
  



Riet: 0471/310.552

 

Uma : 0499/60.86.44

 

Mailen kan altijd naar: 

 

Alle nieuwtjes, foto’s en leuke weetjes kan je 
terugvinden op onze Facebook-pagina:      

 
OF op onze website:       

              

 groepsleiding@akabetwiest.be         

 https://www.facebook.com/vriendenvanakabe 

             

             www.akabetwiest.be 

  

 

Voorwoord  

 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 = 12-14 maart 

 Kamp = 2de of 3de week van juli  

 Nieuwe leden en leiding zijn altijd welkom! 
 

Corona-maatregelen activiteiten:  

 Bij het betreden van het terrein wordt er een mondmasker gedragen. Dit is verplicht 

voor alle +12-jarigen.  

 Gelieve per bubbel te blijven, eens wij in onze aka-bubbel zijn kunnen de 

mondmaskers af en kan de leuke scoutsnamiddag van start gaan!!   

 

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.  
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De leiding 

                                              

 

                                         

  Febe       Ineke                 Ward       Riet 

  Uma      Kwint               Amber       Wannes 



 

 

 

 

ZATERDAG 26 SEPTEMBER VAN 14U TOT 17U - CIRCUS 

Lachen, gieren, brullen met die gekke-bekken van die krullenbol met zijn 

gigantische rode neus.  Acrobatentoeren alom en balanceren op een ton. 

Jongleren met van die felgekleurde ballen en een diabolo door de lucht. Een 

knotsgekke piramide bouwen, over zo’n eng smal koord lopen, iemand om de tuin 

leiden met magische kaarttrucjes en plots 1 meter groter 

worden op stelten. Kunnen jullie al raden in welk beroep 

jullie zullen worden ondergedompeld? Nog een laatste hint 

voor zij die het nog niet hebben kunnen raden: het begint 

met CIR en eindigt op US! Er is een corona-uitbraak in 

Circus Baraboes, waardoor alle artiesten in quarantaine 

moeten. Oh neen toch! Circusdirecteur Willy zit met zijn 

handen in het haar. Er staat binnenkort een show op het 

programma, maar die kan niet doorgaan zonder artiesten! 

Helpen jullie circusdirecteur Willy uit de nood?  

WAAR ? Aan het lokaal 

ZATERDAG 10 OKTOBER VAN 14U TOT 17U - BOOMVERZORGER 

Weten jullie dat er elk jaar 6,5 miljoen hectare natuurlijk bos verdwijnt?! Dat 

komt overeen met 17 voetbalvelden per minuut. Wadde?!! Dat is niet oké hé zeg!  

LANG LEVE DE BOMEN! LEVE HET GROEN! LEVE DE NATUUR! LEVE 

MOEDERTJE AARDE!  

Zijn jullie er klaar voor om jullie te verdiepen in het beroep van boomverzorger 

en de boomverzorgers een handje te helpen om die illegale boskappers een kopje 

kleiner te maken?! KAPPEN MET KAPPEN!  

WAAR ? Aan het kasteel van Ryckeveldebos 

              Ryckeveldestraat, 8340 Sijsele 

ZATERDAG 17 OKTOBER VAN 14U TOT 17U - ASTRONAUT 

Ruimtehelm op? Ruimtepak aan? Klaar voor de lancering? 

10.9.8.7.6.5.4.3.2.1….. PIEEEEUWWWWWW daar gaat het 

ruimteschip. Hoger en hoger en hoger tot in het heelal.  

Hoe zou het zijn om astronaut te zijn? Begint het al wat 

te kriebelen om in je zelfontworpen ruimteschip naar 

planeet Mars, Jupiter of Saturnus te vliegen? Of ben jij 

een échte avonturier en ontdek je een nieuwe planeet 

waarvoor je zelf een naam verzint?  

Ben je al helemaal aan het wegdromen? Ja? Even halt, want vooraleer we de 

ruimte kunnen intrekken, kan een opleiding tot een echte astronaut natuurlijk 

niet ontbreken hè!  

WAAR ? Aan het lokaal 



 

 

 

 

 

 

 

 

ZATERDAG 31 OKTOBER VAN 14U TOT 17U – MARK VAN RANST 

Virologen van overal ter wereld zijn druk in de weer om een vaccin te maken 

tegen het coronavirus. In één laboratorium liep het al serieus mis. Helaas 

Pindakaas! Nadat een proefpersoon het zogenaamde corona-vaccin kreeg 

ingespoten, veranderde hij enkele minuten later 

in een zombie! HEEEEELPPPPP! De zombie heeft 

ondertussen al 10 andere mensen gebeten, die 

ook elk al 10 andere mensen hebben gebeten, die 

ook al elk 10 andere mensen hebben gebeten, 

enzovoort… Binnen de kortste keren zal België in 

een zombieland veranderen! Dat kunnen we niet 

laten gebeuren! Treden jullie in de voetsporen 

van Mark Van Ranst om dit bizarre, monsterlijke 

virus uit te roeien?! 

WAAR ? Aan het lokaal 

VERKLEEDKLEDIJ? Mark Van Ranst 

ZATERDAG 14 NOVEMBER VAN 13U30 TOT 17U – VOGELSPOTTER 

“Een vogel floot vandaag in het bos zijn mooiste tonen. 

Klanken die vrolijk dansten tussen de wiegende bomen.” 

Na deze vergadering kunnen jullie het gezang van een 

nachtegaal als de beste imiteren en kunnen jullie wel 

tientallen vogelsoorten van elkaar onderscheiden.  

Zijn jullie klaar om master in het vogelspotten te 

worden en  op zoek te gaan naar de innerlijke rust in 

jezelf, al wandelend tussen prachtige velden?  

Stilte en geduld zijn hierbij een troef! 100 procent garantie dat jullie na deze 

vergadering helemaal ZEN zullen thuiskomen.  

WAAR ?  Zaal Swaenenburg Stalhille: Cathilleweg 44, 8490 Jabbeke 

 Onder voorbehoud omwille van Corona 

OPMERKING?   
 Breng €4 mee 

 Best STEVIGE WANDELSCHOENEN aandoen, gecombineerd met bij het 

weer passende kledij!  

 Vergeet ook je goede spottende ogen niet! 



 

 

 

 

ZATERDAG 28 NOVEMBER VAN 14U TOT 17U – WETENSCHAPPER 

Zijn jullie ook benieuwd hoe het is om in de huid van 

een echte wetenschapper te kruipen zoals Albert 

Einstein? Wel, dan hebben jullie zoooveeel geluk, want 

wij gaan ons lokaal ombouwen tot een knotsgek 

laboratorium: het AKAlab. En jullie hebben nog veel 

meer geluk, want Wetenschapper Kristoffel komt ons 

helemaal onderdompelen in de wereld van de 

wetenschappers. 

Benieuwd wat er gebeurt als je een mentossnoepje in een flesje cola doet? 

Benieuwd hoe je slijm moet maken? Benieuwd hoe je olifantentandpasta maakt? 

Benieuwd om nog zoveel meer zotte experimenten te doen? Ja, ja, ja en nog eens 

ja?! Dan zijn jullie helemaal  klaar om een gekke professor te worden!  

WAAR ?  Aan het lokaal 

OPMERKING? Je laboratoriumjas + je slimme braaaaainzzzz 

ZATERDAG 5 DECEMBER VAN 14U TOT 17U – SINTERKLAAS 

Is de schoorsteen al goed geveegd bij jouw thuis? Bij ons alvast ook! Oh neen. 

Wacht! Ons lokaal heeft helemaal geen schoorsteen! Wat nu?! Hoe zal de Sint nu 

tot bij ons geraken? Misschien via een ondergrondse tunnel, het raam of de 

rioleringsbuizen van het toilet? Hmmmmmm…dan krijgen we alleen maar 

stinkende pakjes. Etje bah! Helpen jullie mee de tofste, coolste, zotste… ingang 

te bouwen voor de Sint? Zo crazy dat hij helemaal van zen sokken geblazen 

wordt. Allezja, niet letterlijk hé! ;)  

WAAR ?  Aan het lokaal 

ZATERDAG 19 DECEMBER VAN 18U30 TOT 21U30 – 

INTERIEURVORMGEVER 

Een beetje kerstverlichting hier, een lange slinger daar, een kerstboom in het 

midden, versiering alom, een kring vol met stoelen, een 

knus plekje voor iedereen en een lange tafel voor het 

feestmaal. Slaan jullie de handen in elkaar om het 

lokaal om te toveren tot een fenomenaal kerstspek 

takel. Als interieurvormgevers in wording, is dit voor 

jullie zeker en vast een makkie!  

Het enige wat nog ontbreekt vooraleer ons kerstfeest 

van start kan gaan, zijn de pakjes!  

Brengen jullie er mee?   

WAAR ?  Aan het lokaal 

OPMERKING?  Breng een geschenkje mee waar zowel een jongen als een  

      meisje blij mee zou zijn (van ongeveer 5 euro). 



 

 

 

 

 

Gelukkige verjaardag !!! 

Hiep Hiep Hiep Hoerrraaa !! 

 

September Oktober November december 

4: Charlotte  2: Mathieu 3: Maarten C 24: Sam 

15: Harmen  7: Annabelle 14: Femke  

28: Camille 17: Uma   

29: Jayden    


