
Liefste kaboutertjessss
Hier zijn we alweer met het laatste maandprogramma van dit
scoutsjaar :((( Maar niet getreurd het wordt suuuper tof!!!

Nog enkele belangrijke zaken om zeker niet te vergeten:

 Wees altijd 5 minuten op voorhand aan het lokaal, want de formatie start om 14u
STIPT. Wie te laat is of niet in perfect uniform mag niet meedoen en blijft achter de
muur staan (vanaf 9 oktober).
! Perfect uniform wil zeggen alle juiste kentekens ! Het jaarkenten vooraan, het
kabouterteken (groepskenteken) op de scouder en het groepslintje boven het
kabouterteken
https://meisjesscoutslichtervelde.be/word-lid/uniform

 Een drankkaart kost 6.50 euro voor 10 drankjes en blijft altijd
geldig. Drankkaarten kunnen voor het aanvangen van de activiteit
(14u) aangekocht worden bij de leiding.

 Omdat scouts voor iedereen toegankelijk is, bieden wij ook scouting
op maat aan. Wil je hier meer info over stuur dan gerust een mailtje of
spreek een van de (groeps)leiding aan. Wij informeren jullie daar met
veel plezier verder over!!

https://meisjesscoutslichtervelde.be/word-lid/uniform


16 apri� Agricultuur Spe� + verklede�
Agricultuur?! Liefste boerinnetjes, vandaag leren we jullie alles over pret planten, koeien
verzorgen en melken. Kleed jullie zeker in een gepaste outfit! yiehaaaw
🐄🐖🦆🥾

23 apri� Grabbeldo�spe�
Jaja vandaag nemen we een duik in de grabbeldoos van leidster Melissa.
Benieuwd wat je daar allemaal in kan vinden? Kom het samen met ons
ontdekken aan ons lokaaltje :))
⁉⁉⁉⁉⁉⁉

29 Apri�  - 30 apri� Infoavon� kamp + Kabouterweeken�
Joepie yeyyy! Iets waar we al het hele jaar naar uitkijken: het is tijd voor het enige echte
kabouterweekend! Voor sommigen is dat de eerste keer samen slapen samen met de
scoutsvriendinnetjes! Spannend⛺🧚

Wat heb je allemaal nodig:
Matras of matje
Slaapzak
Kussen
Een pyjama
Je toiletzak
Perfect uniform
Eventueel verse speelkleren

Praktisch:
Het weekend gaat door in ons lokaal van vrijdag 19u tot zaterdagavond 17u.
De infoavond over het kamp start om 19u45. Jullie en jullie ouders zijn welkom vanaf 19u,
dan hebben jullie zeker genoeg tijd om jullie bedje te installeren. De ouders wachten dan tot
de infoavond begint!
Deze is volledig vrijblijvend.
Na de infoavond kunnen jullie ouders naar huis gaan en gaat het weekend echt van start!
🎉🎇🎈

Hoe schrijf je je in:
Stuur een mailtje naar: kabouterslichtervelde@hotmail.com
De kostprijs voor het weekend is 8 euro en die mogen jullie de vrijdagavond cash en gepast
meenemen!

7 me� Leidingswisse�
Vandaag is er iets speciaals aan de hand, jullie zullen jullie favoriete leiding niet zien :(( !
Maar niet getreurd, want vandaag is het namelijk leidingswissel! Dat wil zeggen dat er hele
leuke andere leidsters in de plaats komen! Zijn jullie ook zo benieuwd wie jullie leiding
vandaag zal zijn??!

mailto:kabouterslichtervelde@hotmail.com


14 me� Paralympisch� spele� op he� sportplei�
Heb jij er ooit van gedroomd om mee te doen met de Olympische spelen? Dan zijn de
Paralympische spelen jouw perfecte training. Vandaag wordt jouw conditie getraind op een
wel heel speciale manier. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je een loopwedstrijd zal moeten
doen op één been. Echt wel een beetje gek dus!
De activiteit gaat niet door op het scoutsterrein, maar gaat door op het sportplein. We
verzamelen allemaal om 14 uur op de parking van het zwembad in Lichtervelde. De
activiteit is zoals gewoonlijk gedaan om 16:30 en jullie ouders kunnen je terug
ophalen aan de parking van het zwembad!
Onze spiertjes zijn al opgewarmd die van jullie ook ?

21 me� Mis� (M)e�
Tijd voor een echte klassieker! Vandaag is het Miss mei. Wie van jullie is
deze titel waardig? Vergeet zeker niet propere kleren en/of een handdoek
voor na de activiteit. Ook vragen we om zelf een aantal eitjes mee te
brengen :))

28 me� Levenswe�
Van baby’s tot studenten tot bomma’s, vandaag zijn we het allemaal! Kom ontdekken wat het
lot voor jullie in petto heeft. Wij kunnen beloven dat het heeeeel leuk zal worden!!

4 jun�  Heav� game�
Tijd voor nog eens een echte klassieker! Wie van jullie is de sterkste kabouter? Tijd om eens
uit te pakken met jullie spieren. Tot dan :))

11 jun� Gee� activitei�
We wensen jullie heel veel succes met jullie proefwerken! Go go go wij duimen alvast!
🍀🍀🍀🍀🍀
Jullie leiding is zich nu ook super hard aan het concentreren op de examens, daarom zullen
wij er even van tussenuit gaan en hopen jullie allemaal voltallig terug te zien op de
slotactiviteit!! Branden jullie een kaarsje voor ons?

18 jun� Gee� activitei�
Helaas pindakaas, vandaag weer geen activiteit van jullie favoriete leidingsploeg! Wij kijken
heel erg uit naar volgende week. Tot dan xx

Vrĳdagavon� 24 jun� Slotactivitei� 19:00 - 21:00
Joepieee eindelijk weer scouts! De laatste activiteit van ons zalige jaar samen! Dit is héél
héél jammer! Maar vandaag sluiten we af met een knaller ! Zijn jullie ook zo benieuwd ??
Let op deze activiteit gaat door op een vrijdagavond van 19 uur tot 21 uur!  Zorg er
ook voor dat je warme en donkere camouflage kleren aan hebt, want deze activiteit
gaat buiten door! Spannend!!



9 jul� vali�e� binnenbrenge� 19:30 - 20:30
Hopelijk zit alles in jullie valies! Wat er allemaal in moet kan je vinden in ons kampboekje!
Jullie kunnen de valiezen binnenbrengen aan ons lokaal tussen 19:30 en 20:30.

11 - 17 jul� kamp
Dan rest ons nog maar 1 iets!! Uitkijken naar ons knotsgekke kamp wuhuuuw! Wij hebben er
enorm veel zin in en hopelijk jullie ook!!
Tot dan lieve vriendinnen xoxo

Wil je nog meer info over de scouts of gewoon eens weten wat wij allemaal
uitsteken? Neem dan zeker een kijkje op onze website
www.meisjesscoutslichtervelde.be of bezoek onze facebookpagina! :)))))

Bij vragen of problemen kunnen jullie ons steeds bereiken via volgend e-mailadres:
kabouterslichtervelde@hotmail.com

Celien Petre (Takleiding)
Mangogroene Toegankelijke Buizerd
23 jaar
5 jaar leiding

Catho Viaene
Aanspreekbare Saki
22 jaar
4 jaar leiding

http://www.meisjesscoutslichtervelde.be
mailto:kabouterslichtervelde@hotmail.com


Rune Holemans
Zelfredzame Zebra
20 jaar
3 jaar leiding

Melissa Vandaele
Luchthartig Damhert
21 jaar
3 jaar leiding

Fien Marchand
Regenboogkleurige Pica
19 jaar
2 jaar leiding

Sarah Vandorpe
Schroefhoorngeit
18 jaar
1 jaar leiding


