
Maandprogramma september – december 2022 

 
Halloooo  
Het nieuwe jaar is weer van start gegaan en de leidingsploeg heeft er alvast heel veel zin in, jullie ook? Om 
het jaar goed te doen verlopen, hieronder wat extra informatie. 

 
De scoutsvergaderingen gaan voor de kabouters door op zondag van 14u tot 17u. 
Buiten de vergaderingen gaan we ook 2 keer op weekend en tijdens de zomervakantie op kamp. Dit kamp 
gaat elk jaar door van 24 tot 31 juli. Meer info volgt later. 

We verwachten jullie steeds in perfect uniform (rok, t-shirt, groepsdas en hemd). Dit is bij ons 
tweedehands te verkrijgen voor en na de vergaderingen of nieuw in de Hopper. Wanneer het kouder dan 
10°C is, mogen jullie uiteraard een lange broek aandoen. 

Het lidgeld bedraagt €50 en is te storten op BE89 7343 2529 7185, liefst zo snel mogelijk. Dit geld wordt 
gebruikt voor de verzekering en voor een klein vieruurtje tijdens de vergadering. Zolang je dit niet hebt 
overgeschreven, kunnen we je kind niet verzekeren. 

Indien jullie nog vragen hebben of er zaken onduidelijk zijn, aarzel dan niet om een kijkje te nemen op 
www.scoutsmeerdaal.be of ons te contacteren via mail (kabouters@scoutsmeerdaal.be)!  

 

Zondag 25 september: Openingsbarbecue 
Om het jaar goed van start te gaan, nodigen we jullie uit op een heerlijke barbecue. Neem zeker je hele 
familie mee, want je weet wat ze zeggen: hoe meer zielen, hoe meer vreugde! Ook vriendjes en 
vriendinnetjes zijn welkom. Vergeet jullie niet in te schrijven, dit kan via een inschrijfstrookje op de site.  
 

Zondag 2 oktober: Openingsvergadering  

Zijn jullie ook zo benieuwd naar jullie nieuwe leiding? Dan heb je geluk, want dit kom je 
vandaag te weten! We gaan van start met een leuk toneeltje en daarna spelen we 
verschillende spelletjes om elkaar te leren kennen. Doe je vuilste kleren aan, want we gaan 
het niet proper houden! 

 

Zaterdag 8 oktober: Dia-avond 
Dromen jullie soms ook nog over het kamp van vorig jaar? Vanavond herbeleven we het voor een laatste 
keer met de mooiste en zotste herinneringen van het kamp.  

 

Zondag 9 oktober: Dierenspel 
Vandaag halen we het beest in ons naar boven, verkleed je in een dier en leef je helemaal 
in in je nieuwe rol. Na de vergadering zijn de ouders welkom voor een kort infomoment 
met al je vragen, dit kan zeker interessant zijn voor eerstejaars.  

 

Zondag 16 oktober: Bosspel 
Geef acht! Deze dag brengen we jullie terug naar 1945. Tegenwoordig zijn we woke, dus 
kunnen meisjes ook meevechten in het leger. We trekken naar het bos om ten strijden 
te gaan. Om gecamoufleerd te zijn, doe je best een legeroutfit of groen pak aan. 

 

http://www.scoutsmeerdaal.be/
mailto:kabouters@scoutsmeerdaal.be


Zaterdag 22 oktober: Schrikkeltocht 
Woeee Krrr Klop klop, wie is daar? De spoken uit het duister. Kom vanavond mee 
wandelen op de engste tocht van het jaar. Haal je stoerste kant maar boven, want deze 
tocht is niet voor bangerikken.  

 

Zondag 23 oktober: GEEN VERGADERING 

Wij hebben geen oog dichtgedaan na deze enge tocht… We moeten nog even bekomen 
en daarom is het vandaag GEEN VERGADERING. 

 

28 - 30 oktober: Weekend  
Dit weekend gaan we op ons eerste SCOUTSWEEKEND!! Het is belofteweekend, meer 
info hierover volgt later. 

 

Zondag 6 november: Planetendag 

We gaan op ruimtereis, dus trek je ruimtepak aan. Ken jij al de planeten al? Wie was de 
eerste man op de maan? We springen de raket in en je krijgt antwoord op al je vragen! 

 

Zondag 13 november: Knutselvergadering 

Ben jij creatief? Haal jij graag de handen uit de mouwen? Dat kan allemaal op deze 
vergadering! Vandaag gaan we knutselen, dus haal je innerlijke Picasso maar naar 
boven.  

 

Zaterdag 19 november: Kaas en wijnavond 

Het is weer tijd voor de jaarlijkse kaas en wijnavond. Proef onze heerlijke kaasplank, 
croque-monsieur en wijn en kom mee genieten met ons. Inschrijven via de site. 

 

Zondag 20 november: GEEN VERGADERING 

Onze buikjes zijn nog vol kaas van gisteren, daarom rusten we vandaag even uit en het is 
het GEEN VERGADERING. 

 

Zondag 27 november: Prinsen en prinsessen spel 
Prinsen, prinsessen, kastelen en zwaarden. Heb je je altijd al eens afgevraagd hoe het is 
om een prins of prinses te zijn? Grijp je kans en kom verkleed als de allermooiste prins 
of prinses. Misschien vind jij je innerlijke prins(es)! 

 

Vrijdag 2 december: Sintvergadering 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij zag de kaboutertjes op de scouts 
al weer staan.  
Al wie braaf en zoet is geweest dit jaar, mag langs komen bij de Sint en krijgt misschien 
wat lekkers. Deze vergadering gaat door op vrijdagavond van 18u tot 20u. 

 

Vrijdag 9 december: Schaatsen 

Vandaag bevinden we ons op glad ijs. We gaan namelijk schaatsen! Zoek je mooiste 
schaatsen uit en beweeg je sierlijk over het ijs.  

Neem allemaal 6 euro mee en vergeet zeker geen handschoenen! Een mail met verdere 
info volgt. Net zoals vorige week gaat deze vergadering door van 18u tot 20u. 



 

Vrijdag 16 december: Kerstvergadering 

Ho ho ho! De kerstman is daar! Hij heeft dit jaar niet genoeg pakjes kunnen verzamelen 
dus neem allemaal zeker een pakje mee. Dit cadeautje mag eender wat zijn, ongeveer 
ter waarde van 5 euro.  

 

Dit was jammer genoeg alweer de laatste vergadering van het jaar :( Gelukkig nieuwjaar en tot volgend 
jaar! 

 

Stevige linker, 

 
De kabouterleiding: Anouk, Louise, Jarne, Arthur, Eva en Aram  
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