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Dear passengers

Deel 1 van onze wereldreis zit er al op! Zijn jullie
klaar om mee te vliegen naar deel 2 van onze
reis?

Hebben jullie ook zoveel zin om langs allerlei
coole landen te passeren en hierover een zotte
activiteit te doen? 

Bagage gepakt? Paspoort bij? Klaar om te gaan! 

Wij hebben er al super veel zin in! 
Scouteske groeten
Anna & Summer 

Activiteitenboekje
S E P T E M B E R  -  D E C E M B E R  



De activiteiten gaan door van 13:30-16:30 op onze
scoutslokalen, heideweg 101 Halle-Zoersel. De uren
of locatie van de activiteiten wijken soms af, maar
dan volgt een bericht met extra info.

In dit boekje vind je alle info terug over de komende
activiteiten van het semester.

Graag zouden wij met elke activiteit weten welke
leden er zullen zijn. Verdere info over de
communicatie volgt nog via mail.

Moest u nog vragen hebben, kan u altijd contact
opnemen met Takverwantwoordelijke Anna! 
Tel: 0487 83 29 31 
Mail: annaprovoost2001@gmail.com

Praktische informatie



De leiding 

Anna Provoost
Takverantwoordelijke 

Summer Van den
Langenbergh

Ola! Mijn naam is Anna en ik ben
21jaar. Ik studeer Biochemie &

biotechnologie. Mijn favoriete land
is Spanje. 

 

God dag! Mijn naam is Summer en
ik ben 20 jaar. Ik studeer Sociale
Readaptatiewetenschappen. Mijn

favoriete land is Zweden.
 



De leiding 



Activiteiten

7 januari 2023
Vandaag worden er opdrachten
gespeeld om geld te verdienen om
je eigen reisbureau te kunnen
openen! Wie zal het beste
reisbureau openen? 
Lokalen, 10:00-12:00

21 januari 2023

Vanavond houden we een
cinema avondje! We kijken
een film uit het land
Mexico! Kan jij al raden
welke film we gaan kijken? 
Lokalen, 16:30-18:30

Door onze examens zijn er in januari andere
uren voor de activiteiten! 



Activiteiten
4 februari 2023
Vandaag spelen we het grote
ikea-spel! Wat dit zal worden is
nog een grote verrassing! Kan jij
goed werken met
handleidingen? 
Lokalen, 13:30-16:30

18 en 19 februari 2023
Ledenweekend
Dit weekend maken we zelf al een
korte wereldreis naar het verre
Kalmthout! We gaan namelijk op
ledenweekend met heel de akabe!
Meer info volgt! 



Activiteiten

18 maart 2023

Deze zaterdag is het geen activiteit
maar we verwelkomen jullie graag
op onze jaarlijkse resto! Dit jaar
kunnen jullie heerlijk smullen van
een Belgische menu!

4 maart 2023
Resto! 

 Vandaag gaan we samen op
levensreis. We passeren langst
allerlei landen waar er
levensbelangrijke keuzes worden
gemaakt!
Lokalen, 13:30-16:30



We organiseren een kort weekendje
samen met de jins! Vrijdagavond na
het eten zijn jullie welkom om de
avond gezellig af te sluiten en een
nachtje op de lokalen te slapen. De
volgende dag spelen we in de
voormiddag een leuk spel & in de
namiddag is het de duo activiteit
met akabe rafiki.

Vrijdag 31/03 vanaf 19u30 tot
zaterdag 01/04 16u30. Het weekendje
gaat door op de lokalen! (meer info
volgt)

31 maart - 1 april 2023
Jins-weekendje

Activiteiten

De minister van Hongarije is
vermoord, wie zou de dader zijn? 
Kom samen met ons de moord
oplossen! 
Lokalen, 13:30-16:30

15 april 2023



29 april 2023

Activiteiten

Vandaag trouwt er oudleiding van
de akabe! Hierdoor is het geen
activiteit.

22 april 2023
Dit jaar doen we mee aan de
akabedag! Dit jaar is het in Leuven
waar we met akabe's over heel
Vlaanderen een leuke dag gaan
beleven! Het thema is circus!
Meer info volgt 



Activiteiten

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse
daguitstap! Waar we naar toe gaan
blijft nog een verrassing. Wat we wel
kunnen verklappen is dat het heel
leuk wordt! 
Meer informatie volgt nog!

13 mei 2023
Daguitstap

27 mei 2023
Vandaag houden we onze
geldactiviteit, namelijk een
carwash! Spoor al je familie en
vrienden maar op om hun auto te
laten wassen!

11:00-16:30, meer info volgt!



Activiteiten

De laatste activiteit van het
scoutsjaar sluiten we af in stijl!
We bezoeken het casino
vanavond, dus trek je mooiste
outfit maar aan.
Wist je dat het allereerste
casino opende in Venetië? 
Lokalen, 16:30-18:30

10 juni 2023


