
Seintoren Akabe (2022-2023)  

Liefste Akabe’ers  

Een supercool fantastisch semester staat voor jullie klaar ☺. Wij hebben er 
alvast enorm veel zin in, en gaan er samen met jullie het beste ervan maken!   

Er zijn een aantal belangrijke puntjes die we toch nog even op een rijtje willen 
zetten.  

 De vergaderingen verlopen van 9:15 tot 12u, tenzij er anders vermeld 
staat. Gelieve steeds tijdig aanwezig te zijn, we zien elkaar al maar een 
keer in de twee weken.  

 Wanneer je niet naar de vergadering zou kunnen komen laat dit dan 
zeker ten ALLER laatste vrijdagavond weten aub. Zo kunnen wij de 
vergaderingen optimaal voorbereiden!  

o Afbellen: Takleidster Flo Van Impe (0471/56.21.30)  
o E-mail: akabe@de14.be  

De wet mag zeker niet over het hoofd gezien worden natuurlijk. We 
verwachten zoals elk jaar dat iedereen deze kent!  

We staan altijd open voor verdere vragen! Je kan ons altijd bereiken op ons 
mailadres akabe@de14.be en via onderstaande telefoonnummers  

Leiding:  

 

Namen  Functie  telefoonnummer  

Flo Van Impe  Takleider/communicatie  0471/56.21.30  

Victor Bruynooghe  Kas  0491/97.98.22  

Luiz Van Grimbergen  Materiaal/Webmaster  0492/80.06.27  

Aube De Coninck  EHBO/Ledenbeheer  0496/77.49.57  

Alexander Schellemans  Lokaal en terrein  0486/15.55.62  

  



Zondag 22/01: Filmontbijt 
Een gekke comedy of misschien wel een 

iconische Disneyfilm! Vandaag 
ontspannen we rustig met een 

superleuke film en een lekker ontbijtje!  
Dresscode: Pyjama   

 
 
 

Zondag 05/02: Famizo 
Helaas… deze week geen scouts  maar je kan wel 
lekker lang in je bedje blijven liggen!!  
 
Zondag 12/02: Disney vergadering 
Deze zondag staat volledig in teken van jouw 
favoriete Disneyheld, shht je mag jezelf er zelfs in 
verkleden als je wil!!  
 
Zondag 26/02: Knutselvergadering 
Vandaag halen we de echte Van Goghs en Picasso’s in ons naar boven. Wij zijn 
alvast erg benieuwd naar jullie kunstwerkjes!! 
 

 
Weekend 03-05/03: 

Woehoe wij gaan weer op een super duper leuk 
weekend!! Info hierover volgt nog… 

 
 
 
 

Zondag 19/03: bakvergadering  
Onze chef-koks mogen zich al beginnen verdiepen in de 
kookboeken want deze zondag is het bakvergadering! 
Hopelijk zijn ze extra lekker zodat we onze papa’s op 
deze speciale dag nog eens extra in de bloemetjes 
kunnen zetten! 
 
Zondag 02/04 en Zondag 09/04: Famizo 
Geniet van jullie welverdiende paasvakantie! Wij kijken ernaar uit jullie terug te 
zien op 16/04  



 
Zondag 16/04: Vetzakkerij 

Vandaag nog eens goed de zwijntjes uithangen!! Zorg er zeker voor 
dat je kledij aanhebt dat vuil mag worden!  

 
Zondag 30/04: Wisselvergadering  

Vandaag wisselt alle leiding van tak. Rarara wie komt er langs bij de 
Akabe?  

 
Zaterdag 06/05: Scherpenheuvel 
Doe jullie wandelschoenen al maar aan! 
Vandaag wandelen we met héél de scouts naar 
Scherpenheuvel (indien je wil). Zondag mogen 
jullie de voetjes extra laten rusten, dan moeten 
jullie niet naar de scouts komen.  
 
Zondag 14/05: Verrassing 
Voor de laatste vergadering heeft de leiding een verrassing voor jullie in petto. 
Zijn jullie net zo benieuwd als ons kom dan zeker nog eens langs voor een 
onvergetelijke laatste vergadering   
 
 

 


