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Verhalen en toekomstplannen van AKABE 't Rakkernest

MEI-JUNI

IN DIT
BOEKJE
Dag liefste rakkers
Dag liefste ouders.
Dit is het allerlaatste boekje
van het scoutsjaar.
Maar niet getreurd voor we dit
jaar afsluiten staan er nog tal
van leuke activiteiten op de
planning.
Op 1 mei is er een geweldige
BBQ.
Daarnaast zijn er ook zoals
gewoonlijk nog activiteiten in
jullie tak.
Op 4 juni is het slotactiviteit.
We sluiten dit jaar af met als
gewoonlijk ons super toffe
kamp. Dit jaar is het thema
"piraten kapen de maan,
miauw". Het valt van 4 tot 10
juli. Dat willen jullie toch zeker
niet missen?
Jullie allerliefste leidingsploeg
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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.

7 mei
Hou jullie schop maar klaar en zwembroek aan, want vandaag gaan we naar de
leukste plek van 't land. Wij gaan naar het strand! We spreken af om 13:30 aan de
scouts.
21 mei
Heb jij 'm al gevonden? En jij? Nee? Wat we aan het zoeken zijn? Een schat natuurlijk!
Hou jullie maar klaar want wij gaan vandaag op een heuse schattentocht!

Lieve groetjes van jullie leuke leiding
Emily, Laetitia en Lotte
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4 juni
Het is zover, de laatste activiteit. Dit is eentje om nooit te vergeten. We springen van
hier naar daar. Hopelijk staan jullie allemaal klaar.

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?!

7 mei
Vandaag gaan we experimenteren! We zullen allerlei kleine proefjes doen, zoals echte
wetenschappers! Kom zeker kijken, want misschien word jij wel omver geblazen door een
proefje? Eindigen doen we met een knal, want we zullen ook onze eigen raket lanceren!
Hopelijk tot dan!?
21 mei
Dag lieve vriendjes allemaal. Vandaag is het alweer de voorlaatste activiteit van dit jaar. Dit
is natuurlijk een beetje triestig. Maar niet gevreesd! We zullen er voor de voorlaatste keer
samen extra hard invliegen en dubbel zo veel plezier maken! We zien jullie dan!

Jullie zotte leiding,
Lindsay en Nina
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4 juni
Het is zover, de laatste activiteit. Dit is eentje om nooit te vergeten. We springen van hier
naar daar. Hopelijk staan jullie allemaal klaar.

GIVERS
LEIDING: MINKE & MIRDYNN

De leiding is helemaal klaar voor een nieuw scoutsjaar! Hopelijk jullie ook?!
7 mei
Vandaag gaan we experimenteren! We zullen allerlei kleine proefjes doen, zoals echte
wetenschappers! Kom zeker kijken, want misschien word jij wel omver geblazen door
een proefje? Eindigen doen we met een knal, want we zullen ook onze eigen raket
lanceren! Hopelijk tot dan!?
21 mei
Dag lieve vriendjes allemaal. Vandaag is het alweer de voorlaatste activiteit van dit
jaar. Dit is natuurlijk een beetje triestig. Maar niet gevreesd! We zullen er voor de
voorlaatste keer samen extra hard invliegen en dubbel zo veel plezier maken! We zien
jullie dan!

Jullie zotte leiding,
Minke en Mirdynn
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4 juni
Het is zover, de laatste activiteit. Dit is eentje om nooit te vergeten. We springen van
hier naar daar. Hopelijk staan jullie allemaal klaar.

JINS

LEIDING: ELISE, ROMY P. & BRAM

Hoipiepeloi Jins! Hier vind je al de activiteiten die jullie te wachten staan!
7 mei
Smeer maar goed jullie kuiten, want vandaag verkennen we ons West-Vlaamse platteland
met de fiets. We spreken om 10h af aan het lokaal. Uiteraard breng je je fiets mee met
opgepompte banden, een lunchpakket en voldoende water in een rugzak. Begin maar vast
met de training en tot dan.
21 mei
Vandaag heeft de leiding er niet zoveel zin in. Hopelijk heeft iedereen zijn sjorkunsten
onderhouden. We hebben namelijk een brug nodig over de omheining. Alles hangt van
jullie af. Tot dan, de luie leiding.

Jullie favoriete leiding.
Elise, Romy P. en Bram
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4 juni
Het is zover, de laatste activiteit. Dit is eentje om nooit te vergeten. We springen van hier
naar daar. Hopelijk staan jullie allemaal klaar.

JOMA'S

LEIDING: VITALI, ROMY R. & SYLVIE
Howla paula! Hier is een overzicht van al onze coole activiteiten. De fantastische
leiding is al aanwezig. Kom ze vergezellen!

7 mei
Gisteren was voor ons een zware dag. Mijn oma had ons gevraagd om de zolder op te
ruimen. Amai wat een rommel.... Door al de rommel heen vonden we een oud
verkonkeld blad. Het was een schatkaart. Wij werden alvast enthousiast. Helpen jullie
ons zoeken ?
21 mei
Pasje...ja, op naar het doel...en doel! Ra ra ra wat zouden we doen? Voetbal, basketbal,
golven, .... misschien doen we het allemaal ? Maak je dus klaar voor een sportieve
namiddag en trek zeker jullie sportschoenen aan. Ps: voor de mensen die een basket
bal hebben, breng die zeker mee!

Jullie leuke leiding
Vitali, Romy R. en Sylvie

08| 'T RAKKERTJE

4 juni
Het is zover, de laatste activiteit. Dit is eentje om nooit te vergeten. We springen van
hier naar daar. Hopelijk staan jullie allemaal klaar.

Zomerkamp
Piraten kapen de maan, miaaw!

Miaauwkes, hebben jullie ooit al eens een piraat met een kat gezien? Wel wij eigenlijk ook
niet, maar het schijnt dat er toch zo'n piraten bestaan. Zijn jullie ook zo benieuwd naar welke
gekke stoten die piraten gaan uithalen? Wel ontdek het samen met ons tijdens ons giga zotte
kamp!
Het belooft opnieuw een spetterende editie te worden met veel spelletjes, plezier en
humoristische piraten.
Dit jaar gooien we ons anker uit aan de scoutslokalen in Zottegem. Hopelijk zijn er niet te
veel haaien en wordt onze boot niet gekaapt. Postpapegaaien zijn altijd welkom, dan voelen
onze zeemannen en -vrouwen zich niet allen op de wilde zee.
Laat jullie onderdompelen in de wondere wereld van steengoede piraten, prachtige en lieve
katten en ruimtereizen. Wat die drie met elkaar te maken zullen hebben, ontdek je tijdens het
kamp.
Wil je meer informatie, of nog beter, wil je je inschrijven? Surf dan zeker een vast naar
www.rakkersnest.be/kamp/

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 zoals je
verwacht.

Mei:
Lindsay 30/05/1998 wordt 24 jaar
Emily 26/05/1997 wordt 25 jaar
Vitali 24/05/1996 wordt 26 jaar
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Juni:
Delilah 05/06/2011 wordt 11 jaar
Sylvie 21/06/1999 wordt 23 jaar
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