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Verhalen en toekomstplannen van AKABE 't Rakkernest

MAART-APRIL

IN DIT
BOEKJE
Dag liefste rakkers Dag liefste
ouders.
Horen jullie dat ook? Jazeker,
het is weer bijna lente!
Ook de komende maanden
kunnen we weer vollenbak
spelen en activiteiten doen,
jippie jej!
In maart draaien we de klok
een uurtje terug. Dat wil
zeggen minder slaap. maar
daar hebben wij de ideale
oplossing voor. als je dit
graag wil weten moet je eens
scrollen naar pg.9.
Jullie allerliefste
leidingsploeg
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CORONAMAATREGELEN
Beste ouders en leden
Dit zijn de nieuwe corona maatregelen:

BUITEN:
Zijn er geen beperkingen meer op het aantal deelnemers. Ook mag er buiten
onbeperkt gemengd worden met verschillende groepen.
Ook geen mondmaskerplicht meer, tenzij het anders is opgegeven op de locatie.
Ook voor activiteiten buiten blijven we inzetten op de standaard
hygiënemaatregelen (handen wassen en ontsmetten, intens fysiek contact zo veel
mogelijk vermijden...).
Ouders die vragen hebben omtrent de nieuwe coronaregels mogen steeds de
groepsleiding contacteren via groepsleiding@rakkersnestgistel.be of telefonisch bij
Mirdynn & Lindsay.
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BINNEN:
Mogen we met maximum 200 deelnemers (exclusief de leiding) aanwezig zijn.
Is er geen mondmaskerplicht meer.
uitzondering: leden +12 jaar dragen een mondmasker in contact met externen of
op locaties waar het gevraagd wordt bij +12.
Mogen wij vragen om toch steeds een (reserve)mondmasker mee te geven met het
lid. Soms kan het gebeuren dat we tijdens de activiteit wel op uitstap gaan.
De mensen die zich veiliger voelen met mondmasker, mogen dit zeker blijven
dragen tijdens de activiteiten.
Overnachtingen mogen ook weer.
We blijven inzetten op de standaard hygiënematregelen (handen wassen en
ontsmetten, niezen in de elleboog, intens fysiek contact vermijden, voldoende
verluchting van de lokalen...).

KW'S

LEIDING: LAETITIA, EMILY & LOTTE

Hoipiepeloi! Hier zijn we weer met allemaal super plezante activiteiten! Lees snel
verder om meer te weten te komen.
-5 maart
‘T is feest in New York en in Tokio, Kaapstad en in Mexico, Rio de Janeiro, Overal op
aarde is het feest! Wisten jullie dat het grootste carnavalsfeest ter wereld plaatsvindt
in Brazilië? Namelijk in Rio de Janeiro! De leiding denkt dat wij het veel beter kunnen.
Zou ons dat echt lukken? Kom ons dan maar zeker helpen vandaag! We spelen
vandaag samen met de KWs! PS: als je verkleed komt, verdien je al extra punten! Tot
dan!
-19 maart
Maandag 21 maart is het Wereld Downsyndroomdag. Wij gaan dit alvast vieren met
heel veel kleur en plezier! Kleed je kleurrijk en breng je allerbeste humeur mee!

-23 april
Dag liefste rakkers, Vandaag is het AKABEDAG! Normaal zouden we allemaal naar
Leuven trekken, maar dat gaat jammergenoeg niet door. Maar wees niet getreurd!
Vandaag zullen we samen op stap gaan met AKABE Twiest. Verdere info over deze
activiteit zullen jullie later in jullie mailbox ontvangen.

Lieve groetjes van jullie leuke leiding
Emily, Laetitia en Lotte
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-2 april
Vandaag trekken we nog eens onze schort en koksmuts aan. We koken lekkers voor
ons eigen avondmaal.

JONG-GIVERS
LEIDING: LINDSAY & NINA

Hallo allemaal! Zijn jullie klaar voor een nieuwe lading aan leuke activiteiten? De leiding
staat alvast te popelen! Hopelijk jullie ook?!
-5 maart
‘T is feest in New York en in Tokio, Kaapstad en in Mexico, Rio de Janeiro, Overal op aarde is
het feest! Wisten jullie dat het grootste carnavalsfeest ter wereld plaatsvindt in Brazilië?
Namelijk in Rio de Janeiro! De leiding denkt dat wij het veel beter kunnen. Zou ons dat echt
lukken? Kom ons dan maar zeker helpen vandaag! We spelen vandaag samen met de KWs!
PS: als je verkleed komt, verdien je al extra punten! Tot dan!
-12 maart
(extra acti voor de jonggivers en givers): Vandaag gaan we de wandeluitdaging aan op RouteX tegen de andere jonggivers en givers binnen Gouw Noordzee én scherpen we onze
scoutstechnieken ondertussen aan! Jullie vinden hier een aparte mail voor in jullie mailbox
met verdere informatie. Laat ons zeker weten als je aanwezig of afwezig zal zijn. Dat is
belangrijk voor ons om jullie in te schrijven! Hopelijk tot dan!

-2 april
Vandaag worden jullie nóg meer echte scoutsjongens en -meisjes want we gaan sjorren!
Geen paniek, we leggen alles uit! Hopelijk tot op deze scoutsactiviteit!
-23 april
Dag liefste rakkers, Vandaag is het AKABEDAG! Normaal zouden we allemaal naar Leuven
trekken, maar dat gaat jammergenoeg niet door. Maar wees niet getreurd! Vandaag zullen we
samen op stap gaan met AKABE Twiest. Verdere info over deze activiteit zullen jullie later in
jullie mailbox ontvangen.
Jullie zotte leiding,
Lindsay en Nina
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-19 maart
Vandaag doen we iets heel speciaal, en iets super AKABE. Want op 21 maart is het Wereld
Down Syndroom dag. Dat kunnen we natuurlijk niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Helpen
jullie er mee voor zorgen dat we aan IEDEREEN kunnen laten weten dat het binnenkort
downsyndroomdag is?

GIVERS
LEIDING: MINKE & MIRDYNN

De leiding is helemaal klaar voor een nieuw scoutsjaar! Hopelijk jullie ook?! Lees
hieronder maar snel wat jullie kunnen verwachten van onze eerste activiteiten dit jaar:
-5 maart
‘T is feest in New York en in Tokio, Kaapstad en in Mexico, Rio de Janeiro, Overal op
aarde is het feest! Wisten jullie dat het grootste carnavalsfeest ter wereld plaatsvindt
in Brazilië? Namelijk in Rio de Janeiro! De leiding denkt dat wij het veel beter kunnen.
Zou ons dat echt lukken? Kom ons dan maar zeker helpen vandaag! We spelen
vandaag samen met de KWs! PS: als je verkleed komt, verdien je al extra punten! Tot
dan!
-12 maart
(extra acti voor de jonggivers en givers): Vandaag gaan we de wandeluitdaging aan op
Route-X tegen de andere jonggivers en givers binnen Gouw Noordzee én scherpen we
onze scoutstechnieken ondertussen aan! Jullie vinden hier een aparte mail voor in
jullie mailbox met verdere informatie. Laat ons zeker weten als je aanwezig of afwezig
zal zijn. Dat is belangrijk voor ons om jullie in te schrijven! Hopelijk tot dan!
-19 maart
Vandaag doen we iets heel speciaal, en iets super AKABE. Want op 21 maart is het
Wereld Down Syndroom dag. Dat kunnen we natuurlijk niet onopgemerkt laten
voorbijgaan. Helpen jullie er mee voor zorgen dat we aan IEDEREEN kunnen laten
weten dat het binnenkort downsyndroomdag is?

-23 april
Dag liefste rakkers, Vandaag is het AKABEDAG! Normaal zouden we allemaal naar
Leuven trekken, maar dat gaat jammergenoeg niet door. Maar wees niet getreurd!
Vandaag zullen we samen op stap gaan met AKABE Twiest. Verdere info over deze
activiteit zullen jullie later in jullie mailbox ontvangen
Jullie zotte leiding,
Minke en Mirdynn
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-2 april
Vandaag worden jullie nóg meer echte scoutsjongens en -meisjes want we gaan
sjorren! Geen paniek, we leggen alles uit! Hopelijk tot op deze scoutsactiviteit!

JINS

LEIDING: ELISE, ROMY P. & BRAM

Hoipiepeloi Jins! hier vind je al de activiteiten die jullie te wachten staan!
-5 maart
Vandaag doen we een super leuk stadspel in Oostende. Maak je klaar om vragen
optelossen en te zoeken waar we naar toe moeten. Om Qr-codes te scannen en terwijl
Oostende een beetje meer verkennen. De bijkomende gegevens vind je binnenkort terug
in je mail box.
-19 maart
Ahoy piraten! Vandaag vind de grootste strijd van het nest plaats. De strijd tussen Joma's
en Jins. Kom dus zeker af en trek maar jullie stoute schoenen aan. Verkleed jullie als echte
piraten om deze battle aan te gaan.

-23 april
Dag liefste rakkers, Vandaag is het AKABEDAG! Normaal zouden we allemaal naar Leuven
trekken, maar dat gaat jammergenoeg niet door. Maar wees niet getreurd! Vandaag zullen
we samen op stap gaan met AKABE Twiest. Verdere info over deze activiteit zullen jullie
later in jullie mailbox ontvangen.
Jullie favoriete leiding.
Elise, Romy P. en Bram
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-2 april
Vandaag sluipen we in stijl door de bossen van Gistel. Verstop je achter alles dat je vind
en zorg ervoor dat niemand je ziet. Als dieven in de nacht camoufleren we ons tussen de
bomen. Zonder dat ze ons horen.
Ps: doe vuile kleren aan. Vergeet niet dit is een avond activiteit. Details volgen in jullie
mailbox.

JOMA'S

LEIDING: VITALI, ROMY R. & SYLVIE
Howla paula! Hier is een overzicht van al onze coole activiteiten. De fantastisch
leiding is al aanwezig. Kom ze vergezellen!
-5 maart
Vandaag doen we een super leuk stadspel in Oostende. Maak je klaar om vragen
optelossen en te zoeken waar we naar toe moeten. Om Qr-codes te scannen en terwijl
Oostende een beetje meer verkennen. De bijkomende gegevens vind je binnenkort
terug in je mail box.
-19 maart
Ahoy piraten! Vandaag vind de grootste strijd van het nest plaats. De strijd tussen
Joma's en Jins. Kom dus zeker af en trek maar jullie stoute schoenen aan. Verkleed
jullie als echte piraten om deze battle aan te gaan.

-23 april
Dag liefste rakkers, Vandaag is het AKABEDAG! Normaal zouden we allemaal naar
Leuven trekken, maar dat gaat jammergenoeg niet door. Maar wees niet getreurd!
Vandaag zullen we samen op stap gaan met AKABE Twiest. Verdere info over deze
activiteit zullen jullie later in jullie mailbox ontvangen.

Jullie zotte leiding
Vitali, Romy R. en Sylvie
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-2 april
Vandaag sluipen we in stijl door de bossen van Gistel. Verstop je achter alles dat je
vind en zorg ervoor dat niemand je ziet. Als dieven in de nacht camoufleren we ons
tussen de bomen. Zonder dat ze ons horen.
Ps: doe vuile kleren aan. Vergeet niet dit is een avond activiteit. Details volgen in jullie
mailbox.

Zomertijd ontbijt

Je kent het wel, die uursverandering blijft altijd wennen. Zeker die
eerste dag!
Wie dus lekker lang wil blijven liggen, wees niet gevreesd! AKABE
't Rakkersnest voorziet lekkere ontbijtmanden. Dit doen wij is
samenwerking met een heleboel Gistelse handelaars; namelijk
Bakkerij Devisch, Bakkerij Finesse, 3D-Lunch, Dumarey, Leonidas
Gistel en Teas&Beas.
Boxen:
een volwassen box 10 euro
volwassen box royal 15 euro
kinderbox 6 euro
Wanneer:
27 maart 2022

Hoe bestellen:
via de Qr-code op deze pagina
of
https://akaberakkernest.scoutsgroep
.be/Zomertijd_Ontbijt

Het is je verjaardag. Je staat op met een lach.
Een dag speciaal voor jou. Je straalt als een fiere pauw.
Geniet nu maar van alle aandacht. Hopelijk wordt het zo
als je verwacht.
Maart:
Pieter 12/03/1990 wordt 32 jaar
Bram Clybouw 21/03/1995 wordt 27 jaar
Gilles 11/03/1997 wordt 25 jaar
Miguel 4/03/2000 wordt 22 jaar
Fleur 25/03/2009 wordt 13 jaar
April:
Sharona 20/04/1990 wordt 32 jaar
Lore 09/04/1992 wordt 30 jaar
Elise 2/04/2000 wordt 22 jaar
Joran 30/04/2001 wordt 21 jaar
Tiamo 19/04/2006 wordt 16 jaar
Maxim 15/04/2008 wordt 14 jaar
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