
  



 
 
 

 
HOERA! FEEST! 

AKABE TWIEST bestaat   jaar!  
  



Woordje van de leiding 
 

 Een echte scout komt altijd in uniform! Dit bestaat uit jullie das (!!) EN een T-

shirt en scoutspull. Als jullie dit hebben, ook een scoutshemd. 

 Lokalen: Prinses Maria Christinalaan 11, 8310 Assebroek. 

 Weekend = 7-8 maart 

 Feestweekend:  

o Zaterdag 25 april = 30 jaar-feest  

o Zondag 26 april = AkaKUBB-tornooi 

 Kamp = 19-26 juli  

 Nieuwe leden en leiding zijn altijd welkom! 

 Laat altijd op voorhand aan de leiding weten wanneer je niet kan komen. Ook met 

vragen en problemen kunnen jullie bij de leiding terecht. Dit mag via mail, een 

telefoontje of sms.  

o Riet: 0471/310.552 

o Uma: 0499/60.86.44 

 Mailen kan altijd naar: groepsleiding@akabetwiest.be  

 Alle nieuwtjes, foto’s en leuke weetjes kan je terugvinden op onze  

facebook-pagina: Akabe Twiest 

 OF op onze website: www.akabetwiest.be  

 

 

mailto:groepsleiding@akabetwiest.be
http://www.akabetwiest.be/


De leiding 
 
 
 

 

Febe 

Riet 

Tine 

Ward 

Uma

 
 Febe 

Ineke 

Amber 

Wannes 



 

Onze Karel de Parel heeft al een hele levensweg afgelegd. We hebben al zijn 

eerste levensjaar uitgebreid herbeleefd. Van het verversen van een pamper tot 

melk geven en van ‘guga gaga’ naar de huilbuien om de eerste tandjes die 

uitkomen. Vandaag hebben we de waarzegger weer uitgenodigd om de rest van 

zijn levensweg te bekijken. Hoe ging zijn schoolleven? Welke opleiding heeft hij 

gevolgd? Wat doet hij van werk? Zit er een geliefde in het spel?  

Benieuwd naar het vervolg van zijn levensverhaal?  

Kom af en vind de weg door het doolhof van zijn leven! 

WAAR ? Aan het lokaal 

 

 

 

 

“Te hip om punk te zijn, te punk om hip te zijn.”  

We denken dat Karel de Parel even in een midlifecrisis  

zit. Als we goed kijken in de glazen bol zien we de ene  

keer gescheurde kleding, een strakke broek en overal  

veiligheidsspelden. De andere keer zien we dan lang haar, 

wijde kleurrijke kleren, overal peace-tekens en de spreuk  

‘Maak liefde, geen oorlog!’ We verdiepen ons eens in beide culturen om te weten 

wat er in het hoofd van Karel de Parel omgaat. 

WAAR ?  Aan de burg (stad) 

OPMERKING? Kom verkleed als een ‘punker’ of ‘hippie’!  

Vandaag, 1 februari. Het begin van een nieuwe maand, tijd dus om inkopen te 

doen.  Zou het Black Saturday zijn? Wordt alles verkocht met 

30% korting of betalen we gewoon €30? Wie weet kunnen we 

zelf nog meer korting krijgen. Om te ontdekken wat er gaande 

is, kom je best langs in onze ‘BLAKA SATURDAY-shop’. De 

deuren gaan open om 14u en sluiten om 17u.  

Wees er snel bij! OP = OP! 

WAAR ? Aan het lokaal 

Zaterdag 11 januari van 14u -  17u 
 

Zaterdag 25 januari van 14u -  17u 
    

Zaterdag 1 februari van 14u -  17u 
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Haal je allerwarmste dikke trui maar boven. Vandaag doen 

we mee aan de dikketruiendag. Neen, dat is geen dag voor 

dikke mensen die Trui heten. We zetten vandaag de 

verwarming wat lager of laten hem uit. Ook al merken we 

het nauwelijks, het is wel heel goed voor het klimaat. We 

zullen het moeten doen met de warmte van elkaar.  

Kleed je dus lekker warm en kruip er gezellig bij! 

WAAR ? Aan het lokaal 

Weten jullie nog dat Karel de Parel was gaan diepzeeduiken in de Noordzee?  

Zijn laatste herinnering is dat hij op zoek was naar parels op de bodem van de 

zee. Wij zijn natuurlijk geen echte duikers, maar wel echte avonturiers. Kom 

allen naar het zwembad om daar een spoedcursus duiken te volgen.  

Met een beetje geluk duiken we zelf enkele parels op. 

WAAR ? We verzamelen aan de parking voor het Interbad 

OPMERKING? Breng €2 en jullie zwemgerief + handdoek mee! 

Zoek de 30 verschillen of zijn het eerder 30 gelijkenissen? 

Vandaag gaan we op bezoek bij onze vrienden van scouts 

Tilleghem. We zijn beide een scouts, houden van spelen en 

ravotten, durven af en toe wel eens te boeren of te 

protten. Slapen in bedden of op de grond, bij beide maken 

we het bont. Vuil worden, dat doen we graag. We blijven 

spelen, zelfs in een regenvlaag. Samen is alles plezant, dan 

kunnen ze ons horen in ’t hele land. Van super luid, naar 

muisstil, vind jij het verschil? 

WAAR ? Aan de lokalen van scouts Tilleghem 

     Sint-Michielslaan 69, 8200 Sint-Michiels 

 Zaterdag 8 februari van 14u -  17u 
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 Zaterdag 22 februari van 14u – 17u 
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 Zaterdag 21 maart van 14u – 17u 
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Wereldwijd worden meer dan 30 lichten voor 1 uur 

uitgedaan. Wij doen er daar nog een schepje bovenop en 

zullen twee uur en een half zonder elektriciteit 

doorbrengen. Dit signaal is belangrijk om het probleem van 

de klimaatverandering op de kaart te zetten en samen de 

handen in elkaar te steken voor de natuur op onze aarde. 

Samen het licht uit voor onze toekomst! 

WAAR ? Aan het lokaal 

Komt de tandenfee ook bij jullie op bezoek als er een 

melktand uit is?  

Leg je tand eens onder je kussen en kijk de volgende dag 

maar als de tandenfee een cadeautje heeft 

achtergelaten. Nu zien we in de glazen bol dat Karel de 

Parel minder gelukt heeft. Er zitten allemaal vieze 

beestjes in zijn tanden, waardoor ze allemaal getrokken 

moeten worden. Zal de tandenfee hem ook een bezoekje 

brengen? Of zien we hier gewoon een vals gebit? 

WAAR ? Aan het lokaal 

Beestjes hier, beestjes daar. Ze kruipen, vliegen door 

elkaar. Konijnen, geiten, kippen, ezels of een paard. 

Deze keer geen beestjes in de mond, maar wel een 

dier met een lange staart. Beestjes hier en beestjes 

daar. Ze zitten allemaal door elkaar.  

Ga jij mee op zoek naar alle dieren? Hoeveel kan jij er 

vinden, pas maar op dat ze jou niet verslinden! 

WAAR ? Aan het lokaal 

 Zaterdag 28 maart van 19u -  21u30 
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 Zaterdag 4 april van 14u – 17u 
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 Zaterdag 18 april van 14u – 17u 
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Hoera! Akabe Twiest bestaat 30 jaar. Dansen dansen dansen, die benen 

losschudden en feesten maar! Vandaag, zaterdag 25 april, is het moment waarop 

we al zo lang wachten. Le moment suprème!  

We verwachten jullie in BuSo Ravelijn om 10u voor de generale repetitie. Kom 

allen in PERFECT UNIFORM! Vergeet jullie lunchpakket niet (eten en drinken). 

Verder info over het verloop van de dag krijgen jullie later met mail. 

Op zondag 26 april houden we onze 2de editie van het enige echte akaKUBB-

tornooi. Wie zal dit jaar bekroond worden tot de ultieme akaKUBBkoning?  

Info over het tornooi en inschrijven, ontvangen jullie nog met mail.  

Helpende handen zijn ook altijd meer dan welkom!  

WAAR ? 30-jaarfeest: BuSo Ravelijn: Barrièrestraat 4A, 8200 Brugge 

     akaKUBB-tornooi: Daverlo Assebroek 

We zijn al een hele tijd aan het graven in het verleden van 

Karel de Parel. Hoogtijd dus om de puzzelstukken samen te 

leggen en zijn lege gaten op te vullen. We gaan zijn hersenen 

moeten binnen dringen om elke hersenkamer gevuld te 

krijgen. We hebben alleen niet alle tijd. Hopelijk zijn we op 

tijd buiten vooraleer we alles om zeep helpen.  

TIK TAK TIK TAK! Durf jij de ontknoping aan? 

WAAR ? Aan het lokaal 

Zaterdag 30 mei, de 30ste dag van de maand en de 151ste dag van het 

schrikkeljaar 2020. De 30 gaten van het geheugen van Karel de Parel zijn 

opgevuld. Nu blijven we alleen achter met het getal ‘30’. Ons 30-jarig bestaan, 

met meer dan 30 geweldige akabeërs, al meer dan 30 leiding versleten.  

Wat zullen we nog meer beleven op deze 30ste dag van de maand? 

WAAR ? Aan het lokaal 

 Zaterdag 25 april & zondag 26 april 
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 Zaterdag 16 mei van 14u – 17u 
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We waren de dobbelsteen al even uit het oog verloren. Na het afblazen 

van een beetje stof, stelden we nog eens een vraag. 

“Dobbelsteen, ben je boos omdat we jou wat verwaarloosd 

hadden?” “Misschien, we zullen zien.” 

“Dobbelsteen, kunnen we het goed maken door samen een 

film te bekijken?” Ja natuurlijk, gij kalf!” Jullie hebben het 

gehoord, maak de dobbelsteen blij en kom er allen bij! Neem 

gerust een dekentje of eigen films mee. Licht uit, spot aan! 

WAAR ? Aan het lokaal 

Kennen jullie nog de tentenverhuurfirma ‘T. 

Ent’? Er is gesignaleerd dat er een legertent 

verloren is geraakt in Niemandsland. De 

legerofficier heeft onze hulp nodig. Hij is op 

zoek naar dappere strijders, die geen 

scheetjes laten in hun broek. Samen moeten we 

het oorlogsgebied ongezien binnen geraken en de tent weer veilig terug brengen. 

Ben jij moedig genoeg om dit gebied te betreden? 

WAAR ? Aan het kasteel van Ryckevelde. Holleweg 2, 8340 Damme 

Moest het 30km ver zijn, dan zouden we een beetje 

overdrijven. Met 30 minuten onderweg komen we er wel.  

We kunnen al ver geraken met 30 minuten, maar wij kozen 

er voor jullie de beste locatie uit. Laten we er samen een 

TOPmiddag van maken, die hopelijk wel meer dan 30 

minuten duurt! ;)  

Doe je zwemgerief alvast aan, smeer je goed in en vergeet 

je Akabepetje niet om ons te beschermen tegen de zon.   

WAAR ? Zeedijk Zeebrugge ter hoogte van ‘Icarus Surfclub’, einde van de dijk 

 Zaterdag 6 juni van 19u -  21u 

    
 

B B E T 

 Zaterdag 13 juni van 14u – 17u 
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 Zaterdag 27 juni van 14u – 17u 
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