
Sprokkel
kabouters

NOVEMBER & DECEMBER



Vrijdag 4/11 > 19u-21u @VP

Vanavond is het filmavond! Neem gerust iets
lekkers mee om te knabbelen & vergeet je

pyjama niet aan te trekken :) Onesies of andere
verkleedkleren zijn uiteraard ook toegelaten,

niets is te gek !!

Zondag 13/11 

Vandaag is er jammer genoeg geen
vergadering :( We zien jullie volgende week

terug!!

Zondag 20/11 > 12u30-15u30

Ja ja, Sinterklaas is weer in het land :) We zullen
hem en zijn roetpieten opwachten aan de

Wilfordkaai om daarna een middag vol plezier te
beleven! We spreken om 12u30 stipt af aan de

bib en staan hier terug om 15u30. Tot dan!



Zondag 27/11 > 14u-17u @VP

Vandaag toveren we jullie om tot echte vampiers!
Wees niet bang en haal je goeie moed erbij, want

het zal spannend worden :) Tot straks lieve
vampiertjes!!

Zondag 04/12 > 14u-17u @VP
Oei, oei, de Sint is al zijn pakjes kwijt geraakt... Het

is aan jullie om deze tegen 17u terug te vinden
zodat Sinterklaas zeker alle kinderen van Temse
een pakje kan brengen. Helpen jullie ons mee?

Vrijdag 09/12 > 18u30-21u30 

We spreken af om 18u30 aan de voorkant van
het zwembad van Beveren: De Meerminnen :) 

 Vergeet zeker geen zwemkleding, een handdoek
en €5 voor een avond vol waterpret! Leef jullie

helemaal uit en kom dus zeker af!



Zondag 18/12 

Geen vergadering vandaag, tot volgende week
kaboutertjes <3

Vrijdag 23/12 > 19u-21u @VP
Yippie, vanavond vieren we feest! Allen welkom

voor ons superleuke kerstfeestje :) Verkleed
komen is uiteraard weer aangeraden en neem

gerust iets lekkers mee!

Vrijdag 30/12

Vanavond zal er ook geen vergadering zijn
vanwege de feestdagen.. We wensen jullie

allemaal een super leuk jaar toe en veel plezier
alvast!! We zien jullie volgend jaar terug <3



Kabouterlied
Één, twee, drie, vier Kabouters maken veel

plezier. Één, twee, drie, vier Kabouterland is
hier. Zonder glimlach bij de hand gaat niemand

naar kabouterland. Één, twee, drie, vier
Kabouterland is hier.

Wet
 Kabouter kan flink spelen, niet alleen maar

met velen. Kabouter kan zichzelf zijn. Zo wordt
het voor ons allen fijn.

Heer,
 wij zijn blij, we zijn weer allemaal bij elkaar.

Vandaag kunnen we weer flink spelen. Vader
help ons om ander veel pleziertjes te kunnen

doen.
 

Gebed

CONTACTGEGEVENS:
Holly: 04 74 11 40 58
Tikan: 04 96 66 20 25

Moppie: 04 68 14 17 67
Didi: 04 68 23 66 18

Djiggel: 04 77 72 99 22


