
Maandschors november 
Liefste kabouters, de eerste scoutsmaand zit erop en we zijn alweer klaar voor een nieuw maand met 
kei veel toffe vergaderingen. We hopen jullie allemaal veel te zien!!! 

 

Vrijdag 3 november 

Vanavond organiseert de jin van 2duust een kinderfuif en dat 
kunnen wij echt niet missen. Wij gaan daar eens laten zien dat 
de kabouters de beste dansmoves hebben en misschien 
ontstaat er wel een heuse dancebattle tegen de welpen! Kom 
zeker van 19u tot 21u naar de lokalen om een keer goed te 
shaken! Vergeet zeker geen centje voor een hapje en een 
drankje.  

 

Zaterdag 11 november 

Vandaag gaat de jaarlijkse Kaas- en wijnavond van VZW Scouting Groot Halle door. Wij verwachten 
jullie om 14u aan de lokalen voor een kei leuk spel dat misschien wel iets met kaas en wijn (of 
grenadine) te maken heeft, maar misschien ook niet. Dit zal je zaterdag pas te weten komen. Wij 
sluiten om 17u af aan de parochiezaal Sint-Rochus. Daar kunnen jullie je buikje rondeten!!!  

 

Vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 november 

Dit weekend gaat ons eerste kabouterweekend door!!! Sommigen onder jullie zullen elkaar al heel 
goed kennen, maar anderen dan weer niet. Daarom is dit weekend perfect om elkaar (nog) beter te 
leren kennen. Wat we allemaal zullen doen op weekend houden we nog even geheim. Maar geloof 
ons maar, het wordt GE-WEL-DIG!  

Wat we wel al kunnen verklappen is ons kei tof thema. *tromgeroffel*. Wij gaan op zoek naar de 
Miss Kabouters van de wereld! Wat is jullie talent? Of hebben jullie er net heel veel? Wij zijn 
benieuwd om deze te ontdekken. Vergeet zeker en vast jullie Miss-outfit niet, want die zal je nodig 
hebben om de jury te imponeren!  

 

We vertrekken om 19u15 aan het station in Halle en jullie mama’s en papa’s mogen jullie zondag om 
12 uur komen ophalen. Het adres is Fonteinstraat 38, 1640 Sint-Genesius-Rode. 

Vergeet zeker je ID en 25 euro niet. Dit geef je aan ons bij het vertrek.  

 

Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij!  

 

Wat nemen we mee?  

- Slaapzak en matje 

- Pyjama en knuffel  

- Tandenborstel en tandpasta, handdoek, washandje 

- Medicatie (indien nodig) 

- Voldoende (warme) kledij (t-shirt, trui, broek, kousen, ondergoed,…) 

- (regen)jas 

- Schoenen  

- Pantoffels voor binnen 

- Scouts-uniform (aandoen bij vertrek) 



Wat laten we thuis?  

- Mama’s en papa’s (die hebben we niet nodig) 

- Alle elektronica 

- Gevaarlijke dingen 

- Slecht humeur!   

 

Zondag 26 november  

Een echte kabouter kan natuurlijk ook heel goed knutselen en tekenen en schilderen en nog zoveel 
meer en dit gaan wij dan ook doen vandaag! Neem de beste kunstenares in jezelf mee naar de 
lokalen want je zal haar nodig hebben. Wij verwachten jullie van 14u tot 18u aan de lokalen.  

 

 
 

Heel veel groetjes van jullie leiding! 

 

 


