’T AKABEETJE

Editie september - oktober 2020

Voorwoord
Het nieuwe jaar is aangebroken. En bij een nieuw jaar hoort een nieuw jaarthema.
Namelijk ’t zal wel zijn. Een zin die antwoord geeft op elke ja vraag.
Bijvoorbeeld: heb je zin in het nieuwe scoutsjaar? “t zal wel zijn” dat we daar zin in
hebben. Je kan het kenteken zelfs ondersteboven plaatsen op je hemd.

Groepsleiding
Dit scoutsjaar nemen we afscheid van Scampi, Saartje en Jasmien.
We zijn hun heel dankbaar voor alles wat ze gedaan hebben. Scampi
en Saartje hebben een punt gezet achter hun Akabecarrière..
Jasmien kan je nog terug vinden in de leidingsploeg.
We starten het jaar met een helemaal nieuwe groepsleidingsploeg.
Namelijk: Roselien die al ervaring heeft als groepsleiding en Aster en Cederic die er
helemaal klaar voor zijn om jullie groepsleiding te zijn.

Bbq-afhaalpakketten+ startdag (19 en 20 september)
Dit jaar zal onze jaarlijkse barbecue een beetje anders zijn door de coronapandemie ;
we gaan namelijk werken met afhaalpakketten. Meer info hierover of inschrijven kan
via deze link;
https:// docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNpTVuEsdca-ZIyBJjnTCTBofPFN3NtGqFFHqoxvSjIwp8A/viewform?
fbclid=IwAR1caN9PgCk6udnl2_1EZ2iTvFVx1mDRCXkp-tD130FC6aDjKb_edxJaWJQ
De afhaalpakketten zullen doorgaan op 19 september en startdag zal 20 september
plaatsvinden.
Op deze dag wordt de leiding van jouw akabieter bekend gemaakt. Ook strijden de leden die
overgaan voor hun waardig plekje binnen hun nieuwe tak. Wij verwachten jouw akabieter om
14u00 aan ons lokaal. Vanaf 16:45 zijn zij helemaal vrij en nodigen we je graag uit voor een
drankje en een babbeltje met de nieuwe leiding van je akabieter.
Een stevige linker De groepsleiding
Heb je nog vragen of opmerkingen? Hou je dan zeker niet in om deze te
stellen. Wil je graag iedereen tegelijk bereiken, mail dan naar
groepsleiding@akabesintjohan.be
Aster: 0468157848
Roselien: 0493495994
Cederic: 0475585124

Welpen
Bbq-afhaalpakketten+ startdag 19 en 20 september
Meer informatie hierover kan je vinden in het voorwoord!

Zondag 27 oktober- geen vergadering
Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering. Jullie leiding doet er vandaag alles aan om de rest van
het jaar in elkaar te steken. Zo kunnen we er samen met jullie een spetterend jaar van maken!
Wij staan nu al te popelen!!

Zondag 4 oktober – Let’s GO!
Welkom terug!
Onze eerste (tak)vergadering van dit scoutsjaar! We spelen
enkele leuke spelletjes om elkaar weer opnieuw te leren kennen
en versieren ons lokaal.
Jullie worden verwacht om 14 uur aan het lokaal. Om 16:45
mogen jullie weer moe maar voldaan van jullie eerste
vergadering naar huis!

Zondag 11 oktober - Is dat een ROBOT?
Vandaag draait het allemaal om Robots. Zoeken we er,
maken we er of spelen we ermee? Dit is nog een raadsel..
maar draai jouw robot vijzen maar al vast en olie je ijzer voor deze
leuke middag.
Om 14 uur worden jullie op het lokaal verwacht. Om 16u45 mogen
jullie als echte robots naar huis. Hopelijk zijn er voldoende
scharnieren aangebracht zodat jullie nog in de auto passen!

Zondag 18 oktober - Raaaw Raaaw¦ een DINO!
Ben jij even gek op dino’s als jouw leiding? Yes! Super! Wat zouden dino’s
eten? En wat zouden dino’s eigenlijk doen tijdens de dag? Vandaag zoeken
we dit samen uit. Wat is jouw favoriete dino eigenlijk?
jullie mogen het ons in geuren en kleuren uitleggen vanaf 14 uur. Hopelijk
zijn jullie om 16.45 uitverteld want dan mogen jullie naar huis vertrekken!

Zondag 25 oktober - Halloween!
Volgende week is het pas echt Halloween maar vandaag vieren
wij dit al! Kom jij verkleed als een griezel, prinses of gewoon als
een kei grote toiletrol?
Laat jullie verkleedskillz maar zien tussen 14 uur en 16:45!

Zondag 1 november - Van aardappel tot frietje!
Frietjes zijn toch echt gewoon kei kei lekker?
Deze middag maken we zelf frietjes. Maar die frietjes krijgen jullie niet
zomaar! Een opdrachtje hier, een opdrachtje daar en dan zijn die frietjes
zooo klaar! Jullie kunnen echte frietjesexperten worden vanaf 14uur. Om
16:45 zijn jullie helemaal klaar met jullie frietjesexpertise! Tot dan!

Jullie nieuwe leiding is momenteel nog een groot mysterie! Hebben jullie
toch vragen? Dan kunnen jullie mailen naar
groepsleiding@akabesintjohan.be zij zullen zo goed mogelijk op jullie
vragen proberen antwoorden.

Dikke vrienden zij aan zij, de jonggivers dat zijn wij!
Zondag 27 september
Helaas pindakaas, jammer genoeg nog geen vergadering. Leiding moet nog een fantastisch akabe
jaar voor jullie klaarmaken.

Zondag 11 oktober: 4 seizoenen
Wat gaat dat toch allemaal snel. Een paar weken geleden was het nog zomer
En nu zitten we al in de herfst. Houd je dan maar vast aan de takken van de
Bomen want deze zondag zullen de seizoenen nog sneller wisselen dan anders.
kom daarom maar allemaal naar het akabelokaal om 10u, om nog eens je favoriete seizoen te beleven. Om
16.45 mogen jullie helemaal uitgewaaid naar huis!
Vergeet zeker jullie lunchpakket niet mee te nemen

Zondag 25 oktober: Halloween!
De dag van het grootste griezelfeest is weer bijna in zicht. Om ons toch al
een beetje voor te bereiden op Halloween doen we al een klein
voorproefje op ons lokaal. Zo kun jij je beste spookverhalen vertellen of
de griezeligste versieringen maken om je huis om te toveren tot een
spookhuis. Kom daarom al vliegend op een bezemsteel naar akabe
om 10u en tover met de magische spreuk ons lokaal om tot een griezelig
spookkasteel.
vergeet zeker jullie lunchpakket niet mee te nemen!

Jullie leiding is momenteel nog een groot mysterie! Bij vragen mogen jullie mailen naar
groepsleiding@akabesintjohan.be of de leiding van vorig jaar!
Tot snel!

De Givers
Yeah! Een nieuw scoutsjaar! ’t Zal wel zijn! De batterijen
goed opgeladen na het kamp? Die van de leiding in ieder
geval wel want ze zitten al te springen in hun stoel van
ongeduld om jullie terug te zien! Tot op de startdag!!!

Zaterdag 19 September: BBQ
Zoals elk jaar starten wij het begin van het
jaar met een spetterende BBQ. Dit jaar heeft
Covid-19 daar jammer genoeg een stokje
voor gestoken. Daarom werken we dit jaar
met een heel nieuw concept.
Dit jaar heeft u de mogelijkheid om tussen
verschillende schotels te kiezen.
U vindt heel veel informatie in de link
hieronder. Let wel op: bestellen kan maar tot
12 september!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNpTVuEsdca-ZIyBJjnTCTBofPFN3NtGqFFHqoxvSjIwp8A/viewform?fbclid=IwAR0ERFTE2lrCuGQ3B-o8ObccwTctpVHPh95VJWMItEsyQWMPE3pHEo8OTA

Zondag 20 September: Startdag
Yes, het nieuwe scoutsjaar is er! Ben je benieuwd naar wie je gloednieuwe leiding
is? En misschien zijn er een paar nieuwe givers bijgekomen! Zeker komen dus!

Zondag 4 Oktober: “Giver erger je niet!”
Vinden jullie ook niet dat enkel givers een beetje saai klinkt? Daar moeten
we iets mee doen!
En als we dan toch bezig zijn kunnen we eens zien welke giver zich soms
het meest ergert.

Zondag 18 Oktober: leden

leiding

Zin om die leiding van jou eens op de proef te stellen? Ze eens goed te pesten met
vervelende opdrachten? Wel, dan is dit jouw dagje! Kom naar het lokaal en bereid je voor
op een dag vol uitdagingen voor zowel jou als de leiding. Je leiding zit al te zweten bij de
gedachte opdrachten te moeten doen.
PS: wie gemakkelijke opdrachten geeft krijgt een extra 4-uurtje ;p

Voorlopig proberen we de leiding geheim te houden tot startdag. Maar wat als je toch nog
met een vraagje zit kan je ons altijd bereiken met de postduif (uil mag ook). Als het echt niet
anders kan kun je ons ook bereiken via deze mailadressen:
groepsleiding@akabesintjohan.be
groepsleiding@akabesintjohan
givers@akabesintjohan.be
.be
givers@akabesintjohan.be

Onze vergaderingen gaan telkens door van 10u tot 16:45! Tot dan! Vergeet daarom ook zeker geen
middageten mee te nemen. Tot snel!

