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Voorwoord 
Dag beste kabouters (en dag beste meelezende ouders) 

 

Bij deze hebben jullie het derde (jaja het gaat vooruit he!) kabouterboekje van dit jaar 

in handen! Jullie kunnen verder terugvinden welke leuke activiteiten wij voor jullie in 

petto hebben komende weken en hopen dan ook dat jullie er evenveel zin in hebben 

als ons! 

 

Maar voor we daaraan beginnen nog even enkele praktische zaken: 

- De zomer staat (bijna, nog eventjes) voor de deur en we hebben weer 

vergadering op zondagnamiddag, dat betekent maar 1 ding: 

kortebroekenseizoen! Graag zien we alle kabouters op zondag mooi in 

een groene korte broek of rok, al dan niet met lekker warme broekkousen 

onder.  

- Zaterdag 22 februari kunnen jullie ouders nog eens hun beste beentje 

voorzetten op onze leuke quiz! Er kan ingeschreven worden in teams van 4 of 

5 personen. Inschrijven kan via storting (5 euro per teamlid) op volgend 

rekeningnummer: BE22 3631 4665 5047, vermeld hierbij QUIZ + 

TEAMNAAM. Uiteraard hebben we ook aan jullie gedacht, want zondag is er 

gewoon vergadering! 

- 21 maart kunnen jullie lekkere spaghetti komen eten op onze jaarlijkse 

spaghettiavond! Hierover volgt later nog verdere info, maar maak jullie 

maagjes alvast klaar! Helaas hebben wij dat weekend geen vergadering. 

- Het eerste weekend van de paasvakantie is er ons jaarlijkse weekend op de 

scouts zelf: Buitenlingen! Dit gaat door van 4-5 april 2020, dus zet dit al 

zeker in jullie agenda.  

- Het tweede weekend van de paasvakantie, dus zondag 12 april is er geen 

vergadering, want dan gaat de leiding lekkere paaseitjes rapen bij hun 

familie.  

- Tot slot is er ook nog iets om hard naar uit te kijken en dat is het kamp! Dit 

zal dit jaar doorgaan voor de kabouters van 3-10 juli 2020.  
 

Zo, we hopen dat jullie er nu helemaal klaar voor zijn en weten wat er te doen is de 

komende weken op de scouts! Moesten er toch nog vragen zijn, graag een mailtje 

naar: kabouters@scoutsevergem.be.  

 

Tot zondag! 

 

Stevige linker 

De kabouterleiding,  

Floor, Zoë, Liesbeth, Jana en Luna 

mailto:kabouters@scoutsevergem.be


Vergaderingen  
 

Zondag 16 februari: Mega monopoly  

Vandaag spelen we niet zomaar een gezelschapsspel, maar wel een super mega 

grote coole monopoly! Kom met ons meespelen van 14u tot 17u op de scouts. 

 

Zondag 23 februari: Zwemmen 

Trek jullie mooiste bikini en duikbril aan, want vandaag gaan we zwemmen! Jullie 

ouders mogen jullie afzetten om 14u aan de ingang van Rozenbroeken (Victor 

Braeckmanlaan 180 - 9040 Gent) en om 17u daar terug komen ophalen. Vergeet 

ook geen €4 mee te nemen! 

 

Zondag 1 maart: Vuurvergadering 

Een echte scoutsnamiddag! Vandaag graven we putten en sprokkelen we hout om 

ons vervolgens te kunnen opwarmen aan een heerlijk kampvuur. Alleen echte 

scoutsers worden verwacht van 14u tot 17u op het terrein.  

 

Zondag 8 maart: LunawasjarigenJanaisbijnawegvergadering  

Feesten!! Luna was afgelopen week jarig, maar helaas zal Jana ons twee maandjes 

verlaten. Om dit te vieren en Jana uit te zwaaien worden jullie verwacht van 14u tot 

17u op de scouts. Vergeet ook zeker niet jullie kookkunsten aan ons te tonen en 

neem je lekkerste dessert mee. 

 

Zondag 15 maart: Dorpsspel 

Hoe goed kennen jullie Evergem? Dit zullen we allemaal ontdekken in een zot cool 

dorpsspel! Verzamelen doen we op het scoutsterrein van 14u en jullie mogen terug 

huiswaarts keren om 17u.  

 

Zondag 22 maart: GEEN vergadering 

Aangezien jullie allemaal heerlijke spaghetti zijn komen eten, moeten jullie met je 

volle buikjes nog een weekje wachten tot de vergadering.  

 

Zondag 29 maart: Schaatsen  

Zoals beloofd gaan we toch nog schaatsen! Haal jullie handschoenen maar uit de 

kast en begin maar te oefenen. Jullie worden verwacht om 14u aan de Kristallijn 

(Warmoezeniersweg 20 - 9000 Gent) en jullie ouders mogen jullie ophalen daar om 

17u. Graag ook €3 meenemen :)  

 

4 & 5 april: Buitenlingen 

Het is weer zover! Ook dit jaar is er weer een weekend vol leuke spelletjes en 

overnachting op de scouts. Meer info volgt. 

 



12 april: Pasen = GEEN vergadering 

 

 

 

Prikbordblaadje 
 

 

WANNEER? WAT? HOELAAT? WAT 
MEENEMEN? 

WAAR? 

16/02 Monopoly 14:00-17:00 / Scoutsterrein 

23/02 Zwemmen 14:00-17:00 Zwemkledij + 
handdoek+ 4 

euro 

Rozenbroeken 
Victor 

Braeckmanlaan 
180, 9040 Gent 

01/03 Vuurvergadering 14:00-17:00 / Scoutsterrein 

08/03 Luna was jarig + 

Jana is bijna weg 

vergadering  

14:00-17:00 dessertje Scoutsterrein 

15/03 Dorpsspel  14:00-17:00 / Scoutsterrein 

22/03 Geen 
vergadering 

/ / / 

29/03 Schaatsen 14:00-17:00 
Handschoenen, 
warme kledij +  

3 euro 

Kristallijn Gent 
(Warmoezeniers-

weg 20 - 9000 
Gent) 

 

4,5/04 Buitenlingen  Verdere info 
volgt 

Scoutsterrein 

12/04 Geen 
vergadering 

/ / / 

  



Zoektocht naar de liefde voor de romantische zielen 

onder ons  

 
Knutselideetjes voor jullie liefste liefjes of 

megasupertoffe leiding  

   
 


