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Voorwoord 

 
Beste ouders en liefste kaboutertjes, 
 
Na ons fantastisch weekend is het alweer tijd voor het tweede boekje! Bedankt om 
er samen met ons weer een onvergetelijke tweedaagse van te maken! De 
avondvergaderingen komen eraan, en omdat het dan toch wel koud begint te 
worden mogen jullie dan met een lange broek naar de scouts komen.  
 
Ook is onze jaarlijkse cuberdonverkoop reeds bezig, dus we zouden graag nog een 
oproep doen om deze week zoveel mogelijk cuberdons te verkopen, aangezien het 
nu zondag 10 november de laatste dag is om jullie bestelling door te geven.  
 
Daarnaast organiseren we ook een soepverkoop ten voordele van de warmste week. 
Deze zal doorgaan op zaterdag 7 december. (Verdere info volgt nog) 
 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Jin ook een frietenbak ten voordele van hun 
buitenlands kamp. Deze zal doorgaan op 9 februari, dus kruis deze datum alvast aan 
in jullie agenda als jullie willen genieten van lekkere frietjes! 
 
Hieronder vinden jullie alle vergaderingen terug en ook een prikbordblaadje. In de 
kerstvakantie zullen er wat minder vergaderingen zijn aangezien jullie lieftallige 
leiding dan moet studeren. :( Bekijk verder steeds goed waar en wanneer de 
vergaderingen zijn, want deze wijken soms af van de normale uren.  
 
Verder ligt onze kampdatum vast. We gaan op kamp van 3 tot 10 juli. Hou deze 
datum dus zeker vrij zodat jullie allemaal kunnen meegaan. Wij kunnen alvast niet 
wachten!  
 
Een stevige linker, 
 
De kabouterleiding 
 

 

 



Vergaderingen 
 
Zondag 10 November: Kauwgomquiz 
Geen pisquiz, maar wel een megacoole kauwgomquiz! Vandaag trainen we zowel 
de hersenen als de kaken. Kom om 14 uur naar de scouts om te bewijzen wie hier 
de slimste kabouters zijn! 
 
Zondag 17 November: Bosspel 
Vandaag zullen we de mooie Lembeekse bossen verkennen. Doe allemaal jullie 
bottines aan en maak jullie klaar voor leuke namiddag spelletjes in het bos. Let op: 
vandaag spreken we af om HALF TWEE op de parking van het bos zelf en mogen 
jullie ouders jullie om HALF VIJF komen ophalen!  
 
Zondag 24 November: Cupcake 
Wie zijn hier de beste bakkers van de kabouters? Wie is hier het beste in cupcakes 
versieren? En wie kan er het beste cupcakes opeten? Kom het allemaal te weten 
vandaag van 14 tot 17 u op de scouts en breng jullie mooiste cupcake versiering 
maar mee! 
 
ZATERDAG 30 November: DeSintisinhetlandvergadering 
Het is nog vroeg, maar Sinterklaas heeft ons laten weten dat hij vandaag langskomt 
bij ons op de scouts! Hij heeft ook gezegd dat hij zal zorgen voor leuke cadeautjes. 
Wij zijn alvast benieuwd naar wie er niet braaf is geweest en dit jaar in de zak zal 
vliegen! 
 
Zaterdag 7 December: Nog18dagentotkerstmisvergadering 
Bijna weer de gezelligste periode van het jaar, hoog tijd om de kerstboom op te 
zetten en te versieren met de coolste/grappigste/mooiste… hangertjes ooit. Wij 
sturen nog een mailtje moesten jullie hier iets speciaal voor moeten meenemen. 
 
Zaterdag 14 December: Schaatsen 
Haal jullie beste schoon schaatskunsten maar boven en kom om 17 uur naar de 
Kristallijn in Gent. Vergeet zeker jullie handschoenen niet en kleed jullie dik genoeg 
aan! 
 
 
 
 
 
 



 
VRIJDAG 20 December: Kerstfeestje 
Niet alleen vieren we graag kerst met onze familie, maar ook met jullie! Daarom 
nodigen wij jullie uit op ons gezellig kerstfeestje waar jullie zullen kunnen genieten 
van leuke spelletjes en een heerlijk kerstmaal! Let op: Jullie worden verwacht om 17 
uur en mogen opgehaald worden om 19 u 30! Vergeet ook geen cadeautje van 2 
euro mee te brengen en 5 euro cash voor het eten en trek jullie mooiste kleren maar 
aan!  
 
Zaterdag 28 December: Casino 
Haal jullie mooiste kleren uit de kast en maak jullie klaar voor een spannende avond 
met veel leuke kaartspelletjes en misschien wel andere dingen!  
 
Zaterdag 4 Januari: GEEN vergadering 
Helaas vandaag geen vergadering aangezien jullie leiding keihard aan het studeren 
is :(  
 
Zaterdag 11 Januari: Gouwfilm 
Vandaag leren jullie ook de andere scoutsen uit de buurt kennen op de jaarlijkse 
gouwfilm! Verdere info hierover volgt nog.  
 
Zaterdag 18 Januari: Verwenjezelfvergadering 
Wij zijn er zeker van dat jullie, net zoals ons, hard kunnen genieten van een avondje 
verwennerij. Daarom doen we vanavond een avondje vol massages, 
gezichtsmaskers en andere ontspannende dingen! 
 
Zaterdag 25 Januari: Film 
Welke film het wordt, verklappen we nog niet, maar neem zeker jullie kussen mee 
zodat we samen kunnen genieten van een topfilm! 
 
Zaterdag 1 Februari: GEEN vergadering 
Vandaag geen vergadering aangezien jullie leiding helaas niet in het land is :(  
 

   



Prikbord 
 

WANNEER? WAT? HOELAAT? WAT 
MEENEMEN? 

WAAR? 

10/11 Kauwgomquiz 14:00-17:00 / Scoutsterrein 

17/11 Bosspel 13:30-16:30 Bottines Lembeekse 
bossen 

24/11 Cupcakes 
versieren 

14:00-17:00 Toppings voor 
de cupcakes 

Scoutsterrein 

30/11 De Sint is in 
het land 

17:00-19:00 / Scoutsterrein 

07/12 Nog 18 dagen 
tot Kerstmis 

17:00-19:00 Zie mail Scoutsterrein 

14/12 Schaatsen 17:00-19:00 Handschoene
n, warme 

kledij 

Kristallijn Gent 

20/12 Kerstfeestje 17:00-19:30 Cadeautje 

€5 

Feestkledij  

Scoutsterrein 

28/12 Casino 17:00-19:00 Feestkledij Scoutsterrein 

04/01 Geen 
vergadering 

/ / / 

11/01 Gouwfilm   Info volgt later 

18/01 Verwennerij 17:00-19:00 / Scoutsterrein 

25/01 Film 17:00-19:00 Kussen, 
onesie... 

Scoutsterrein 

01/02 Geen 
vergadering 

/ / / 

  



Spelletjes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kleuren maar!   


