
 

Seintoren kabouters 2022- 2023 

 
 
 

Liefste Kabouters en Kabouders 
 
Na een spetterend kamp en een zonnige zomervakantie is het eindelijk weer zo ver, het 
nieuwe scoutsjaar begint weer! Wij, de leiding, hebben er ontzettend veel zin in om jullie lieve 
snoetjes weer te zien en kunnen niet wachten om de nieuwe eerstejaars te leren kennen. Ook 
dit jaar hebben we elke week geweldig leuke vergaderingen gepland, en hopen jullie dan ook 
elke zondag met zo veel mogelijk te kunnen zien!  
 
Belangrijke data voor dit jaar: 

- Eerste weekend: vrijdag 28 oktober tot zondag 30 oktober 
- Tweede weekend: vrijdag 3 maart tot zondag 5 maart 
- Kamp: zaterdag 22 juli tot maandag 31 augustus 

 
Ook gelden er elk jaar enkele afspraken waar we graag even bij stil staan om het scoutsjaar 
zo vlot mogelijk te laten verlopen: 
 

- Als een kabouter niet naar de vergadering kan komen, gelieve dit dan ten 
laatste de donderdag voor de vergadering te laten weten. Stuur dan een mail 
naar kabouters@de14.be of bel af/stuur een sms naar Busje (takleidster) via 
het GSM- nummer:  0468280002. Voor vragen of problemen kan je hier ook 
altijd terecht.  
 

- Het is belangrijk dat je afbelt, aangezien de regel geldt dat als een kabouter 3 
maal afwezig is zonder dit te laten weten, zij niet mee mag op weekend. Als 
dit zich daarna nog eens 3 keer voordoet, krijgt zij geen post op kamp. Dus 
niet vergeten is de boodschap! 
 

- Echte kabouters komen in uniform naar de vergadering tenzij anders vermeld. 
Dit kan het scoutskleedje zijn of de scoutsrok/scoutsshort met scoutshemd. 



 

Stevige bottinen, das en scoutstrui zijn ook deel van het uniform. Vergeet niet 
je naam in je kledij te schrijven zodat er geen kledingstukken verloren gaan. 
Meer info over het uniform van de kabouters op de website van de14 
(https://www.de14.be).  

We openen de vergadering altijd met de wet en het gebed, het is belangrijk dat elke 
kabouter deze perfect kent, op het eerste weekend mogen de eerstejaars hun 
belofte doen en is een van de vereisten de wet en het gebed kunnen opzeggen, 
begin dus maar al te oefenen! 
 
WET: 
 
Een kabouter kan luisteren  
Een kabouter is blij  
Een kabouter speelt mee  
Een kabouter doet graag pleziertjes 
 
GEBED:  
 
Wij zijn blij, wij zijn weer allen bij elkaar  
Vader wij danken U.  
Vandaag kunnen wij weer goed spelen.  
Toon ons hoe we iemand blij kunnen maken.  
Help ons anderen pleziertjes te doen.  
 
 
Dikke knuffels van jullie leiding 
Beuckie,Kita, Mouche en Busje 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Zondag 2 oktober: 9u15-12u 
Kennismaking 
 
Liefste Kabs, oh wat hebben wij jullie gemist! 
Niets beter dan een voormiddag vol 
kennismakingsspelletjes om de 
vriendschapsbanden terug aan te halen en de 
eerstejaars te leren kennen!  
 
 

 
Zondag 9 oktober: 9u15-12u 
Waar is wally?  

 
Ik zie hem niet, zie jij hem? Waar is hij nu toch? Welke 
kleren heeft hij aan? Ahha een pakje met rode en 
witte strepen! Waar zit hij verstopt? Daar is Wally! 

 
 
 

 
 

Zondag 16/10 
Famizo  
 
De kabouters, kabouders en de leiding 
mogen uitslapen vandaag! 
 
 
 
 
 
Zondag 23/10: 9u15-12u 
alles op wieltjes  

Vandaag gaan we wieleren! Wat is jullie favoriete wieleractiviteit? 
Steppen, fietsen, skateboarden, rolschaatsen, waveboarden,... 
Vandaag mag alles!  
 
Meenemen: helm, eventueel knie en elleboog bescherming, iets 
op wieltjes  
 
 
 



 

 
 
 
Vrijdag 28/10- zondag 30/10  
weekend 
 
Jihhhaaa!! De kabouters vertrekken op weekend. Lekker 
keuvelen met de meiden. Denk eraan, hoe meer 
kabouters hoe meer fun!  
 
 
Zondag 6/11: 9u15-12u 
record vergadering 

 
Hopelijk zijn jullie goed uitgeslapen en een beetje fris, want vandaag is 
HET moment om je naam te kunnen zetten in het Grote Kabouter Record 
Boek. We gaan proberen zoveel mogelijk nieuwe records neer te zetten. 
Alvast succes, jullie kunnen het! 
 
 
 
 
 

Zondag 13/11: 9u15-12u  
Mannenvergadering  
 
Hebben jullie jullie ooit al eens afgevraagd hoe het is om een 
dagje een jongen te zijn? Vandaag is de dag! We draaien de 
rollen een keertje lekker om. Laat jullie uniform maar even in de 
kast hangen en kom verkleed!  
 
 
 
Zondag 20 november: 9u15 - 12u  
Herfstkopkuis 

 
De grote, jaarlijkse opkuis is weer aangebroken. 
Hiervoor hebben iedereens hulp nodig om de scouts 
weer helemaal spic en span te krijgen. Neem 
hiervoor zeker een reif mee om er samen in te 
vliegen! 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Zondag 27 november: 9u15-12u 
Quiz 
 
Vandaag houden we de grote kabouter quiz! We gaan jullie 
gigantische kennis testen. Welke kabouter weet het meeste?  
 
 
 
 
 
 
Zondag 4 december: 9u15 - 12u 
Sinterklaas 

 
 
Zet jullie schoentje alvast maar klaar want vandaag maakt de 
Sint zijn aankomst bij de kabouters van de 14. De Sint kijkt ook 
dit jaar in zijn grote boek en zal de brave kabouters belonen. 
 
 
 
 

Zaterdag 10/12: 18u-20u 
Secret Santa 
Ho ho ho, jullie worden van 18-20u verwacht op de scouts voor 
een vroeg kerstfeestje! Haal jullie creatieve kant maar boven 
en vergeet niet om een zelfgemaakt kadootje mee te nemen!  
 
 
 
Zondag 18/12 
Famizo 

 
 
Vandaag is er spijtig genoeg geen scouts maar nu 
kunnen jullie wel lekker lang uitslapen! 
 
 



 

 
 
Zondag 25/12 
Famizo 
Vrolijk kerstfeest! Geniet van de vakantie 
en maak er gezellige feesten van!  
 
 
Zondag 1/01  
Famizo  

 
 
Happy new year!!! Proost op een fantastisch 
nieuw jaar boordevol scouts activiteiten! 
 
 
 
 

 
Zondag 8 januari: 9u15 - 12u 
Driekoningen 
 
Driekoningen, Driekoningen geef mij een 
nieuwe hoed… Vandaag gaan we langs om 
Driekoningen te zingen dus warm jullie 
stem alvast maar op. Trek hiervoor een 
bijpassende outfit aan! 
 
 
 
 
Zaterdag 14/01: 18u-20u 
Kampvuur avond 

 
 
 
Deze avond maken we het grootste kampvuur dat we ooit 
al hebben gezien! Wie kampvuur zegt, zegt natuurlijk ook 
marshmallows!!! Vergeet zeker geen warme kleren 
aan te trekken!  
 
 
 

 
 



DATUM ACTIVITEIT EXTRA / OPMERKINGEN

vrijdag 7 oktober 2022
zaterdag 8 oktober 2022

zondag 9 oktober 2022 confituurverkoop akabe

vrijdag 21 oktober 2022
zaterdag 22 oktober 2022 Meet & greet (ouders)

zondag 23 oktober 2022 Hamburgerverkoop gidsen

vrijdag 28 oktober 2022
zaterdag 29 oktober 2022

zondag 30 oktober 2022

vrijdag 18 november 2022
zaterdag 19 november 2022

zondag 20 november 2022 Herfstopkuis Herfstdrink/marsepeinverkoop

vrijdag 25 november 2022
zaterdag 26 november 2022 verkenneravond

zondag 27 november 2022 …

vrijdag 16 december 2022 kerstbar voorstam
zaterdag 17 december 2022

zondag 18 december 2022 Famizo

vrijdag 3 maart 2023
zaterdag 4 maart 2023

zondag 5 maart 2023

vrijdag 10 maart 2023
zaterdag 11 maart 2023

zondag 12 maart 2023 Verkennerontbijt

vrijdag 17 maart 2023
zaterdag 18 maart 2023 Gidsenavond

zondag 19 maart 2023 …
vrijdag 7 april 2023

zaterdag 8 april 2023
zondag 9 april 2023 Famizo

maandag 10 april 2023
dinsdag 11 april 2023 Enkel voor Jv, Jogi, gidsen, verkenners en voorstam

woensdag 12 april 2023
donderdag 13 april 2023

vrijdag 14 april 2023
zaterdag 15 april 2023

zondag 16 april 2023 …
vrijdag 21 april 2023

zaterdag 22 april 2023 Voorstamquiz
zondag 23 april 2023 …

vrijdag 5 mei 2023
zaterdag 6 mei 2023

zondag 7 mei 2023 Scherpenheuvel

vrijdag 12 mei 2023
zaterdag 13 mei 2023

zondag 14 mei 2023 Infomoment kampen

KAMPDATA: kapoenen - akabe 25 - 31 juli
kabouters - welpen 22-31 juli

Jongverkenners - jonggidsen 15 - 31 juli // 18 - 31 juli 
Verkenners - Gidsen afhankelijk van de tickets (ong 3 weken)

Voorstam afhankelijk van de tickets (ong 2 weken + 7 dagen stage)

Techniekenweekend / Hike

Takweekend 2/ Ouderweekend

Voorstamweekend

Takweekend 1
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