


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 = 12-13 maart

● Kamp = 10-17 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.  

 Ward: 0479/70.36.40 Uma: 0499/60.86.44 Riet: 0471/310.552

● Mailen kan altijd naar: akabetwiest@gmail.com

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

 facebook-pagina: https://www.facebook.com/vriendenvanakabe

OF op onze website: https://www.akabetwiest.be/

mailto:akabetwiest@gmail.com
https://www.facebook.com/vriendenvanakabe
https://www.akabetwiest.be/


De leiding

RIET INEKE UMA



Agenda

ZATERDAG 25 SEPTEMBER: 14u TOT 17u – OLYMPISCHE SPELEN

Dromen jullie ook om een bronzen, zilveren of zelfs gouden medaille te

bemachtigen op de olympische spelen? Om te schitteren zoals Nina

Derwael of te koersen als Wout Van Aert of te hockeyen als de Red Lions

of te basketten als de Belgian Cats?

Zijn jullie er klaar voor om ons te wanen in

het verre Tokio? Zijn jullie klaar om in al die

atleten hun voetsporen te treden en onze

eigen akabe-medailles binnen te halen?

Warm jullie spieren alvast maar op!

WAAR? LOKAAL

ZATERDAG 9 OKTOBER: 14U TOT 17U - TARZAN

Óeeeeehwaaaaahoeahahooeeehoeaaaaaa!!! Kennen jullie deze oerkreet?

Probeer ze maar eens na te schreeuwen! Nu klinken jullie precies als

Tarzan! Dromen jullie er

ook van om eens te

leven zoals hij dat doet:

slingeren in de bomen,

rennen op handen en

voeten, praten met

apen, ondersteboven

aan takken hangen.

Klaar om jezelf onder te

dompelen in de natuur,

back to basic te gaan en het avontuurlijke leven van Tarzan te leiden?

Óeeeeehwaaaaahoeahahooeeehoeaaaaaa!!!

WAAR? RYCKEVELDEBOS (PARKING HONDENWEIDE)



VRIJDAG 22 OKTOBER: 20U TOT … - AKABECAFE

Vanavond is niet ene van zetelhangen of filmpje kijken! Vanavond is ene

van gezellig samenzijn met een streepje goede muziek en een hapje en

drankje. Breng gerust je buren, vrienden, familie of kennissen mee en

we maken samen weer een topeditie van akabecafe!

Wij zorgen voor de drank, brengen jullie het goed volk mee?

Tot dan!

WAAR? LOKAAL

ZATERDAG 23 OKTOBER: 14U TOT 17U - LUILEKKERLAND

Dromen jullie er ook van om eens ongegeneerd te luilekkeren zonder dat

mama, papa, oma of opa aan jullie oren zagen dat jullie moeten buiten

spelen of dat jullie klusjes

moeten doen? Dan zijn jullie

deze namiddag zeker aan het

juiste adres! Na akabecafe is

iedereen wellicht wat vermoeid,

dus verdienen we het wel om

samen eens gezellig te luilekkeren he! Trek alvast jullie meest

comfortabele kleren aan en spaar al jullie gegeeuw voor deze middag,

want we kruipen in de huid van de luiaard!

WAAR? LOKAAL



ZATERDAG 30 OKTOBER: 19U TOT 21U - HALLOWEEN

“Halloween is mijn favoriete feest. Dan ben ik verkleed in een griezel

beest. Met halloween ben je welkom in de hel. Je krijgt de kriebels. Je

bibbert uit je vel!”

Zijn jullie klaar voor het griezeligste halloweenfeestje uit jullie dromen?

Trek alvast jullie meest enge verkleedkleren aan om ons feestje

compleet te maken en bedenk wat

voor jou niet kan ontbreken om

deze droom te laten uitkomen! Is

het lekkere pompoensoep maken?

Of misschien wel naar

griezelverhalen luisteren?

Of droom jij eerder van een griezelzoektocht of op spokenjacht gaan?

Één ding is zeker: het halloweenfeestje van jullie dromen staat jullie op

te wachten!

WAAR? LOKAAL

ZATERDAG 13 NOVEMBER: 14U TOT 17U - HERFSTWANDELING

Droom jij ervan om de dodentocht van Bornem te wandelen? Ja?! Wij

ook! Maar misschien is dit slechts een heel heel heel heel klein beetje te

hoog gegrepen en moeten we wat

eenvoudiger starten. Want om groot te

eindigen moeten we eerst klein beginnen

natuurlijk!

Trek jullie stevigste wandelschoenen aan en

neem een zakje conditie, doorzettingsvermogen en goed humeur mee!

En we zingen samen: “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zo gaat het goed, zo gaat het

beter en nog een kilometer!”

WAAR? INFO VOLGT LATER!



ZATERDAG 27 NOVEMBER: 14U TOT 17U - BOWLINGKAMPIOEN

Droom jij er ook van bowlingkampioen te worden? Is jouw groot

verlangen om de ene strike na de andere te gooien en kegelrecht te

mikken naar de kegels? Een wijs bowlinggeleerde zei ooit: “oefening

baart kunst.” Klaar om volop jullie bowlingsskills te gaan oefenen en de

leiding van de baan te spelen? Succes alvast😉

Benodigdheden? Portie goed richtingsgevoel

WAAR? BOWL INN BRUGGE

ZATERDAG 4 DECEMBER: 14U TOT 17U - SINTERKLAAS

Iedereen droomt elk jaar opnieuw toch van de aankomst van sinterklaas

uit Spanje? Een echt ontmoeting met de sint en zijn zwarte pieten kan

toch niet ontbreken in deze droom?! Staan jullie paraat om de sint

wegwijs te maken in de wereld van Akabe? Zijn jullie klaar om te lachen,

gieren, brullen met de moppen van de pieten? Zijn jullie klaar om de

veelheid aan lekker snoepgoed te verorberen? Klaar om de beste

sinterklaasliedjes mee te brullen?

Klaar om even gek te doen als de

pieten en even wijs als de sint?

Maar bovenal: zijn jullie klaar om

te luisteren naar wat er allemaal

staat neergeschreven in de Sint

zijn reusachtig boek?...

WAAR? LOKAAL



ZATERDAG 18 DECEMBER: 18U TOT 21U - KERSTFEESTJE

Dromen jullie ook van het meest gezelligste kerstfeestje ooit? Laten we

samen deze droom in vervulling gaan! Kerstboom: check!

Sfeerlichtjes: check!

Kerstversiering: check!

Hapjes: check!

Drankjes: check!

Leuke spelletjes: check!

En het belangrijkste van al om de droom van dit mega vet kerstfeestje

te laten uitkomen: de akabeeërs natuurlijk! Ja, jullie!

Aangezien dit feestje ’s avonds is, hoef je nog niet gegeten te hebben.

Wij zorgen dat jullie met ronde, gevulde buiken naar huis gaan.

WAAR? LOKAAL

OPMERKING? BRENG EEN CADEAUTJE MEE WAAR ZOWEL EEN JONGEN
ALS EEN MEISJE BLIJ MEE ZOU ZIJN (MAX €5)


