
 

 

MAANDLIJST KABOUTERS: MEI 

 

Zondag 1 mei : Denderleeuw 
staat in brand! 
 

We hebben ter ore gekregen dat er de laatste nogal veel 

vandalen in Denderleeuw zitten die alles in brand steken! 

Zelfs de brandweer kan er niet tegen op… 

Wij gaan deze zondag een handje bijsteken en het 

oplossen met jullie hulp! Je mag altijd jouw favoriet 

waterpistooltje meenemen om de brandjes te kunnen 

blussen. Tot dan! 

Zondag 8 mei : Bear Grylls vergadering  
 

Het kamp is in aantocht! Daarmee is het ook hoog tijd om onze survival skills 

wat aan te scherpen. Hoe strik je je veters het snelst? Hoe maak je een goeide 

knoop of bevestig je een paar balken aaneen? Hoe maak je vuur en hou je het 

brandende?  

Kom het met ons ontdekken deze zondag van 14u tot 17u!  

 

Zondag 15 mei : Carelladag?! 
 

Het is weer tijd voor de beruchte Carelladag. Alle leiding wordt helemaal dooreen gegooid! Wie zal deze 

zondag jouw leiding zijn? Wij waarschijnlijk niet. Wat gaan jullie doen op de vergadering? Dat is ons ook 

een vraag! Hou je van een goed mysterie, kom dan zeker deze zondag naar de scouts om het uit te 

dokteren! Wij zullen alvast aanwezig zijn, bij wie en met wie we dan ook zullen staan        

 

  



 

 

 

 

Zondag 22 mei: Red Moeder Natuur! 
 

Moeder Natuur zit in de problemen! Overal wordt vervuild en niemand doet er iets aan! Wij hebben er 

genoeg van en gaan de handen in elkaar slaan om dit probleem op te lossen. Uiteraard hebben we jullie 

hulp ook erg hard nodig! Kom ons helpen van 14u tot 17u! 

See you there, groetjes de kaboutereiding. 

 

 

 

 

 

 

Zondag 28 mei: Reis door Atlantis 
 

We hebben eens door grondig in ons archief gekeken vol oude papyrussen en perkamenten en we 

hebben iets ongelooflijks gevonden: de map naar Atlantis! We gaan dus als laatste vergadering in mei 

worden want Atlantis is de befaamde stad onder de zee! 

We zien jullie aan de lokalen om 14 uur! 
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