
Kabouterprogramma februari – maart 

1 april: De cameramannen/snapchatsters van trejen 

trokken het voorbije jaar een aantal foto’s van de 

kabouters. MAAR Pieter heeft als “hilarische” 1 april 

grap alles verstopt. Dus daarom gaan we vandaag op 

FOTOZOEKTOCHT.  

8 april: Quiztetpertank dat het vandaag REN JE ROT QUIZ was! 

15 april: Aangezien de kabouters denken ze altijd in alles beter zijn, wordt 

het eens tijd om dit voor eens en vooral uit te klaren, In de oorlog van 

17/18 leiding vs kabouters. 

22 april: deze vergadering gaat door op zaterdag  dit omtrent de 

WOUTERDAG. Brief volgt.  

22 en 23 april zijn jullie ook welkom op de STEAKSLAG. Kaarten 

verkrijgbaar bij alle leiding en oudscouts. 

 

29 april: Racen in roetsjbanen, sportief wat baantjes trekken of gezellig in 

het warme plonsbadje zitten? Dat kan allemaal vandaag want we gaan 

ZWEMMEN. Extra brief i.v.m. vervoer etc. volgt. 

5 mei: De jins organiseren ook dit jaar opnieuw DAGJE TE, op 

zaterdag. Brief volgt aaaa #yolo#tsawel. XDREI 

13 mei: Warm jullie alvast maar op, laat je spierballen maar rollen en trek 

je meest sportieve schoenen aan, want het is SPORT En SPEL. 



20 mei: “Rechtdoor” rechtaan is steeds de snelste manier om je 

bestemming te bereiken, daarom gaan we vandaag op RECHTOOR 

VUILMAAKTOCHT. 

TOT EN MET 15 JUNI GAAN DE BVERGADERINGEN DOOR OP VRIJDAG VAN 

19-21UUR!!!!!!! 

25 mei: Wat is er leuker dan op een vrijdagavond gezellig spelletjes 

te spelen. Het is ook toegelaten om op SPELLETJESAVOND vrijblijvend een 

eigen spelletje mee te nemen. 

1 juni: aangezien 2/3 van de kabouterleiding last van verschrikkelijke 

examenstress heeft, houden we vandaag een lekker relax en VERWEN 

MOMENT. 

8 juni: 60 seconden en 2x 30seconden. Zoveel tijd zit er in 1/60ste van een 

uur, dus daarom moeten jullie onze opdrachten 

uitvoeren BINNEN DE MINUUT. 

15 juni: Om ons voor te bereiden op de 

megafantastische kamp, houden wij een super mega 

gezellig kampvuur me de traditionele KAMPVUUR 

liedjes en spelletjes. 

 

 

Vanaf heden gaan de vergadering opnieuw door op ZONDAG 

24 juni: Voor onze (jammer genoeg) laatste vergadering, hopen wij op 

goed weer want vandaag zijn het WATERSPELLETJES! 

 



“Ik ben blij da gij in mijn team zit” 

 

Stevige scoutslinker, 

   Stoutmoedige agame                                         solidaire aap                                     evenwichtige kaketoe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


