


 

Contactgegevens  

De leiding kunnen jullie bereiken op de volgende nummers (of via de whatsapp 😊) 

Elena Van Muylem: 0491 07 58 31  

Lena Neetesonne: 0493 50 86 37 

Kato Slosse: 0468 48 11 60 

Jelisa De Praeter: 0494 93 78 43 

Fee Martens: 0487 29 21 31 

Lieze Heytens: 0472 97 65 46 

Flavie Deseck: 0487 54 67 76 

 

Belangrijke informatie 

De zondagvergaderingen zullen steeds doorgaan van 14u-17u. 

De vrijdagvergaderingen gaan door van 18u30-20u30, tenzij anders vermeld. 

 

De wet van de kabouters 

Kabouter is blij 

Kabouter speelt mee 

Kabouter kan goed luisteren 

Kabouter doet graag pleziertjes 

 

Niet te vergeten 

- Kom altijd in uniform (hemd, das & groene/bruine broek) 

- Neem een beker mee met jullie naam op! Deze gebruiken we wekelijks tijdens het vieruurtje 

- 25 cent voor het goede doel 

 

Hieronder vinden jullie de thema’s van de zondagvergaderingen. In september en oktober mogen jullie 

ook altijd vriendinnetjes van school, andere hobby’s,… meenemen naar de scouts om samen te 

spelen!! 

 

ZONDAG 18 SEPTEMBER: KENNISMAKINGSVERGADERING 

Hey kabo’s! We vliegen er vandaag weer in. Een jaar vol leuke vergaderingen en 

avonturen staat jullie te wachten! Maar we moeten elkaar natuurlijk eerst beter 

leren kennen, dat doen we tijdens deze leuke kennismakingsvergadering!   

 

ZONDAG 25 SEPTEMBER: TIKTOKVERGADERING 

Dansen en tiktoks maken, één van jullie favoriete activiteiten!  

Haal jullie beste dansmoves maar uit de kast.    

 

 

ZONDAG 2 OKTOBER: GEEN VERGADERING 

Vandaag is er geen vergadering :(( Dit weekend gaat de leiding op 

leidingsweekend om alle scoutsactiviteiten te plannen doorheen het jaar.  

Tot volgende week!!  

 

 

 

 



ZONDAG 9 OKTOBER: SMOSVERGADERING 

Haal jullie vuile kleren maar boven want vuil worden jullie zeker!  

We zijn er zeker van dat jullie smospotten het naar hun zin zullen hebben. 

 

 

 

ZONDAG 16 OKTOBER: OMGEKEERDE VERGADERING 
Zet je wereld op zijn kop, doe eens lekker gek en draai alles binnenstebuiten. 

Boven wordt onder, links wordt rechts en nee wordt ja!  

 

 

ZONDAG 23 OKTOBER: BENGELTJESVERGADERING 

Schuilt er achter jullie engelengezichtjes allemaal bengeltjes? Wie van jullie durft wel eens 

kattenkwaad uit te steken? Vandaag komen we het allemaal te weten. Haal jullie vleugels 

maar boven en dan vliegen we erin!  

 

 

 

VRIJDAG 28 OKTOBER: HALLOWEENVERGADERING 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan… Oei, foute dag! Vandaag 
komen Sinterklaas en zijn roetpieten helemaal niet langs, maar verkleden wij 
ons in een eng monster, een pompoen, een ghostbuster, een minion,…. Eens 
kijken wie het beste verkleed is, MU-HA-HA-HA-HA!! 
 

 

ZONDAG 6 NOVEMBER: PETERPAN VERGADERING 

Dag lieve kabos, vandaag is het peterpan vergadering! Ben jij een elfje of een gemene schruk? Dat 

komen we vandaag te weten. Hou jullie niet in om jullie te verkleden       
We kijken er al naar uit!            

 

 
 

 

VRIJDAG 11 TOT ZONDAG 13 NOVEMBER: KABOUTERWEEKEND 

Het leukste weekend van het jaar! In plaats van één luttele zondagnamiddag aan plezier, spenderen 

we nu een héél weekend samen vol leuke spelletjes, lekker eten en genoeg plezier voor een heel jaar. 

Vergeet jullie goed humeur niet mee te nemen      . 

 

ZONDAG 20 NOVEMBER: COWBOY EN INDIANENVERGADERING 

Yeehahh!! Vandaag gaan we testen hoe goed jullie het zouden doen in het Wilde Westen. We toveren 

ons vandaag om in indianen en cowboys. Dus haal jullie beste speelgoedgeweer maar boven. Wie zou 

de strijd winnen?  

 



 

ZONDAG 27 NOVEMBER: REIS ROND DE WERELD VERGADERING 

Ik vlieeeeeeg de hele wereld rond, K3 airlines komt je haaaaalen en je kan ons met 
een zoen betalen. Na na naa na na naa naaaaa… 
Wil je net zoals K3 de wereld rondvliegen? Pak je koffers maar en we vertrekken 
naar waar je maar wilt!  
 
 

VRIJDAG 2 DECEMBER: SINTERKLAASVERGADERING 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan… Fjoe, nu zijn we wel op de juiste dag aangekomen! 
Vandaag vertrekt Sinterklaas met zijn stoomboot naar ons Belgenlandje. Wie wil hem mee 
verwelkomen? Als je dit jaar braaf bent geweest, krijg je misschien wel een leuk cadeautje… Tot dan!! 

XOXO jullie leiding       

 
 


