
Zia: 0487 57 65 96
Cato: 0468 23 46 16

Kasper: 0489 97 97 33 
Manu: 0484 93 93 62

Ian: 0468 35 43 37
Berte: 0488 35 00 77

Ewoude: 0468 32 16 06
kabouters@gulyckers.be

KABOUTERS van CATAN

LANGSTE 

HANDELSROUTE

GROOTSTE 

RIDDERMACHT

Vergeet jullie zeker niet in te 

schrijven voor Italiaanse avond!

We vragen jullie ook om zeker 

verkleed te komen op 01/04 en 

29/04 om het extra leuk te maken!

18/03

Juwelenvergadering

Vanavond is het ook Italiaanse 

avond dus vergeet jullie zeker 

niet in te schrijven als jullie 

willen komen genieten van 

heerlijke gerechten!!!

25/03

Wijkspel

Vandaag gaan we het grote 

wijkspel spelen!!!

BELANGRIJK: Deze week is het 

in de voormiddag vergadering, 

dus van 10u tot 13u in plaats 

van de normale uren!

01/04

Bake off-vergadering

Vandaag houden we … 

Bake Off Kabouters!!!

Trek jullie schorten en 

koksmutsen maar en hou je 

deegroller klaar want … 

Bakkers, hou jullie klaar

En bakken maar!

mailto:kabouters@gulyckers.be


08/04

Geen vergadering

Deze week is het helaas geen 

vergadering 

We zien jullie graag volgende 

week terug!!! 15/04

Hart voor <33

Vandaag is het Hart voor-

vergadering!

En staat er weer iets supertof 

op de planning!!!

22/04

Techniekendag

Deze week leren we jullie nog 

eens de fijne kneepjes van 

sjorren, vuur maken en vele 

andere dingen die een echte 

scout moet kunnen!

29/04

Disney-vergadering

We don’t talk about Bruno, no, 

no, no

We don’t talk about Brunoooo

Fris nog snel je Disney-

klassiekers op en kom zeker 

verkleed als je favoriete 

personage naar de 

vergadering

06/05

Quiz-vergadering

Vandaag wordt het weer een 

competitieve dag want we gaan 

quizzen!!!

Wie van jullie wordt gekroond 

tot slimste kabouter?

Leer dus nog snel al die 

nutteloze feitjes uit je 

hoofd!

13/05

Watervergadering

Het is eindelijk mei en dus 

lente!!!

Dit wilt zeggen: het zonnetje, 

warm weer en natuurlijk …

WATERSPELLETJES!!!

Doe dus zeker kleren aan     

die nat mogen worden!

20/05

Groepsuitstap

Dit is alweer de laatste 

vergadering van het jaar 

Maar niet getreurd, want zoals 

elk jaar sluiten we het jaar af 

met een knaller van formaat!

(Meer info volgt

nog via mail)


