
 
 

MAANDPROGRAMMA KABOUTERS 
APRIL - JUNI 

 
Hier zijn we weer met het laatste maandprogramma van dit jaar voor we op een 
spetterend-super-mega-fantastisch-cool-kamp vertrekken!!! Wij zijn alvast kei 
enthousiast voor de komende maanden :) 
 
Zaterdag 17 april 2021: Bosspel 
Vandaag gaan we naaaaaarrrr…. De HUWYNSBOSSEN!! Als echte scoutsers 
ontdekken we vandaag al spelend de fauna en de flora van het bos. We verzamelen 
om 14u aan het bos van Lichtervelde en om 16u30 mogen jullie ouders je daar terug 
ophalen.  
 

Zaterdag 24 april 2021: break a (L)egg of e(gg)xcellent 
Wat was er eerst de kip of het ei?*  . Het is nog geen mei, maar toch 
spelen we vandaag al miss ei! Doe jullie vuile kleren aan, want om de 
miss-ei-titel te veroveren zal je er toch iets voor over moeten hebben 
;)) 
 
 
 
 

 
Vrijdag 30 april 2021: Vlaggenwacht 
Oefen maar alvast jullie kruip- en sluiptechnieken, want vanavond spelen we … 
VLAGGENWACHT!! kom als echte paracommando’s verkleed om extra veel kans te 
maken op de winst! Jullie zijn deze vrijdagavond welkom van 19u tot 21u aan ons 
lokaal. 
 
Zaterdag 8 mei 2021: Leidingswissel 
Wat een opluchting! Vandaag zijn jullie eindelijk verlost van ons en krijgen jullie 
uitzonderlijk voor één namiddag leiding van onze mega toffe medeleiding, joepie!!! 
(al zullen we onze liefste kabs wel missen natuurlijk ;))  
 
Zaterdag 15 mei 2021: ‘T licht-ter-velde-spel 
Vandaag ontdekken we de hotspots van Lichtervelde, woohoo!! Nu we al een tijdje 
niet meer op reis kunnen, is het hét perfecte moment om ons eigen pittoreske dorpje 
eens van dichtbij te bekijken. We spreken zoals gewoonlijk af om 14u aan ons 
lokaal.   
 

* Antwoord: de haan natuurlijk!! ;))  



 
 

à	hier alvast een voorproefje van hoe ons fantastische dorp er 
tegenwoordig uitziet! 
 
 
 
 
 

Zaterdag 22 mei 2021: Jins 
Vandaag komen onze opvolgers nog eens aan de beurt: de jins! Zij zullen weer een 
magische namiddag voorzien voor jullie. Jullie komen toch ook om dit te 
ontdekken??? Spanneeeeend!!  
 
Zaterdag 29 mei 2021: Oudleiding staat paraat 
Jullie leiding kan er vandaag helaas niet bij zijn wegens examens, maar NIET GETREURD! 
We zijn erin geslaagd om enkele fenomenen van oudleiding te strikken om voor jullie een 
leuke scoutsactiviteit te voorzien. Kom allemaal af om mee te spelen met deze toppers! 
 

Let op: tegen ten laatste 3 juni moeten jullie ingeschreven zijn voor het 
scoutskamp!  

 
Zaterdag 5 juni 2021 ! GEEN ACTIVITEIT!  
Jullie leiding zit nog steeds volop in de examens dus brand alvast een kaartje voor 
ons!!! Nog de laatste loodjes en dan zien we jullie eindelijk terug voor nog 2 
spetterende, niet te missen activiteiten. Wij kijken er met volle teugen naar uit. tot 
daaaannn! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 12 juni: Oudleiding staat opnieuw paraat  
We hebben vandaag goed nieuws en slecht nieuws voor jullie. Het slechte nieuws is 
dat jullie vanmiddag wééral jullie favoriete kabouterleiding zullen moeten missen 
omdat ze héél hard moeten studeren voor hun examens... MAAR, het goede nieuws 
is dat onze geliefde oudleiding nog eens langskomt om samen met jullie spelletjes te 
komen spelen. Joepie!  
 
  



 
 

Zaterdag 19 juni 2021: Alles op wieltjes 
vroom vroom, skrrrrt, let’s go: vandaag rollen we er op los! Vanmiddag mogen jullie 
je favoriete voertuig op wieltjes meedoen: skeelers, step, fiets, … alles mag! Wij 
hebben er alvast zin in!  
 
Zaterdag 26 juni 2021: Waterspel 
Spetter spetter, plons plons dat is het geluid van water xp Vandaag zullen we 
niet kijken achter een spetter water en spelen we er op los. Komen jullie ook 
verfrissing zoeken samen met ons op de allerlaatste (snif snif)  activiteit van het 
scoutsjaar?  :) 
 
 
We zien jullie graag snel terug voor de leukste week van het jaar: SCOUTSKAMP!!!! 
Joepieeee, tot dan!!!  
Dikke knuffel,  
De leiding xxxx  
 
 
 
Gegevens van de leiding:  
 

 
Naam 

Adres GSM E-mail 

Elyn 
Dejonckheere 
(takleidster) 

Gentweg 10, 8810 
Lichtervelde 

0491 42 92 04 elyn.dejonckheere@gmail.com 

Laure Claeys Koolskampstraat 
64G, 8810 
Lichtervelde 

0476 56 86 24 claeyslaure2@gmail.com 

Hannah 
Vankeersbilck 

Beverenstraat 
70a, 8810 
Lichtervelde 

0473 39 71 60 
hannahvankeersbilck@hotmail.com 

Esmée 
Labens 

Zwevezelestraat 
6, 8810 
Lichtervelde 

0493 56 44 22 
esmeelabens06@gmail.com 

Fien 
Marchand 

zwevezelestraat 
32, 8810 
Lichtervelde 

0493 11 37 62 
marchand.fien@gmail.com 

Alice Van 
Reybrouck 

Burgemeester 
Callewaertlaan 17, 
8810 Lichtervelde 

0479 95 74 51 alice.van.reybrouck@icloud.com 

 
 


