
 

 

MAANDPROGRAMMA KABOUTERS 

tot april 

 
Zorg er zeker voor dat je dochter steeds WARM & regenbestendig GEKLEED is aangezien 
we momenteel zoveel als mogelijk buiten spelen!! 
 

Belangrijke info 

 

• Al onze activiteiten gaan door in ons lokaal (Processieweg 19A) van 14u tot 16u30, 
tenzij anders werd vermeld. Gelieve deze uren te respecteren. 

• Controleer nog eens of alle kentekens op de juiste plaats hangen op het hemd! 
Vraag gerust aan de leiding waar deze juist allemaal moeten komen. 

• Zorg dat de uniformstukken en kledij genaamtekend zijn zodat er niets verloren 
kan gaan. 

• Ons maandprogramma is net zoals dat van andere takken steeds te vinden op onze 
site: www.meisjesscoutslichtervelde.be 

• Moesten er vragen zijn, mogen deze altijd gemaild worden naar: 
kabouterslichtervelde@hotmail.com. We proberen zo vlug mogelijk te antwoorden. 
Onderaan dit document vinden jullie onze gegevens indien nodig. 

• Kabouterweekend gaat voorlopig NIET door ☹ 

 
 
Zaterdag 6 februari: VERRASSING 
TROMGEROFFEEEEEL…..!!!! Vandaag spelen we het…….. Verrassingsspel! Ik hoor jullie 
al denken “wa ga da nu weer zijn” hahaaaa, dat is een geheimpje. We kunnen alvast 1 tip 
geven: het wordt een ongewone scoutsdag: mega tof!  Het zal vanzelfsprekend iets zijn wat 
jullie niet verwachten; dussss wees talrijk aanwezig want, de leiding ziet het alvast kei hard 
zitten!! 
 

 
Zaterdag 13 februari: SPEL VAN DE LIEFDE  

Love is in the air… Ook vandaag in het kabouterlokaal! Spuit maar 
wat extra parfum want vandaag kan jij misschien wel de partner van 
je leven ontmoeten. Maak jullie alvast klaar om hartjes te veroveren!!  
 

 
 
Zaterdag 20 februari: DAGELIJKSE KOST 
Bereid jullie maar al voor want vandaag is het dagelijkse kost. Haal 
jullie beste bakkunsten en kooktrucs boven zodat de leiding vandaag 
jullie gerechtjes en maaltijden kan aanschouwen. Of we het zullen 
opeten, daar zijn we nog niet zeker van… 
 

Zaterdag 27 februari: KWISTET / QUIZTET-SPEL 
Kijk maar naar de slimste mens ter wereld en studeer nog maar vlug alle 
hoofdsteden van de wereld in, want vandaag kijken we hoe het gesteld is met 
jullie kennis. Tot straks aan ons lokaaltje! 
 

http://www.meisjesscoutslichtervelde.be/
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Zaterdag 6 maart: HAPPY 65 DAGEN-SPEL 
Vandaag zijn we de 65e dag van het jaar. Dat wil zeggen dat na vandaag 
nog 300 dagen volgen!! Deze feestdag moet dus gevierd worden. Hoe we 
dit zullen vieren, komen jullie te weten als jullie allemaal massaal komen! 

Tot straks 😊 

 

Zaterdag 13 maart: TIKTOK-SPEL 
Haal vandaag maar jullie beste danspasjes boven. Houd jullie klaar 
voor een fameuse battle, want vandaag spelen we het TIKTOK-spel! 
Oefen thuis maar alvast enkele filmpjes om in de mood te komen en 
smoet jullie kietjes meer voor deze spetterende battle! 
 

 

Zaterdag 20 maart: SPEL ZONDER GRENZEN 
Vandaag dagen we jullie uit om jullie grenzen te verleggen en te kijken wie zal winnen! 
Durven jullie de uitdaging aan?!? Alles kan en mag vandaag dus valspelers zijn vandaag 

voor één keer welkom 😉 

 

Zaterdag 27 maart: HEAVY GAMESSS 
Deze week een spel voor de stoere kabouters onder jullie want we spelen namelijk… Heavy 
games!!! Smoet maar je kietjes en train nog eens je spieren voor je naar de activiteit komt. 
We denken alvast dat de kabouters een super dappere groep is. Nu nog aan jullie om dit te 
bewijzen!  
 

 
Zaterdag 3 april: 1 APRILVIS-SPEL 
Hebben ze jullie ook beetgenomen op 1 april? Ja? Dan is het nu 
tijd aan ons om diegenen terug beet te nemen? JA? ‘t Zal wel zijn!! 
Kom af naar ons lokaaltje en kom met je eigen ogen bewonderen 
wie wij vandaag eens goed zullen laten lachen! 
 

 

Zaterdag 10 april: ?!CURIEUZENEUZESPEL?! 
Aangezien jullie allemaal altijd zo benieuwd en curieus zijn, zullen we het 
curieuzeneuzespel spelen. Haal die nieuwsgierigheid maar alvast boven!! 
We verwachten jullie aan ons lokaaltje van 14u tot 16u30 met een boel 
vragen en dan krijgen jullie misschien het antwoord... Zijn jullie al 
benieuwd? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Contactgegevens leiding kabouters: 
 

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 

 


