
  

     

  

  

     

  

 

16-17/09 ZO 02/10

ZO 15/01

  

KALENDER AKABE

ZO 11/09

ZO 16/10  28-30/10 ZO 20/11

ZO 04/12 ZA 17/12

Een stevige scoutslinker,
 

Liselot (takleider): 0471/03.63.58

Julie: 0471/86.29.84

Tiani: 0491/22.57.95

Lauke: 0468/23.31.47

14u - 17u
 Startdag

Na een fantastisch kamp zien we
elkaar eindelijk terug. Wij staan

al volledig te popelen om het
scoutsjaar samen met jullie te
starten. Blijf gerust nog iets

drinken na 17u, tot dan! 

Vragen of opmerkingen, stuur gerust een mailtje naar akabe@scoutskortemark.be

65-jaar  
Scouts Kortemark

Wij vieren vandaag dat onze
scouts 65 jaar bestaat. Daarom

staan er enkele leuke activiteiten
op de planning:

Vrijdag: openluchtconcerten
Zaterdag: Color Run 

geen vergadering Tijd voor ons jaarlijks
scoutsritueel. Trek jullie vuilste

kleren aan, want zelf een wasje zal
ze niet proper maken. Bereid je
voor op een prachtige intrede in

het nieuwe scoutsjaar.

Doop
14u - 17u

Vandaag gaan we allemaal samen op
wereldreis. Leer de continenten en al
hun bijhorende landen + hoofdsteden

maar al vanbuiten. Je zal ze nodig
hebben tijdens deze spannende

wedstrijd.

Reis rond de wereld
14u - 17u

We vertrekken samen op weekend naar
... verrassing! Alles in dit weekend

gebeurt omgekeerd. 
De brief met informatie volgt via mail. 

Omgekeerd weekend

Waar zijn jullie dansbenen en
dansarmen, want het is tijd voor een

feestje! We toveren ons scoutslokaal in
tot een ideale festivalsetting. Vergeet 
 zeker jullie ideale festival-outfit niet

aan te trekken. 

Festival vergadering
14u - 17u

Daar wordt aan de deur geklopt, hard
geklopt, zacht geklopt. Daar wordt aan
de deur geklopt: wie zou dat zijn? Zorg

dat jullie heel het jaar flink zijn geweest,
want de Sint weet alles. 

Sinterklaas
14u - 17u

Breng een kerstpakje mee van 5 euro.
Doe je coolste kerstpull aan voor een

gezellige avond. Wij voorzien sneeuw,
kerstmuziek en een kerstboom.

Kerstfeestje
19u - 21u

Breng allemaal een spelletje mee. Jullie
competitiegeest wordt vanmiddag

uitgetest. We maken er een gezellige
namiddag van vol lekkers en leuk

gezelschap.  

Gezelschapspelletjes
14u - 17u

Manau: 0474/52.70.10

Lüna: 0491/29.60.01


