
Hallooooo scoutmoedige kabouters 
Hier zijn we weer met supertoffe activiteiten voor jullie! Hou het maandprogramma 

goed in de gaten want we gaan opnieuw heel wat plezier maken. Voor de komende 

maanden hebben we onder andere Kerstfeestje, schaatsen en weekend in petto en nog 

zoveel meer. Hopelijk zien jullie het even hard zitten als de leiding om er weer een 

fantastische tijd van te maken! 

 
14 december B-vergadering 
Beer, Brandweerman, Boekenkast… er zijn duizenden woorden met de letter B. 
Maar de vraag is welke B jij vandaag bent, want we spelen B-vergadering. Haal je 
fantasie naar boven en kom allemaal verkleed naar het lokaal in iets wat met de 
letter B begint. De activiteit start om 14u tot 16u30.  
 
Vrijdag 20 december kerstfeestje (18:30-21:00) 
Het is weer tijd voor het leukste feestje van het jaar: KERSTMIS!. Deze gezellige 
tijd van kerstbomen, duizenden lichtjes en zotte cadeautjes is weer terug. Jullie zijn welkom 
in ons lokaal om 18u30 met een cadeautje van ongeveer 5 euro om onder onze kerstboom 
te leggen. Het kerstfeestje duurt tot 21u. Kan je ook al niet wachten om te weten welk 
cadeautje jij zult krijgen?  
 
28 december geen activiteit  
Vandaag is er helaas geen activiteit. De leiding wenst jullie een prettige kerstvakantie! 
 
4 januari geen activiteit  
Een heel gelukkig nieuwjaar gewenst van de leiding! Hopelijk wordt 2020 een jaar vol zotte 
scoutsactiviteiten en boordevol fun, maar ook veel moedige kabouters! Vandaag is er geen 
activiteit want de examens voor de leiding zijn in aantocht. Duimen maar! 
 
Vrijdag 10 januari filmavond (18:30-21:00)  
Gezellig op een koude avond een filmpje kijken? Dat is precies wat 
wij gaan doen! Als je zelf een leuke film thuis hebt liggen, neem hem 
dan zeker mee naar het lokaal! Zorg er wel voor dat je naam erop 
staat. Je mag ook altijd je dekentje of kussen meebrengen om het 
extra gezellig te maken. Uniform is voor deze activiteit niet verplicht. 
De filmavond gaat door van 18u30 tot 21u. Tot dan!  
 
18 januari jins 
Vandaag kan de leiding er door examens jammer genoeg niet bij zijn. Maar, geen nood, de 
jins hebben vandaag een supertoffe activiteit voor jullie voorbereid. De jins zijn leden die 
volgend jaar leiding worden. Zij komen in elke tak een keer kijken hoe het is om in leiding te 
staan. Veel plezier met hen! En lief zijn hé ;).  
 
 
 
 



25 januari help ik ben gewond-spel 
Heb je ooit al eens willen weten hoe het voelt om gewond te zijn? En hoe alles dan een 
beetje anders wordt? Vandaag heb je geluk, je kan het komen testen. We spelen namelijk 
het Help-ik-ben-gewond-spel. 
 
1 februari wie is de scout moedigste?  
Wie zal het scoutskenteken van dit jaar versterken? Wie 
zal de scout moedigste zijn van de kabouters? Dit 
komen we vandaag te weten. Dus lieve kabouters 
“smoet maar je kietjes in”, want het wordt een hevige 
activiteit. Nu is het eens aan jullie om je te bewijzen.  
 
7 februari streekbierenavond 
Vanavond is het streekbierenavond in de Schouw. Iedereen is welkom voor een drankje. De 
mama’s en papa’s kunnen natuurlijk vele verschillende streekbieren komen proeven. De 
bieren zullen een letter bevatten van meisjesscouts de graal lichtervelde. Streekbierenavond 
start om 19u. Tot dannnn!! 
 
8 februari wie is de slimste kabouter van 2020?  
Rarara, wie is de blonde vrouw van K3 …, dat klopt, vandaag zullen we dit te weten komen, 
want we spelen namelijk een quiz. Dus haal je beste quizskills naar boven want we spelen 
‘Wie is de slimste kabouter’. 
We weten ondertussen al wie de sterkste kabouter is, maar we moeten nog 
op zoek naar de slimste. Ben jij een echt quiz-talent en wil je jezelf komen 
bewijzen, of ben je eerder iemand die quizzed voor de lol? Het kan allemaal 
vandaag. We spelen namelijk de slimste kabouter! 
 
15 februari valentijn 
Het is weer zover … de tijd van cupido en de verliefde koppeltjes. Liefde is 
toch zo mooi. Dus daarom gaan we vandaag op zoek naar onze 
PERFECTE man! Jullie worden om 14u verwacht aan ons lokaal. PS: zorg 
maar dat je er goed uitziet om al die mooie jongens te veroveren 😉 
 
22 februari schaatsen @ Brugge 
Yesss, we gaan schaatsen! Vergeet zeker jullie dikke sokken, dikke jas/trui, handschoenen 
en muts niet. Voor deze activiteit is het niet verplicht om je korte scoutsbroek te dragen. De 
kostprijs voor deze uitstap zal via mail worden meegedeeld. Inschrijven kan tot en met 8 
februari door een mailtje te sturen naar kabouterslichtervelde@hotmail.com ! 
 
29 februari leidingsweekend 
Helaas, vandaag is er geen activiteit omdat de leiding er even tussenuit is. Tot volgende 
week!  
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6-7 maart kabouterweekend 
HET IS WEER KABOUTERWEEKEND! Wij hebben er allemaal al heel het jaar super veel 
zin in en hopelijk jij ook! Jullie worden verwacht vrijdag om 18u30 aan het lokaal in uniform 
en met een volle maag. Het weekend duurt tot zaterdag 21u waar de ouders weer om jullie 
mogen komen naar het lokaal. Inschrijven voor dit super formidabele weekend kan tot en 
met 29 februari via een mailtje naar kabouterslichtervelde@hotmail.com ! De kostprijs voor 
dit weekend zal nog via mail worden meegedeeld.  
 
Dit mag je zeker niet vergeten: 

- slaapzak 
- pyjama 
- luchtmatras (één persoon) 
- kussen 
- tandenborstel +  tandpasta 
- wasgerief  
- verse kleren 
- zwemgerief (badmuts, badpak of bikini, duikbril indien nodig, handdoeken) 
- goede humeur :) 

 
 

 
 

14 maart binnen de minuut  
Wie zal het snelst zijn? Wie kan er goed overweg met stress? Dit zullen 
jullie allemaal nodig hebben vandaag, want we spelen namelijk binnen de 
minuut. 
 
21 maart oefenen bbq-dansje  
Onze jaarlijkse bbq is weer in aantocht!! Wat wil dit dus zeggen? Tijd om te 
dansen :). Vandaag zullen jullie een super tof dansje aangeleerd krijgen van 
de leiding. We zullen dit een paar keer oefenen zodat jullie als echte sterren stralen op het 
podium.  
 
28 maart leidingswissel  
Ben jij ook benieuwd wie de leiding van de kapoenen, jonggidsen, gidsen en jins is? Wel 
vandaag kan je dat ontdekken want het is leidingswissel! Vandaag zijn wij voor één dagje 
eens niet jullie leiding maar zullen een paar andere leiding een leuke activiteit voor jullie 
maken. Geen paniek, volgende week is jullie kabouterleiding terug!  
 
4 april cluedo  
HELP!! Vandaag is freddy (de gele eend) vermist. Kom gerust mee 
helpen zoeken, zodat we Freddy zo snel mogelijk terug kunnen 
vinden. Het is namelijk onze scoutsmascotte, dus die is heel 
belangrijk! Wie heeft Freddy ontvoerd, met wat is hij weggenomen, 
waar was hij het laatst? Dit zijn allemaal vragen die we moeten 
kunnen oplossen. Hopelijk zijn we niet te laat!  

mailto:kabouterslichtervelde@hotmail.com


 
11 april generale repetitie @schouw 
JOEPIE, het is bijna zover! Vanavond gaat onze jaarlijkse bbq door. Dat wordt smullen :) 
Jullie leiding is al de hele dag druk in de weer om er terug een geslaagde avond van te 
maken. wij verwachten iedereen die vanavond meedanst om 13u aan de Schouw voor de 
generale repetitie. Om 14u mogen jullie ouders terug komen ophalen. Voor vanavond: zorg 
allemaal dat jullie de danskledij niet vergeten, rond 21u zal de leiding jullie bijeenroepen voor 
het grote moment. Ps: misschien komen jullie vanavond wel te weten waar wij deze zomer 
op kamp gaan! 

 Dit was dan het maandprogramma, en wat voor één! Maar geen paniek, jullie zijn nog niet 
van ons af want wij hebben nog heel wat leuke spelletjes voor jullie klaar staan. Met het 
kamp in het vooruitzicht willen we er toch nog even op wijzen om zeker 11 juli 
tot en met 17 juli vrij te houden. 11 juli vertrekken we op kamp in het station 
van Lichtervelde en 17 juli mogen jullie ouders jullie terug komen ophalen op 
de kampplaats.  

 
Veel groetjes en kusjessssss 

Laure, Elyn, Anna, Charlotte en Melissa  
 


