroken om op weekend te gaan!! Joepieeee!! Jij 
gaat toch ook mee?  
 
Waarom gaan wij op weekend?  
In de grote vakantie gaan wij op kamp samen met de kabouters en de 
welpen (6nachten-7dagen). Ons weekend is de ideale gelegenheid om 
eens te kijken of dit ook iets voor jou is!  
 
Wat doen wij allemaal op zo een weekend?  
Eigenlijk spelen we gewoon de hele dag door en ’s avonds verschillende leuke spelletjes zoals we ook 
op zondag doen!  
 
Heb je altijd al eens een echt prinses willen voelen? Wacht jij al lang op je ridder op het witte paard? 
Ben jij er zeker van dat je als ridder alle slechteriken kan verslaan? Kom dan zeker naar dit superleuke 
en mega fantastische ridders en prinsessen weekend. Jullie mogen zeker verkleed 
komen!!! 
 

Wanneer:  
Van zaterdag 23 februari tot zondag 24 februari 
 

 Aankomst: 
 Jullie worden verwacht om 10:00 op onze locatie waar wij 
jullie en jullie ouders zullen opwachten.  

   Hier komen jullie ouders jullie ook terug halen zondag om 11:30 
(Opgelet op zaterdag voorzien wij geen ontbijt en op zondag voorzien wij geen 
middageten meer.) 
 

Adres: 
Ons weekend zal door gaan op het kampeer- en speeldomein Puytvoet in het 
Tarsicius- lokaal. 
Het adres hiervoor is:  Puitvoetstraat 91C, 9100 Sint-Niklaas. 
 

 



Kapoenenweekend  
Prijs: 

Wat is nu de prijs van dit mega coole weekend? 30 euro, te storten op ons 

rekeningnummer (BE44 0016 3945 9745) met vermelding van de 
volledige naam van u kind.  
Wat is er allemaal in de prijs inbegrepen? 
Onze megacoole slaapplek, middageten, vieruurtje, avondeten en ontbijt. 
In deze prijs zit ook 10 euro voor een mega leuke kapoenen T-shirt die jullie op 
het einde van het weekend krijgen. 

Deadline zondag  27 januari (liefst zo snel mogelijk)  
 
 
 
Meebrengen: 

- Slaapzak 
- Matje ( geen veldbedje ) 
- Gamel + bestek + beker + keukenhanddoek 
- Tandenborstel  
- Reservekleren + zeker genoeg warme kleren  
- Verkleedgerief in thema 
- Regenjas bij slecht weer 
- Stevige schoenen 
- Jullie goed humeur 
 
 

Stevige scoutslinker, 

   Solidaire Aap           Evenwichtige Kaketoe             Wispelturige Kameleon  

 

 

 

 

 

 

    Levenslustige Meeuw      Opmerkelijke Poedel  

 
 

 


