
 

        Kalender Kabouters 
 

Hallo kabouters en ouders,  

Het nieuwe scoutsjaar komt eraan en hier zijn we dan met onze allereerste kalender. We 

kijken ongelooflijk hard naar uit naar dit nieuwe, spetterende en plezante scoutsjaar. Jullie 

ook?  

 

Zaterdag 4 september Startdag 

14u00-16u00 

Eindelijk terug tijd om jullie uniform terug uit de kast te halen 

en naar de scouts te komen! Na lang weerzien kunnen jullie 

jullie vriendinnetjes terugzien. Tijd voor een ongelooflijke 

startdag! 

 

Achteraf kunnen jullie met je ouders nog genieten van een 

toneeltje op ons terras met een hapje en een drankje. 
 

Zaterdag 11 september Kaboutertjesvergadering 

14u00-16u00  

… Over hoe de kaboutertjes ontstaan zijn … 

 

Zaterdag 18 september Doop 

14u00-16u00 

Doe maar allemaal je vuilste kleren aan en hou je klaar om 

eens lekker fris te ruiken.    

 

Zaterdag 25 september Vriendjesdag 

14u00-16u00   

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 

Breng maar je vriendinnetjes mee voor 

een leuke namiddag met de scouts!  

Ps: Jullie leuke leiding Emiel is jarig! 

 

Zaterdag 02 oktober  Geen vergadering 

De leiding is het komende jaar aan het plannen. Spannend :) 

 

Zaterdag 09 oktober  Heidi aus Tirol vergadering 

14u00-16u00 

We gaan naar de bergen in Tirol om daar leuke spelletjes te 

spelen… Misschien komen we Heidi wel tegen? 

 

Vrijdag 15 oktober –  Weekend!!!  

Zondag 17 oktober  Joepieeee! We gaan op weekend. Weekendbrief volgt nog. 
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Zaterdag 23 oktober  Geen vergadering - BBQ 

Vandaag is er geen vergadering, maar niet getreurd, je moet 

ons niet missen! Jullie zijn allemaal welkom op onze jaarlijkse 

BBQ!  

 

Zaterdag 30 oktober  Halloweenvergadering 

14u00-16u00 

Doe maar jullie engste griezelkleren aan en probeer ons maar 

bang te maken… 

                   
Zaterdag 6 november Regenboogvergadering 

14u00-16u00 

♪ Ik kijk heel diep in zijn ogen en zie duizend regenbogen en ik                          

voel me zo jodele jodele jodelo. ♫                                                      

                                                                                                               

Zaterdag 13 november Baguette vergadering 

14u00-16u00 

    Baguette is Frans voor stokbrood :) 

 

Zaterdag 20 november Disney vergadering 

14u00-16u00 

Ben jij een echte prinses of eerder grote fan van jungle book 

en de leeuwenkoning? Kom verkleed als je favoriete Disney 

figuur!  

 

Vrijdag 26 november Filmvergadering 

19u30 - 21u30 

We gaan samen gezellig een filmpje kijken.  

 

Zaterdag 4 december Sinterklaas vergadering 

14u00-16u00 

De Sint en zijn pieten hebben nog een plaatsje voor ons 

overgehouden in hun drukke agenda. Zijn jullie braaf geweest?  

 

 

Als je vragen hebt, twijfel zeker niet om ons aan te spreken na de vergadering of een mailtje 

te sturen naar kabouterleiding@scoutskortemark.be 

 

 

Een stevige scoutslinker van jullie nieuwe leiding 

 

Tibo (takleiding): 0471 79 99 56 Brecht: 0475 52 92 44 Caitlin: 0496 52 27 29 

Klara: 0475 66 20 17   Emiel: 0477 48 90 70   Katrijn: 0491 88 84 61 

 

Ter info: Het kamp zal doorgaan van 10 tot 17 juli, meer info volgt. 
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