
 

 

Zon 5 sept      Startdag (14-17u) 

Joepie, eindelijk het moment waar we de hele zomer op hebben 

gewacht!!! Haal jullie uniform maar terug uit de kast want we zien 

elkaar terug aan de scoutslokalen (Kapellestraat 20A, in 

Kortemark). Neem gerust nieuwe vriendjes of vriendinnetjes mee, 

we maken er een leuke namiddag van. 

Na 17 u is iedereen welkom om iets te komen drinken of voor een 

hapje. 

 

 

Zon 26 sept   Waar is Wally-vergadering (14-17 u) 

Heb jij hem al gevonden?  

Tip: hij draagt altijd een t shirt met witte en rode streepjes.  

  

 

Zon 10 okt Doop (14-17 u) 

We bewijzen vandaag dat we echte scoutsers zijn door allerlei 

leuke spelletjes te doen met onze vuilste kleren. Bereid je maar 

voor op ravotten in de modder, een ei op je hoofd te krijgen of 

cocktailsaus te maken met ketchup en mayonaise met je handen.  

 

 

Vrij 29 – zon 31 okt Weekend 

We maken er een leuke tijd van op weekend met het thema 

Halloween. 

  Meer informatie volgt in de weekendbrief! 

 

 

Zon 14 nov Gezelschapsspelletjes maar dan in het echt - vergadering (14-

17 u) 

We worden omgetoverd naar pionnetjes en spelen zo de 

allerleukste gezelschapsspelletjes samen! 

 

Zon 5 dec Sinterklaas @ scouts Kortemark 

Zijn jullie allemaal braaf geweest het voorbije jaar? En wat spoken 

wij nu allemaal uit in de scouts? Sinterklaas weet het jullie allemaal 

te vertellen, en komt op bezoek bij ons. 

 

 

Zon 9 jan Nieuwjaarsfeestje (14-17u) 

Omdat we jullie zo lang moesten missen vieren we een feestje dat 

we elkaar terug zien en natuurlijk omdat we in 2022 nog veel plezier 

zouden kunnen maken! 

Breng elk een cadeau’tje mee van 5 euro. 

 

  
  
  
  
  
  
  

Kalender september - januari   
  
  



------KERSTBOOMVERKOOP------- 

ZATERDAG 4 DECEMBER 
Met akabe scouts Kortemark organiseren we elk jaar een 

kerstboomverkoop.  

Dit doen we als financiele actie zodat we een leuk kamp kunnen 

beleven. 

 

 

 

 

Een stevige scoutslinker,  

De akabeleiding 

Liselot (takleiding): 0471 03 63 58 

Melissa: 0498 60 99 46 

Lotte: 0472 32 71 45 

Tiani: 0491 22 57 95 

Fleur: 0496 24 38 79 

 

Vragen of andere opmerkingen? Stuur gerust een mailtje naar 

akabe@scoutskortemark.be 

 

 

 

 


