
Eindelijk kunnen/mogen we op lentekamp
gaan! En dit is geen grap (1 april is al voorbij).
Meer info volgt nog, maar bereid jullie al voor
om 3 nachten op verplaatsing te slapen. 

2 tot en met 5 april

Een hele gewone vergadering of niet soms? 
De leiding bokste alvast een gigantisch groot
en leuk spel in elkaar. Het thema? Dat vertellen
we jullie aan het begin van de vergadering.
Tot dan, aan de scoutslokalen!

24 april: 14-17u

Wow, moederdag! Tijd dus om alle
mama's/moekes/moeders/... in de bloemetjes
te zetten. Hoe de akabe dat doet? 
Kom dat zien aan de lokalen. 

8 mei: 14-17u

22 mei: 10-12u

MAAND(EN)LIJST AKABE
De allerlaatste maandlijst van het jaar. Goed voor 4 maanden!

Niet zomaar een vergadering, maar een echte
kuikentjesfuif georganiseerd door onze jins.
Beetje buiten spelen, beetje binnen spelen, beetje
dansen en fuiven... We proberen het allemaal
eens. We zien jullie aan de scoutslokalen.

PS Breng 1 euro mee voor aan hapje en drankje

Zaterdag 19 maart: 18-19.30u

Maart - April - Mei - Juni

Omdat wij graag speciale dingen met jullie doen en allerlei sporten willen uittesten, gaan wij zwemmen!
Hiervoor zien wij jullie met zwemzak aan het zwembad van Ninove (Parklaan 3 9400 Ninove).



26 juni Weetjes

Contacteer ons gerust bij vragen via:
akabe@scoutsdenderleeuw.be
Elien: 0487/19 89 92

Elien, Hanna, Brecht, Thijs, Brent, Coralie, Kaat en Helena

Stevige linker

Examens, toetsen, overhoren... hopelijk
hebben jullie hier niet te veel mee te maken!
Helaas moet enkele leiding wel hard studeren.
Daarom laten we ons vandaag bedienen en
laten we iemand anders een spel voor ons
maken. 
Kom samen met de leiding die er wel is testen
of het spel ook echt leuk is!

19 juni: 14-17u

5 juni: 14-17u
Wat hebben liedjes, dansjes, prinsessen,
slechterikken en films gemeen? Juist ja,
Disney! 
Welke film is jouw favoriet? Welk liedje kan jij
helemaal mee zingen? Welk personage is jouw
idool? 
Kom het ons maar vertellen vandaag aan de
lokalen. 

De allerlaatste vergadering van het jaar. Wij
kunnen natuurlijk niets anders dan hier een
specialleke van te maken en jullie mee te
nemen op (dag)uitstap.
De leiding denkt nog even na over de activiteit,
maar jullie kunnen deze dag alvast in jullie
agenda zetten! Meer info volgt.

Draag op de scouts best kleren die vuil
mogen worden.
Hapje en drankje wordt telkens voorzien
door de leiding. 
Kan je niet komen, verwittig dan de leiding.
Check onze Akablog na de vergadering.
https://akabedenderleeuw.blogspot.com/?
fbclid=IwAR3qQqFfhUJqMNq9gln3SGH3Lv
mk5djD41AyVWgJPS5UaitMgRSg66SiZUs 


