
HALLO ALLERLIEFSTE 
KABOUTERTJES!! 

 
Hier zijn wij weer met een nieuw spetterend megacool maandprogramma!! Lees het 
allemaal eens goed en hopelijk zien wij jullie massaal de zaterdagmiddag naar onze 
zotte activiteiten komen! 
 

 
Zaterdag 10 december 2022   
Casino Namiddag 
Wist je dat er 52 kaarten in een kaartspel zaten? Wist je dat Las Vegas 

gekend is voor zijn vele casino’s en er jaarlijks miljarden dollars worden 

verloren? Ken je de regels van roulette of 21’en? Oefen deze zeker maar 

zeker want vanmiddag wordt ons lokaal omgetoverd naar het mini Las Vegas. 

Kom veel geld winnen :) of verliezen :( tussen 14u en 16:30u. 

 

 

Vrijdag  16 december 2022  
Filmavond 
De laatste activiteit van dit jaar, doen we op ons gemakje met een 

gezellige filmavond in ons lokaal. Kom gerust af in je pyjama met een 

warm dekentje. Wij verwachten jullie op vrijdagavond van 18u30 tot 

21u00! Wij zorgen voor de popcorn, film en gezelligheid. Wij hebben er 

alvast zin in! 

 
Zaterdag 24 december 2022  
Geen activiteit 
Vandaag is er jammergenoeg geen activiteit gepland. Laat de kinderchampagne maar 

knallen, eet maar vele hapjes maar geniet vooral van de feestdagen!! Vrolijk kerstfeest 

lieve kabouters.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Zaterdag 31 december 2022 
Geen activiteit 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1….GELUKKIG NIEUWJAARRRRR!!!  

Vandaag is er opnieuw geen activiteit maar de leiding wenst jullie  

een gezond en leuk 2023. 
 
 
Vrijdag 6  januari 2023 
Kerstfeestje 
Kerstfeesjteeeuuh! Kerst is reeds voorbij, maar het is zeker niet te 

laat om nog een kerstfeestje te  houden! Het is tenslotte ook een 

traditie dat we graag met iedereen in stand willen houden.  

BELANGRIJK: Neem allemaal een cadeautje mee naar de scouts 

van MAX 6 euro (TIP: zorg dat je iets geeft dat je zelf ook graag 

zou krijgen). Deze activiteit gaat door op vrijdagavond van 18u30 

t.e.m. 21u00 in ons gezellig lokaaltje.  

PS: Dit wordt MEGA ENORM SUPER gezellig dus zeker komen!!! 

:))) 
 

 
Zaterdag 14  januari 2023 
Stage derdejaars gidsen 
Omdat jullie leiding in de examens zit geven vandaag de derdejaars gidsen vandaag leiding, 

zo kunnen zij eens oefenen voor het echte werk volgend jaar. Toon maar dat jullie de 

braafste kabouters zijn en speel maar goed mee met alle spelletjes. Indien er hier speciale 

dingen voor nodig zijn laten wij dit zeker weten via mail. 

 
Zaterdag 21 januari 2023 
Alles op wieltjes  
Wihoeee, vroemmmm, boem!! Pas op! Heb jij je 

rollende wieltjes al onder de knie? Kom af met je 

skeelers, skate board, waveboard, step, gocart… want 

vandaag is het alles op wieltjes spel. Dit keer spreken 

wij niet af aan het lokaal maar om 14u op de parking 

van het sportplein van Lichtervelde tot 16:30u. 

 
 
 
 
 
 



Zaterdag 28 januari 2023 
Vriendjesdag 
Neem vandaag zeker jullie beste vriend of vriendin, liefje, nichtje/ 

neefje mee naar de scouts want vandaag is het vriendjesdag!! Kom 

jullie vriendschap testen aan de hand van leuke spelletjes en wie 

weet hebben we er wel enkele nieuwe scoutsertjes bij dit jaar? 

Indien de vriendjes een drankje willen kunnen zij gerust 80 cent 

meedoen voor 1 maal. 
 
 
Vrijdag 3 februari, Zaterdag 4 februari 2023 
Kabouterweekend 
Wihoeee hier zijn wij weer met het jaarlijkse kabouterweekend!!! Dit weekend begint op 

vrijdag 3 februari om 19u (reeds gegeten) en eindigt de zaterdag om 17u. Zet dit super toffe 

weekend zeker in je agenda ! Wat we  gaan doen blijft nog VERRASSING! Voor dit 

spetterend weekend krijgen jullie nog wat meer uitleg via mail! Hou dus zeker de mails in de 

gaten! 

 

Wat jullie zeker moeten meenemen:   

Uniform (aandoen)   

Pyjama   

Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, washandje, handdoekje, 

zeep)   

Luchtmatras 

Slaapzak   

Kussen   

Verse kleren (reserve) 

 

 
Zaterdag 11 februari 2023  
Valentijn 
Neem allemaal jullie liefste en vriendelijkste hartje/lach mee 

voor deze zeer (romantische) leuke vanlentijnsactiviteit. Liefde 

is toch zo mooi. Dus daarom gaan we vandaag op zoek naar 

onze PERFECTE scoutsman! Daarom spreken we af aan het 

lokaal van de jongensscouts (Oude Bruggeweg 16, 8810 

Lichtervelde). Tot dan! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaterdag 18 februari 2023 
Bosspel 
Vandaag nemen we een bezoekje aan De HUWYNSBOSSEN!!  We gaan 

een megacool bosspel spelen dat jullie zeker niet willen missen. 

Hopelijk hebben jullie allemaal zin in een heus avontuur want dat zal het 

zeker zijn.We verzamelen om 14u aan de huwynsbossen bij grote 

parking (Beverenstraat 8810 Lichtervelde) om 16u30 mogen jullie 

ouders je daar terug ophalen.  

 

Zaterdag 25 februari 2022 
Leidingsweekend 

Vandaag zullen jullie jullie favoriete leiding niet zien, oooooooh. Want de leiding wordt ook 

eens verwend. Wij gaan namelijk op leidingsweekend waardoor er deze week geen scouts 

kan doorgaan… Maar niet getreurd want volgende week zijn we er terug met een een 

superleuk spel!!! Tot snel kabouters! <3 <3 <3 

 

Zaterdag 4 maart 2023 
Heavy games 
Vandaag gaan we nog eens een echt scoutsspel spelen.  

Train jullie spieren en warm maar goed op, want deze week spelen 

we heavy games!!  

Kom zeker af naar het scoutslokaal deze namiddag om samen met 

je leukste scoutsvriendinnen te battelen!  

 

 

Zaterdag 11 maart 2023 
Merkenvelde! 
Wij kregen een uitnodiging vanuit het district houtland om deel nemen aan de districtdag in 

Merkenvelde! Wij willen onze kans grijpen en deelnemen met de kabouters aan deze 

activiteiten.  Het is onze kans om te laten zien dat wij de beste scouts zijn! Er zullen mega 

leuke activiteiten  plaats vinden, dit samen met allemaal andere scoutsertjes. 

Meer informatie hieromtrent zal verder nog worden gedeeld via een mailtje.  

 

 

Zaterdag 18 maart 2023 
Cluedo + dansje oefenen 
HELP!! Michelle is vermist. Kom mee helpen zoeken, zodat we haar zo snel mogelijk 

terug kunnen vinden.Wie heeft Michelle ontvoerd, met wat is ze ontvoerd, waar was 

zij het laatst? Dit zijn allemaal vragen die we moeten kunnen oplossen. Hopelijk zijn 

we niet te laat! … We hebben Michelle tenslotte wel echt  nodig zodat zij verder jullie 

het BQQ-dansje kan aanleren!!  



  
 

Zaterdag 25 maart 2023 
Dansen   
Het is bijna zo ver!! Onze jaarlijkse hoogdag ! We kijken 

er met z’n allen altijd zo naar uit om te shinen op het 

podium van onze BBQ! Daarom zullen we deze 

namiddag met z’n allen nog eens goed oefenen. 

Hopelijk tot dan! 

 

 

 

Zaterdag 1 april 2023 
Grote 1 april mopjes spel  + dansje oefenen  
1 APRILLLL! Niets leuker dan een hele namiddag goed lachen en gieren! Kom zeker 

naar ons lokaaltje voor ons grote mopjesspel!  

Bovendien zullen we het BBQ dansje nog  een paar keer oefenen zodat jullie als 

echte sterren stralen op het podium! Want volgende week is het al zo ver hé!! 

 

 
Zaterdag 8 april 2023  
BBQ 13-14 uur in de schouw generale repetitie  
Vandaag is het onze jaarlijkse BBQ!! Vandaag is DE DAG waarop 

jullie eindelijk kunnen tonen hoe goed jullie kunnen dansen!! We 

gaan vandaag oefenen voor de allerlaatste keer en dit op het 

podium. Voor de generale repetitie verwachten we jullie van 13u tot 

14u in OC De Schouw (Statiestraat 113, 8810 Lichtervelde).  

 

 

 
 
 



 
Dit was het alweer het tweede maandprogramma.. ooooh :((  
Maar niet getreurd! We zijn er snel weer met meer activiteiten!  
 
Veeeeel groetjes jullie aller-liefste leiding xoxo 
 

 

 
Michelle Decock 
Levenslustige Brulaap 
22 jaar 
5 jaar leiding 
 
  

Saar Laridon 
Authentieke Seriema 
groepsleiding 
22 jaar 
5 jaar leiding  
 
 
  

Sarah Vandorpe  
Levendige schroefhoorngeit 
18 jaar 
2 jaar leiding 
 

 

Noor Marchand 
Slingeraap 
18 jaar  
1 jaar leiding 

 



Amélie Maene 
Leeuw 
17 jaar 
1 jaar leiding 

 

 


