
KABOUTERPROGRAMMA 

FEBRUARI-MAART-APRIL 
 

 

 
VRIJDAG 1/2: DE FLUODISCOSPEURTOCHT 

 

Vandaag gaan we op fluodiscospeurtocht 

- Neem zoveel mogelijk fluo-assecoires, zaklampen en eventueel andere 

lichtgevende zaken mee. Geen zorgen voor degene die niets hebben want op de 

scouts staat een ton vol fluohesjes!   

- Draag jullie comfortabele stapschoenen. 

- Kleed jullie goed tegen de koude. 

- Breng jullie beste discomoves mee. 

Tot straks. 

 

 

ZONDAG 10/2: HET GROTE WE-ZIJN-DEVON-WEER-KWIJT-WAAR-ZIT-HIJ-NU-

WEERAL-SPEL 

 

 

“Begin maar al te tellen tot tien en doe alsof je mij niet hebt gezien…” 

 

Gisteren heeft de hele leidingsploeg verstoppertje gespeeld. Devon is de 

grote winnaar maar.. Hij is zo goed verstopt dat we na een hele nacht 

zoeken nog steeds niet weten waar hij is dus we hebben alle kabouters 

nodig om ons een handje te helpen. 

 

 

ZONDAG 17/2: ALLES OP WIELTJES 

 

 

De wind in je haren, de rug gebogen. 

Zo kom jij voorbij gevlogen. 

Je hoeft niet te klappen met je hielen, 

want deze heeft vier, vijf wielen. 

 

Jullie mogen kiezen wat jullie meenemen, zolang het maar wieltjes 

heeft! Tot dan. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ZONDAG 24/2: PARKSPEL 

 

Zijn jullie klaar om vandaag te strijden tegen een andere scoutsgroep in het park van 

Aalst? Jullie worden zoals gewoonlijk verwacht op de scouts om 14u en worden weer 

opgehaald op de scouts om 17u. Wij gaan zelf onze stapbenen gebruiken en te voet 

naar Aalst! 

 

 

ZONDAG 3/3: GEEN SCOUTS WANT HET IS AALST CARNAVAL 

 

Zejje na giejlegans op anne kop gevallen?!  

Ge moetj vandaug op trejen giejn wettel kommen schieten want weir stoon op de mert 

ver Oilsjt Carnaval. Ik oeir eir al peizen “wadde? Weir meigen me eir giejne carnaval 

vieren ofwa?”Wéé baa toet jong, noste week agen weir een gans carnavalsweekend ver 

ellen dus giejn jaloezegetteroi hein. 

 

Zijn jullie nu helemaal gek geworden? Vandaag moeten jullie niet naar Terjoden komen 

hoor want wij staan op de markt van Aalst om carnaval te vieren. Ik hoor jullie al 

denken:”Wat? Wij mogen met jullie geen carnaval vieren?” Jawel hoor, wij hebben voor 

jullie een heel carnavalsweekend voorbereid dat volgende week ingepland staat, geen 

reden nodig tot jaloezie. Tot volgende week! 

 

ZATERDAG 9/3 TOT ZONDAG 10/3: KABOUTERWEEKEND 

 

Zoals beloofd: een super leuk carnavalsweekend voor jullie! Meer info volgt een dezer. 

 

ZATERDAG 16/3: KINDERFUIF 



 

 

 

Meer info volgt nog! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONDAG 24/3: HET GROTE BARONESSENSPEL 

 

Vandaag starten jullie allemaal als chique baronessen die het tegen elkaar zullen 

opnemen. Stijgen jullie van titel en worden jullie een gravin? Worden jullie verliefd op de 

stalknecht en vluchten jullie samen weg?  Wie zal het zeggen…  

 

VERKLEDEN MAG ALTIJD EN IS GEWOON VEEL COOLER! 

 

ZONDAG 31/3: HET GROTE PAASSPEL 

 

Paashaas 

Kijk daar eens in het veld. 

De paashaas die de eieren telt. 

De kippen zitten op de stok, 

in het grote kippenhok. 

Een gekakel, een geleg. 

Vrolijke boel, daar zo gezegd. 

Hazen verven. 

Eieren in alle mooie kleuren, 

om het paasfeest op te fleuren. 



De kinderen zijn blij verheugd 

en dat brengt het paasfeest deugt. 

 

ZATERDAG 6/4: KAPOENEN- EN WOUTERDAG 

 

Wouter = welpen en kabouters dusssss.. Jeeeejj! We mogen deelnemen aan deze super 

leuke dag vol spelletjes met alle andere kapoenen en wouters van Aalst en omstreken. 

Zin om nieuwe vriendjes te maken? Meer info volgt nog. 

 

14/4: DESSERTJESNAMIDDAG 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QDqyKj-3b9o 

Hebben jullie het de laatste tijd ook zo koud? De beste takleiding van heel het 

kabouterdorp heeft hier DE beste oplossing voor gevonden. Wij willen graag samen met 

jullie werken aan een winterlaagje en deze namiddag niets anders doen dan dessertjes 

maken en opeten! Dat wordt smullen dus kom maar pijlsnel naar hier want Paulien haar 

kat heeft ook zin in de dessertjes en durft ze allemaal op te eten! 

(bekijk zeker het filmpje eens, lachen!) 

  
 

 

 

 

 

21/4: SPORT EN SPEL 

 

Omdat we vorige week toch net dat tikkeltje overdreven hebben met de dessertjes 

hebben we wat klachten gekregen omtrent jullie gezondheid. Wij willen dit graag 

rechttrekken door samen met jullie een sportnamiddag te houden. Deze namiddag 

hebben we voor jullie activiteiten gepland die gaan van leuke spelletjes tot competitieve 

sporten, voor ieder wat wils! Dit wordt zweten… 



 
 

 

 

 

 

 

28/4: STEAKSLAG 

 

Vandaag is het steakslag, komen jullie meegenieten van een goed gebakken stukske 

vlees? Het is geen scouts vandaag. 

 

 
 
 

Stevige scoutslinker, de kabouterleiding. 

 

aaa Aanstekelijke aap, 

Tibo. 
Opgewekte drongo, 

Ines. 

Liefdevolle 

sneeuwstormvogel, 

Yilte. 

Genotzuchtige 

secretarisvogel, 

Paulien. 

 


	vrijdag 1/2: de fluodiscospeurtocht
	zondag 10/2: het grote we-zijn-devon-weer-kwijt-waar-zit-hij-nu-weeral-spel
	zondag 17/2: alles op wieltjes
	zondag 24/2: parkspel
	zondag 3/3: geen scouts want het is aalst carnaval
	zaterdag 9/3 tot zondag 10/3: kabouterweekend
	zaterdag 16/3: kinderfuif
	zondag 24/3: het grote baronessenspel
	zondag 31/3: het grote paasspel
	zaterdag 6/4: kapoenen- en wouterdag
	14/4: dessertjesnamiddag
	21/4: sport en spel
	28/4: Steakslag

