
 

 

Akabe 

 

Zaterdag 3 december 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje 

weer aan! De intrede van Sinterklaas was 

een heel spektakel, maar het belangrijkste is 

dat er enkel brave kindjes zijn dit jaar! De 

Sint komt toch even een kijkje nemen of dat 

bij onze stoere scoutsleden ook zo is! We 

gaan hem en zijn Pieten opwachten om 18h 

aan de Joengele en wie weet krijgen we wel 

iets lekkers als hij om 20h zijn tocht verder 

zet. 

Vrijdag 16 december 

Hoera, de kerstmarkt opent vandaag! We doen vandaag geen scoutsactiviteit (zondag 

van dit weekend wel), maar onze andere scoutsvrienden (Jins & Verkenners) zullen er wel 

zijn om wat centjes te sprokkelen voor hun kamp. Neem zeker eens een kijkje! 

 

 

Zondag 18 december 

♪ It’s beginning to look a lot like Christmas, everywhere you go ♪  

De kerstsfeer heeft zich een weg gebaand tot in onze harten 

en dat willen we graag met iedereen delen! Nog een week 

wachten om Kerstmis te vieren zal ons wellicht niet lukken, 

daarom gaan we op voorhand al wat feesten. Na het feestje 

knus te hebben opgestart, vertrekken we in onze mooiste 

kerstoutfits naar de kerstmarkt! Jullie worden door ons 

verwacht aan de Joengele (a.k.a. het kerstparadijs) om 

13h45, waar jullie om 17h weer mogen opgehaald worden. 

 

Zondag 25 december - zondag 22 januari 

Oeps, jullie leiding is veranderd in blokbeesten!!! Er zal zeker een maand nodig zijn om ze 

te temmen, daarom is er deze periode geen scouts. Hopelijk zijn ze volgende week weer 

helemaal zichzelf en klaar om opnieuw geweldige scoutsactiviteiten te beleven! 

 



 

 

Zondag 29 januari  
Hier zijn we weer, klaar voor het nieuwe jaar. Gedaan met het wachten want we weten dat 
jullie terug naar scouts smachten. Wat staat er in petto voor jullie vandaag? Eten maken 
voor in jullie maag!! Om ingrediënt nummer 1 te krijgen los je volgend raadsel op. Zeker 
doen, anders valt ons recept in de sop.  Afspraak van 13u45 tot 17u aan de Joengele 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrijs  Jennifer Collie 


