
MAANDPROGRAMMA KABOUTERS  

SEPTEMBER – OKTOBER 2021 
 

 

VRIJDAG 17 – ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021 | OVERGANGSWEEKEND 

Het is eindelijk zover: het nieuwe scoutsjaar is aangebroken!             

We starten het jaar met een fantastisch weekend. Jullie nieuwe 

leiding kijkt er naar uit om jullie te leren kennen. De jaarlijkse 

tradities zijn dit jaar ook weer van de partij.                                                          

Meer info over dit weekend volgt later via mail.  

 

 

ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021 | 14:00 - 17:00 

De eerste scoutsvergadering is vandaag aangebroken!  We verwachten 

veel nieuwe gezichtjes en willen deze ook beter leren kennen. Nieuwe 

vrienden gaan we vandaag zeker maken. 

 

 

 

ZONDAG 3 OKTOBER 2021 | 14:00 - 17:00 

Vorige week hebben jullie elkaar al een beetje beter kunnen leren 

kennen. Vandaag gaan we daar dieper op in. Wie is de sterkste 

kabouter, wie is de slimste kabouter of wie is de vinnigste kabouter? 

Deze vergadering komen we het allemaal te weten! We testen dit uit 

in onze beruchte laddercompetitie! 

 

 

ZONDAG 10 OKTOBER 2021 | 14:00 - 17:00 

Vandaag hebben de kabouters hun engelenstem en 

dansbenen nodig. We gaan namelijk swingen én zingen. We 

testen jullie kennis over muziek en komen te weten wie er 

zo vals als een kat zingt. Wij zijn alvast benieuwd!  

 



 

ZONDAG 17 OKTOBER 2021 | 14:00 - 17:00 

Jullie innerlijke tacticus en militair schiet deze zondag wakker.            

We ontdekken wie van jullie mentaal en fysiek het sterkste is 

tijdens onze vlaggenroof. Daarna zal alleen de beste strateeg 

winnen tijdens stratego. 

 

 

 

ZONDAG 24 OKTOBER 2021 | 14:00 - 17:00 

Deze zondag strijden we om DE titel! We starten met alle 

kabouters, maar 1 iemand gaat naar huis met de titel ‘Kabouter 

Universalis’, de Kabouter die alles kan én weet! 

 

 

 

VRIJDAG 29 OKTOBER – ZONDAG 31 OKTOBER 2021 |KLEIN WEEKEND  

BOEEEEEEEE! Dit weekend vieren we Halloween. Komen jullie naar ons 

bangelijk leuk weekend? Het wordt fantastisch! Wij komen alvast in 

thema, hopelijk jullie ook?  We kunnen jullie al verklappen dat het 

doorgaat op de lokalen van Overmere. De weekendbrief wordt spoedig 

doorgestuurd met meer informatie. Hopelijk tot dan!  

 

Een stevige scoutslinker,  

De kabouterleiding,  

Louise, Wout, Jelle, Alec en Lisa.  

 

  


