
 
 
 
 
 
 

 
April 2012 – Juni 2012 

 
 

 
 

 
VU: 
Matthieu Herssens Jan De Bodtlaan 65  2650 Edegem 
Charlotte Schoonjans Limburgstraat 13           2020 Antwerpen 
Jolien Roovers  Malisgoed 17   2610 Wilrijk 



HOPPER 
voor al je scouts-aankopen: 

scoutshemden 
slaapzakken 

tenten 
rugzakken 

en veeeeel meer! 
 

De HOPPER-winkel in de buurt is te vinden in de Lange Kievitstraat 74, 2018 
Antwerpen 

 
 

Openingsuren: dinsdag tot en met vrijdag van 10u tot 12u en van 12u30 tot 18u 
zaterdag van 10u tot 12u en van 12u30 tot 17u 

in juli ook maandag open van 10u tot 12u en van 12u30 tot 18u 
 

De HOPPER-winkel is de winkel van Scouts en Gidsen Vlaanderen. 
 

Onze groepsnummer is A3306G  



Woord vooraf 
 
Hoi Beste kniplezer! 
 
De laatste knip van dit scoutsjaar ligt hier voor jou neus. 
Maar niet getreurd, volgend jaar zijn we er gewoon opnieuw. 
 
In afwachting hebben we het beste van ons gegeven en er een 
topeditie van gemaakt. De takprogramma’s puilen uit van 
creativiteit, nieuwe foto’s door topfotografen blinken als 
nooit tevoren, spelletjes om je uren mee bezig te houden 
wachten vol ongeduld, Oma Scouts is er met haar wijze raad, 
leuke roddels worden onthuld in de wist-je-datjes, lachspieren 
zullen zich geen weet blijven met de moppentrommel, de tip 
van de knip haalt het beste uit zichzelf met leuke ideeën! 
 
In juli vertrekken we allen ook weer op kamp! Jullie leiding is 
nu al druk in de weer om er onvergetelijke momenten van te 
maken! 
 
Veel leesplezier en tot op de scouts! 
 
De knipploeg 
 
Gaviaal - Pelikaan - Todier 
  



Groepsleiding 
Hey beste knippers!  

We zijn al aangekomen aan de derde knip dit scoutsjaar en dat 
betekent ook dat het kamp stilletjes aan dichterbij komt! 
Maar eerst komen er nog enkele spetterende zondagen jou 
tegemoet waar je je volluit mag uitleven!  

En kijk maar eens naar buiten je kan het nu wel zien, de lente 
is begonnen de vogeltjes fluiten de bloemetjes staan in bloei 
en de zon komt regelmatig eens kijken om ons te verblijden! 
Jaja, wij de groepsleiding zijn alvast zeer blij dat we onze 
zomerkledij boven kunnen halen!  

Jullie hebben er nu al een hele boel leuke vergaderingen 
opzitten, zo was er onlangs ook het jaarlijkse groepsweekend 
in Merchtem! Geweldig om te zien met hoeveel jullie daar 
waren! Hopelijk mogen we jullie met zoveel mogelijk 
verwelkomen binnenkort op kamp! Schrijf die data alvast maar 
in je agenda want het belooft weer top te worden!  

Laten we onze vingers gekruist houden in de hoop dat het 
mooi weer wordt dit jaar en we buiten kunnen ravotten!  

  



Groepsleiding 
 

Zo, vlieg er nog eens goed tegenaan en maak er samen met je 
takleiding nog een superleuk scoutsjaar van!  

Scouteske groeten,  

De groepsleiding  

GAS  

 

 

       



OP KAMP 
 
Beste ouders 
 
In Juli is het weer zover! We vertrekken voor dolle dagen 
op kamp! Eerst zetten we de data’s nog eens op een rijtje, 
de adressen van de kampen willen we jullie ook niet 
onthouden. Voor de inhoud van de kampen is het 
natuurlijk wachten op jullie leiding. Deze trappelen nu al 
van ongeduld om te kunnen vertrekken! 
 
Kapoenen  3 juli 2012 tot 8 juli 2012 
Welpen  1 juli 2012 tot 8 juli 2012  
Jogi’s   19 juli 2012 tot 29 juli 2012 
Givers  19 juli 2012 tot 29 juli 2012 
Jins   19 juli 2012 tot 29 juli 2012 
 
De kapoenen en welpen gaan naar: 
‘t CHIROPAKSKEN 
Appelterredorp z/n  
9400 Appelterre (Ninove) 
 
De Jogi’s, Givers en Jins gaan naar: 
Dhr Martinussen 
Bohon 22 
6940 Barvaux s/o 
 

  



KAPOENEN 
  

 
He hoi hallo lieve kapoenen! 

 
Hier ben ik weer! Voor de laatste 
keer hebben jullie leiding mij 
gevraagd om de vergaderingen aan 
te kondigen. Natuurlijk doe ik dat 
met groot plezier! Zie ik jullie terug 
op de vergaderingen? Lees maar 
mee. 

 
Zondag 15 april 2012: Spelen, spelen, spelen! 
Mij is verteld dat kapoenen als de beste kunnen 
spelen: tikkertje, lopen, lachen, gieren, brullen, 
verstoppen, noem het op en jullie kunnen het. 
Daarom krijgen jullie een uitdaging van formaat! We 
spreken af aan de binnenspeeltuin op de 
Boomsesteenweg 35-37 in Schelle (parking van de 
Decatholon). De vergadering gaat door van 12u tot 
17u. Neem boterhammen en 5 euro mee. 
 
21 en 22 april 2012: Takweekend 
Het langverwachte takweekend komt eraan! Samen 
met de welpen vertrekken we naar het koude 
Antarctica voor dolle avonturen. Meer informatie 
krijgen jullie in een brief.   



KAPOENEN 
 
 
29 april 2012: Gouwactiviteit 
Vanuit Antwerpen hebben vreemde berichten ons 
bereikt over een nog vreemdere moord. Samen met 
de andere akabe-groepen uit gouw opsinjoor gaan wij 
dit onderzoeken. Afspraak van 14u tot 17u aan het 
Kievitplein in Antwerpen. 
 
13 mei 2012: Griezelavond 
Spinnen, vleermuizen, draken, heksen, 
trollen?! Wat gaan we allemaal 
tegenkomen? Een ding is duidelijk, het 
wordt heerlijk griezelen. We spreken 
aan ons lokaal af van 18u tot 20u. 
 
27 mei 2012: Daguitstap naar zee! 
Wie kan het grootste zandkasteel bouwen? Wie kan 
het snelste in zand lopen? Wie is er niet bang van 
grote golven? Juist, de kapoenen natuurlijk! Daarom 
vertrekken we vandaag een hele dag naar zee! We 
spreken af om 8u aan Antwerpen-centraal. Onze 
trein vertrekt om 8u34, wees dus zeker op tijd! We 
komen terug aan omstreeks 17u30. Neem vandaag 
zeker boterhammen en je buggy of rolstoel mee.  



KAPOENEN 
 
 
17 juni 2012: Kapoenen-BBQ 
De laatste vergadering van het jaar moeten we 
natuurlijk in stijl doorbrengen. Daarom gaan we onze 
buikjes heerlijk volsmullen met een grote barbecue! 
We spreken af bij Matthieu thuis, Jan de Bodtlaan 65 
in Edegem; De vergadering zal doorgaan van 12u tot 
14u. Neem ook je buggy of rolstoel mee. 
 
Dat ziet allemaal leuk uit, niet? 
Ik vind alvast van wel! Ik ga 
alvast elke vergadering komen. 
Jullie ook? Tot dan! Pingu 
PS: Dikke kus van jullie 
allerliefste kapoenenleiding! 
Liesbeth, Linn, Stien, Mathias 
en Matthieu 
 
Indien jullie niet naar een vergadering kunnen komen, gelieve de 
leiding te verwittigen op kapoenen@47aka.be of bij Matthieu op 
0496/97.86.82 
 
Jullie vinden ook alle info van jullie leiding achteraan in de knip 
 
Van 3 juli 2012 tot 8 juli 2012 vertrekken wij op kamp! Schrijf deze 
data alvast in jullie agenda!  

mailto:kapoenen@47aka.be


KAPOENEN + WELPEN 
 
Beste kapoenen en welpen! 
 
In jullie takprogramma’s hebben jullie het al kunnen 
lezen. Op 21 en 22 april 2012 vertrekken jullie op 
takweekend! Dit weekend zullen jullie samen 
doorbrengen! Het beloofd een groot avontuur te 
worden want we gaan namelijk naar … 
 
ANTARCTICA! 
 
Huh? Echt waar? 
Jaja, echt waar! Het land van ijs en sneeuw is al op 
ons aan het wachten. 

Malpertuus 

Bel 237   2440 Geel 
 
Tot dan! 
De kapoenen en welpenleiding 
 
  



WELPEN 
 
 
 
Hoi Welpen, 
Nu de zon weer gaat schijnen beginnen wij alvast uit te kijken naar ons 
kamp van dit jaar. 
Maar voor we ons hieraan wagen komen er nog een paar 
vergaderingen en een super, dolkou, ijsbeerfijn takweekend aan.   

 
 
Zondag 15 April van 10-16 uur:  Zet de 
kok muts op vergadering 
Vandaag mag iedereen een stuk fruit 
meenemen wat we ermee gaan doen blijft 
nog een verrassing.  Boterhammen mag je 
thuis laten.  
 

Takweekend van zaterdag 21 April 10 u tot zondag 22 april 12 
uur: 
Liefste welpen, 
Zaterdag om 10 uur mogen jullie ouders jullie 
afzetten op Antarctica   
 
Om op te kunnen overleven neem je mee: 
- een slaapmatje/bed 
- slaapzak  
- pyjama, kleren, toilettengerij  
- medicatie  
- SIS kaart  
- 20 euro ( aan de leiding te geven bij de start 
van het weekend) 
 
Op zondag 12 uur mogen jullie mama’s en papa’s jullie komen ophalen. 
 
Meer informatie vinden jullie terug in een brief.  



WELPEN 
 
 
 
 
 
 

 
Zondag 29 April  van 14-17 uur: gouwdag  
Cluedo in het stad. Wie is de moordenaar? 
Afspraak om 14 uur aan het verbond in Antwerpen 
op het Kievitplein.          

 
Zondag 13 Mei van 10-13 uur aan Den Bessem 
in Morstel: dol fijn zwemmen 
Spetter, spetter, spetter we zwemmen ons te 
pletter. 
We verwachten jullie vandaag om 10 uur aan Den 
Bessem in Morstel (Liersesteenweg 15) met 
zwemkledij, handdoek,zwembandjes en 2 euro.  
 

 
Zondag 27 Mei van 10-16 uur:  Ploeterdag 
Vandaag gaan we spietere, spattere en 
spetteren.  
Hoe vettiger hoe prettiger! 
Doe kleren aan die vuil mogen worden. 
 
 
  



WELPEN 
 
 
 
 
 

Overzichtje om in de agenda te plakken: 
 
Zondag 15 April van 10-16 uur aan de akabelokalen, stuk fruit 
meenemen 
Takweekend van zaterdag 21 April 10 u tot zondag 22 april 12 
uur 
Zondag 29 April  van 14-17 uur: Gouwactiviteit in Antwerpen stad 
kievitplein . 
Zondag 13 Mei van 10-13 uur aan Den Bessem in Morstel: mee te 
nemen zwemkledij, handdoek, zwembandjes en 2 euro. 
Zondag 27 Mei van 10-16 uur: aan de akabelokalen, lunchpakket 
meenemen en vuile aandoen. 
 
Graag even laten weten als je niet kan komen. 
Als je vragen hebt mag je ook altijd mailen of bellen 
 Mail: welpen@47aka.be 
Tel: achteraan in KNIP 

 
 
 
De welpen op Kamp van 1 juli tot 8 juli in ….     

  

mailto:welpen@47aka.be


JOGI’S 
 
 
 
 

Hey lieve jogi’s,  

Hier zijn we weer met de laatste knip van dit 
scoutsjaar. Geen getreur, want er staan zeker nog 
spetterende vergaderingen te wachten waar we jullie 
graag allemaal zien verschijnen. Lees rustig verder en 
droom reeds weg over onze volgende avontuurlijke 
ontmoetingen… (indien je niet aanwezig kan zijn, laat 
dan liefst iets weten).  

Vrijdag, zaterdag, zondag van 13 – 15 april: 
takweekend  

Eindelijk is het zover. 
De jogi’s trekken er op 
uit. Meer informatie 
vinden jullie in de 
brief die jullie per mail 
hebben ontvangen. 
Indien dit niet het 
geval is, geef ons snel 
een seintje.  

  



JOGI’S 
 

 

 

Zondag 29 april: 10 uur aan lokaal  

In de voormiddag gaan we op een mysterieuze 
zoektocht.  

We leren een rare taal en komen zeker enkele 
muzikale dingen tegen. Wij huiveren allesinds van 
spanning, hopelijk jullie ook!!! Wie weet hangt er zelfs 
nog een verrassing aan vast…  

In de namiddag is het de befaamde Gouwdag in 
Antwerpen, aan het verbond (Kievitplein). Er komen 
vreemde berichten binnen over een moord. Dit 
moeten wij onderzoeken.  

De vergadering duurt vandaag tot 17u. 

!!!Opgelet: De leden worden op het einde van de 
vergadering afgehaald aan het Kievitplein in 
Antwerpen!!!  

  

  



JOGI’S 
 

 

 

Zondag 13 mei: 10u – 16u aan lokaal  

Waar is de clown zijn rode neus gebleven? De olifant 
is bang van de muizen, maar hoe gaat de 
circusdirecteur dit oplossen? De leeuwentemmer is 
ziek, ga jij hem vervangen en je hoofd in de muil van 
zo’n enorm gevaarlijk dier steken? En wat is dat 
mysterieus mannetje die daar aan die touwen hangt? 
Het doet er niet toe welk probleem zich in circus 
Jogio voordoet, de jogi’s zullen het meteen oplossen. 
Kom dus maar allen helpen en blaas het circus Jogio 
terug nieuw leven in…  

Zondag 27 mei; 13u – 17u aan zwembad Waterperels 
in Lier  

Je leest het goed. Dit maal gaan we zwemmen. We 
spreken af om 13u aan de ingang van het zwembad 
Waterperels (Boomlaarstraat 125 in Lier). Om 17u 
staan we weer buiten te wachten om vermoeid maar 
voldaan huiswaarts te keren.  

  



JOGI’S 
 

 

!!!Vergeet geen koekje en drankje mee te brengen 
voor na het zwemmen, want van dolle pret in een 
subtropisch zwembad als de waterperels krijg je 
zeker honger!!!  

Zaterdag 9 juni: 18u tot 20u aan het lokaal  

Om onze vergaderingen dit jaar in “stijl” af te sluiten, 
organiseert de jogileiding een heuse BBQ. Alle jogi’s 
zijn uitgenodigd op één voorwaarde: breng zelf je 
vlees mee! Wi j zorgen voor groentjes, saus, brood, 
drank, plezier en vertier, grappen en grollen,… 

 

Groetjes van jullie leiding:  

Winterkoninkje, Sarus, Ellen, Lisa, Niels  



GIVERS 
 
 
 

Beste givers, het laatste trimester is helaas al  

aangebroken. Wij “jullie leiding” willen er alvast nog een 

knaller van een trimester van  maken met een hoop 

fantastische vergaderingen. Wees er dus zeker 

allemaal bij dan kunnen we samen aftellen naar ons 

kamp!!! 

15 April: Naar zee 

Verdere informatie volgt nog in  

een brief.  
 

 

 

 

29 April: Gouwdag 

Vandaag spelen we een groot 

spel met de andere akabe ’s 

uit de regio. Van 14u tot 17u 

worden we verwacht aan het 

Kievitplein in Antwerpen. Wij 

moeten daar vreemde 

berichten over een moord 

gaan onderzoeken … Vreemd dus … Niet? 

 
  

http://www.google.be/imgres?q=cartoon+zee&hl=nl&gbv=2&biw=1280&bih=693&tbm=isch&tbnid=TLI4XdQgQE_hgM:&imgrefurl=http://users.telenet.be/serge.ego/index1.html&docid=WWCh4Q4iwXQ21M&imgurl=http://users.telenet.be/serge.ego/images/cartoon3.jpg&w=300&h=225&ei=JL9IT97zDsycOtWP1L4O&zoom=1&iact=rc&dur=314&sig=104885215738716106218&page=1&tbnh=139&tbnw=183&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:9,s:0&tx=123&ty=68


GIVERS 
 
 

13 Mei: Schildervergadering  

Ben jij een creatief iemand of heb 

jij je al  

altijd willen  uitleven met verf, kom 

dan naar ons geliefd lokaal van 10.00 

uur tot 16.00 uur. Vergeet zeker 

geen boterhammen mee te nemen. 
 

27 Mei: Verrassingsvergadering 

Wat heeft jullie leiding vandaag in petto voor jullie? 

Om dit te weten afspraak om 10.00 uur aan ons lokaal. 

Het einde is voorzien om 16.00 uur, vergeet ook zeker 

geen boterhammen mee te nemen. 
 

16 Juni: BBQ 

Het einde van het jaar is weer aangebroken. Reden  

te meer om nog eens een 

laatste keer voor het kamp 

samen 

 te komen om gezellig te komen 

BBQ ’en. Jullie worden 

verwacht 

 om 17.00 uur, het einde is 

voorzien om 20.00 uur.  



GIVERS 
 

 
19 Juli tot 29 Juli: Kamp  

 

Het moment is eindelijk 

aangebroken, een moment waar 

sommigen al lang naar uitkeken 

“het kamp”. Pak je zak maar in en 

maak je klaar voor het grote 

avontuur. Verdere informatie 

volgt nog in een brief. 
 
 
Zo dit was weer onze laatste editie van het jaar. Kan je 

er een keertje niet bijzijn vergeet ons dan zeker niet 

te verwittigen via ons mailadres givers@47aka.be of 

telefonisch. Onze contactgegevens kunt u op het 

laatste blad van de knip terug vinden.  

 

 

  

mailto:givers@47aka.be


JINS 
 
 

Ha, de jins! 

Zijn jullie klaar om er in te vliegen? Ook in deze knip 
hebben wij de allergraafste, megacoolste 
vergaderingen voor jullie klaargestoomd. Gesp jullie 
gordels maar goed vast, we zijn vertrokken!! 

BELANGRIJK: Het JIN-weekend wordt 
verplaatst van het weekend van 13-15 
april naar het weekend daarna van 20-22 
april!! Meer info volgt! 

29/04 gouwactiviteit :  
Dolle pret met alle akabe-groepen uit Opsinjoor. Er is 
ons verteld dat er bizarre dingen gebeuren in 
Antwerpen. Aan ons om het mysterie te 
onderzoeken en op te lossen. De vergadering gaat 
door van 14u tot 17u. Afspraak aan het Kievitplein in 
Antwerpen. 

  



JINS 
 
 

13/05: Alles-wat-niet-mag- vergadering : Trek je 
stoutste schoenen aan en smeer de eerste persoon 
die je tegenkomt een veeg choco in zijn gezicht! 
Vandaag Laten we ons niet tegenhouden om de 
flauwste moppen en stoutste grappen uit te halen, 
vandaag hangen we het uit! Neem een leuk voorwerp 
(denk: scheetzakjes, namaakbloed,...) mee om grappen 
mee uit te halen! 

 

26/05: EINDEJAARSACTIVITEIT: Vandaag trekken 
we er gezellig op uit en voor een avond vol lachen, 
frietjes en bowlingplezier. Je wordt om 18u aan het 
museum van schone kunsten verwacht. Om 22u 
eindigen we daar ook de avond. We verwachten van 
jou ook een kleine bijdrage van 8€p.p.  
 
greetz, 
 
de JIN-leiding   



+22 
 

Beste Dorien, Jozefien, Nathalie, Sven en Quan! 
Eindelijk zijn de vrieskou en de sneeuwbuien gedaan, 

En komen de lente en de zomer er bijna aan! 
 

Na het beschilderen van de muren van ons lokaal, 
En het eten van een heerlijk feestmaal, 

Het zingen van Driekoningen van deur tot deur, 
En daarna het opsnoepen van de buit (man, wat was dat hard labeur!). 

 
Daarna kwam het groepsweekend, met een slechte eerste nacht  

“Zet die muziek wat stiller!” is dat iedereen toen dacht! 
Gelukkig was er ons afwasfestijn, dat was heuse dolle pret, 

en ook zaterdagavond lagen we (door de toffe fuif) niet vroeg in ons bed! 
 

Ellen, Joris en Kathleen vonden jullie top plus22! 
 
 

Zondag 29 april Gouwdag14u – 17u:  
Kievitplein, Antwerpen  THUIS ETEN! 

Vanmiddag spelen we samen met de andere AKABE ’s uit onze gouw. Want, 
die vreemde berichten over een moord kunnen we niet zomaar laten voorbij 
gaan! 
 
Zondag 27 mei  Dagje zee!             8u15 – 18u30:  
Antwerpen centraal station       BOKES MEE! 

Vandaag… (tromgeroffel) 
 
… Gaan we naar zee!!!! Olé en hoezeee! 
 
Onze trein vertrekt  om 8u34 in Antwerpen Centraal. We verwachten jullie IN 
DE INKOMHAL  AAN DE GROTE TRAP VAN HET CENTRAAL STATION om 
8u15. Neem zeker treinabonnementen en begeleiderskaarten mee als je die 
thuis hebt liggen. Verder mag je zeker geen boterhammetjes, drankje en koek 
vergeten! Het zou leuk zijn moesten jullie een zakcentje meenemen zodat we 
ginder een drankje en/of ijsje kunnen kopen  
 
Pondekes en schupjes en strandballen en vliegers mogen zeker ook mee in  
de rugzak!  



+22 
 
Zaterdag 16 juni  Afscheidsdrink    
19u – 22u:lokaal             THUIS ETEN! 

Oh no! De laatste vergadering van het jaar! Maar een takweekend op kamp in 
het vooruitzicht! Daar moet op gedronken worden! De leiding voorziet enkele 
versnaperingen! Moesten jullie je thuis niet kunnen houden in de keuken mag 
je natuurlijk altijd zelf ook iets meebrengen  
 
20 – 21 – 22 juli  Takweekend op kamp          
TAKWEEKEND OP KAMP 

Plus 22, wat gaan wij doen? 
Op takweekend, dat gaan we doen! 
Jaweljaweljawel, wij gaan de jongere schobbejakken een bezoek brengen op 
kamp! Verdere info volgt nog in een brief  
 
Vele groeten van jullie liefhebbende +22-leiding, 
Ellen, Joris en Kathleen 
 
 

 
  

Dorien 
Jozefien 
Nathalie 

Sven 
Quan 



LOGISTIEKE STEUN 
 
Beste ouders, familie, begeleiding,… 
 
wij zouden graag willen weten wie ons kan helpen. Dit gaat dan vooral 
over transport, maar ook over andere logistieke problemen. 
 
Wie heeft er een BE, C of D rijbewijs, wie heeft er of kan aan een 
vrachtwagen, camionet of een bus geraken, wie heeft er een grote 
aanhangwagen (>750kg),… waarmee jullie zelf willen rijden of waar 
iemand van ons mee mag rijden? 
Wie heeft er contacten met bepaalde bedrijven/personen en kan ev. 
iets regelen voor ons i.v.m. allerhande zaken voor bv ons groepsfeest: 
geluidsinstallatie, koeling, verwarming, keukentoestellen,… andere 
dingen waar wij niet direct aan denken? 
 
Kunt u ons helpen, gelieve ons dan iets te laten weten via mail 
(matploeg@47aka.be) of onderstaand strookje. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik…………………………………………………………………. 
ouder/begeleider/familie van 
……………………………………………………….(naam lid) kan jullie helpen met 
volgende zaken: 

o BE rijbewijs 

o C rijbewijs 

o D rijbewijs 

o Camionet 

o Aanhangwagen >750kg 

o Vrachtwagen 

o Bus 

o Andere: ……………………………….. 

o Contact met bedrijf / personen voor: 
……………………………………………………………………………………...  

mailto:matploeg@47aka.be


MOPPENTROMMEL 

  



MOPPENTROMMEL 
  

Is uw vader een 
bakker? 
Want gij zijt wel een 
pateeke. 

Alles ok? Het zal wel 
een harde val uit de 
hemel geweest zijn. 

Jouw ogen hebben de 
kleur van mijn 
porche. 

H
allo

, ik
 b

en
 een

 
d

ief en
 ik

 k
o

m
 je 

h
art stelen

! 

Was jouw vader een 
alien? Want er is niets 
anders zoals jij op 
aarde. 

Je benen zullen wel 
moe zijn, van heel de 
nacht door mijn 
hoofd te lopen. 

Geloof je in liefde op het 
eerste zicht? Of zal ik nog 
een keer voorbij lopen. 

Het is hier heet, niet? 
Of ben jij dat? 



TIP VAN DE KNIP 
 
De allerleukste manier van eieren 
zoeken met de elektronische 
sprekende paasei van Quaps. De 
sprekende eieren kunnen, zoals de 
naam al zegt, écht praten. Verstop 
ze in huis of in de tuin, druk op de 
aan/uit knop en de eitjes roepen 
gedurende 30 minuten allerlei 
kreten om ze terug te kunnen 

vinden. De sprekende paasei zal naar je roepen: “hier ben ik”, 
“ik ben verstopt”, “joehoe”, “joepie” en “je hebt me 
gevonden”. 

 
Wil je makkelijk tellen of het 
bedrag van je zondagsgeld klopt, 
wil je weten hoeveel je met 
nieuwjaar gekregen hebt of wil je 
weten hoeveel je ondertussen 
gespaard hebt om dat leuke 
speelgoed te kunnen kopen. De 
Elektronische Spaarpot is een 
handige oplossing. Deze kunststof 
pot is voorzien van een 
elektronische teller. Die houdt precies bij hoeveel geld je er in 
hebt gestopt. Als hij eenmaal vol is weet je precies hoeveel er in 
zit. Je kunt dan direct naar de winkel gaan om iets te kopen of 
je kan het natuurlijk op je spaarrekening zetten. 

  
  



TIP VAN DE KNIP  
 

Verschijn op de piste met je eigen 
Beardski, een nep-baard als isolerend 
ski-masker. Met deze spectaculaire 
accessoire lijk je op de meest ervaren 
man op de piste. Doe hem aan tijdens 
het skiën of snowboarden of als je het 
gevoel van de oude man op de berg wilt 

ervaren. Gemaakt van thermische cosy fleece met een 
waterdichte neopreen voering, zal het je kin zeker warm 
houden tijdens het afdalen van die zwarte piste.  
 
Hoe kom jij ´s morgens uit bed? Meestal 
geen eenvoudige taak, en de 'snooze'-
knop is uiteraard bedacht door een 
sadist die nooit op tijd moest gaan 
werken. Met de runaway alarm clock 
bent u absoluut zeker dat u uw trein, bus 
of vliegtuig niet mist. Op het moment dat de weglopende 
alarmklok begint te piepen begint hij ook weg te lopen. Hij zal 
van je nachtkastje rollen en op de grond in willekeurige 
richtingen voortrijden. Zodat u hem eerst moet zoeken 
vooraleer u hem kan afzetten - et voila, je bent al op! U kunt 
hem instellen zodat je éénmaal kunt snoozen en bij het 
volgende alarm begint hij dan ook weg te lopen. Je kan de 
snooze ook deactiveren als u weet dat elke snooze er voor u 
eentje teveel is. Natuurlijk zeer leuk dat de klok van uw 
nachtkastje afdondert en gaat lopen, maar nog leuker vonden 
we de afwisselende vreemde piepgeluidjes die de wekker 
maakt. Zeer aangenaam om mee wakker te worden.  



OMA SCOUTS 
 
Liefste Poezeligheidjes 
 
In de scouts is zij een legendarische 
persoon! We kennen haar als DE 
referentie voor alle problemen die er 
maar kunnen bestaan. Zij lost deze in 
vingerknip op, als magie! We hebben 
het natuurlijk over onze OMA 
SCOUTS. Voor deze editie van de 
knip zijn we haar gaan opzoeken in de 
diepste grotten van de wereld, die zijn 
op maar liefst 22 km diepte! Ze was aan het schaatsten op het 
ijsmeer daar beneden en onderzoek aan het voeren over de 85 
nieuwe diersoorten die zich daar bevinden. Hebben jullie een 
dringende vraag of probleem dat moet worden opgelost, 
schrijf dan een mailtje naar omascouts@47aka.be  
 
Lieve Oma scouts 
Ik heb in de knip gelezen dat wij op kamp 
vertrekken in Juli, maar ik heb dat nog nooit 
gedaan! Ik ben wel heeeeel nieuwsgierig. 
Waaraan kan ik mij allemaal verwachten? 
Moeten wij op berenjacht gaan om eten te 
krijgen? Moeten wij in de bomen slapen om niet 
opgegeten worden door tijgers? Groetjes van de 
avontuurlijke jongen.  

mailto:omascouts@47aka.be


 OMA SCOUTS 
 

Beste avontuurlijke jongen 

Je hebt groot gelijk om mij te vragen wat je allemaal kan en 
moet doen op kamp, ik ben namelijk al 4875 keer op kamp 
gegaan! Het hangt er natuurlijk van af waar je naartoe 
vertrekt. Toen ik ben gaan kamperen op de Noordpool heb ik 
een heeeel dikke jas moeten aandoen om niet te bevriezen. 
Samen met de Eskimo’s heb ik dan een gat in het ijs moeten 
boren en 5 uur moeten wachten vooraleer ik een vis heb 
kunnen vangen. Toen ik naar het tropisch regenwoud ben 
vertrokken om 26 nieuwe diersoorten te ontdekken heb ik 
alleen een muskietennet moeten meenemen omdat het er zo 
warm was! Ik weet zeker dat jullie leiding alles heel goed zal 
uitleggen, dus lees de knip maar goed! 
Avontuurlijke groetjes, Oma Scouts 

Dag Oma scouts 

Ik zou graag op reis vertrekken, maar ik weet niet zo goed waar naartoe. 
Moet ik naar Peru gaan, of is het beter om naar Australië bij de kangoeroes 
te gaan? Groetjes van je grootste fan! 

Wat een goede vraag! Ik heb een goed idee. Als ik terug ben 
van het ijsmeer vertrek ik terug op wereldreis. Ik ga dan naar 
China op de Chinese muur, naar Amerika in de Grand Canyon 
en skiën in het Himalaya -gebergte! Kom met mij mee en ik 
beloof dat je je niet zult vervelen. Wat denk je ervan?  



WIST JE DAT 
 
... het groepsweekend weer dolle pret was? 

... we naar het verre China zijn getrokken? 

... Chinezen een raar taaltje spreken? 

... ze de letter ‘r’ niet uitspreken? 

... dit heel glappige gesplekken oplevelde? 

... Blam nog altijd soms Chinees plaat? 

... de givers een stadsspel gespeeld hebben in Mechelen? 

... ze lang op zoek moesten naar een revolver? 

... ze die uiteindelijk gevonden hebben in een café? 

... ze daarmee een bank wilden overvallen? 

... de jins een heus festival hebben georganiseerd? 

... dit wel wat werk was? 

... de rest van de scouts mocht komen feesten? 

... dit mega-bangeijk-ni normaal goe was? 

… zij ook op een heuse survivaltocht zijn geweest? 

… ze net niet verloren zijn gelopen? 

… de groepsleiding stiekem deugenietenstreken 

uithaalt? 

… het op de kerstboomverbranding koud was? 

… we de lekkerste frietjes van heel edegem hebben 

verkocht? 

… het op JinLoodsenAkabe-weekend enorm leuk was? 

… we daar allemaal in muizen waren veranderd? 

 

  



WIST JE DAT 
 
... de kapoenen een ‘omgekeerde dag in de 

zuidpooljungle’ vergadering hadden? 

... ik wel benieuwd ben wat daar allemaal gebeurde? 

... ze de ijsberen een nieuwe thuis hebben gegeven? 

... de kapoenen erg mileubewust zijn nu? 

... de welpen een spannende dropping hebben gedaan? 

... ze wel wat pech hadden met het weer? 

... de vergadering toch nog superleuk was? 

... de jogi’s een speurneuzen vergadering deden? 

... ze hiervoor veel zakdoekjes nodig hadden? 

... ze hopelijk hun neus hebben terug gevonden? 

... dit de laatste knip van het jaar is? 

... dat erg spijtig is? 

... het ook een beetje goed nieuws is? 

... dat wil zeggen dat we ook weer bijna op kamp 

kunnen? 

... we er allemaal al erg naar uitkijken? 

… we op de paaseislag een heleboel eitjes hebben 

verkocht? 

… de eitjes enorm lekker waren 

… we dit weten omdat we er stiekem van hebben 

geproefd? 

… de spaghetti na die lange dag heeel lekker was?  



VERHAALTJE 
De legende van de kleuren  

Dit verhaal gaat over het ontstaan van de regenboog.  

De kleuren van de wereld waren eens aan het discussiëren. Ze vonden 

allemaal dat zij de beste waren, de meest belangrijke, de nuttigste en de 

favoriet!  

Groen zei: “Het is duidelijk dat ik de meest belangrijke ben. Ik sta gelijk 

aan het leven en de hoop. Ik ben gekozen voor het gras, de bomen en de 

bladeren. Zonder mij zouden alle dieren dood gaan. Kijk naar het platteland 

en je zal zien dat ik in de meerderheid ben.”  

Blauw onderbrak: “Jij denkt alleen maar aan de aarde, maar denk eens aan 

de lucht en de zee. Het is het water dat de basis is van het leven en de 

wolken die voortkomen uit de diepe zee. De lucht geeft ruimte en vrede. 

Zonder vrede zijn jullie niets.”  

Geel mompelde: “Jullie zijn allemaal zo serieus. Ik breng glimlachen, 

vrolijkheid en warmte in de wereld. De zon is geel. De maan is geel. De 

sterren zijn geel. Elke keer dat je naar een zonnebloem kijkt, begint heel de 

wereld te glimlachen. Zonder mij zou er geen lol aan zijn.”  

Oranje begon toen haar uiteenzetting: “Ik ben de kleur van gezondheid en 

kracht. Ik mag dan schaars zijn, ik ben wel belangrijk omdat ik voorzie in 

de benodigdheden van de mensheid. Ik voorzie de meest belangrijke 

vitaminen. Denk aan wortels, pompoenen, appelsienen, mango’s. Ik hang 

er niet altijd maar, als ik de hemel vul tijdens zonsopgang of 

zonsondergang dan is mijn schoonheid zo schitterend dat niemand aan 

andere kleuren denkt.”  

Rood hield het niet langer en schreeuwde: “Ik ben de heerser van jullie 

allemaal! Ik ben bloed, levensbloed. Ik ben de kleur van het gevaar en 

heldendom. Ik ben bereid te vechten voor een doel. Ik breng vuur in het 

bloed. Zonder mij zou de aarde zo leeg zijn als de maan. Ik ben de kleur 

van passie en liefde. De rode roos, de kerstroos en de klaproos.”   



VERHAALTJE 
Paars rekte zich uit tot zijn volle lengte. Hij was erg groot en sprak met 

veel pracht. “Ik ben de kleur van koninklijkheid en macht. Koningen, chefs 

en bisschoppen hebben mij altijd gekozen omdat ik sta voor autoriteit en 

wijsheid. Mensen twijfelen niet aan mij. Ze luisteren en gehoorzamen.”  

Indigo sprak ten slotte. Veel rustiger dan alle anderen, maar met net zoveel 

vastberadenheid. “Denk aan mij. Ik ben de kleur van de stilte. Ik val haast 

niet op, maar zonder mij zouden jullie allemaal superieur zijn. Ik sta voor 

gedachten en reflectie, twinkelingen en diep water. Je hebt mij nodig voor 

balans en contrast, voor gebeden en innerlijke rust.”  

De kleuren gingen maar door. Elk overtuigd van zijn of haar superioriteit. 

Hun discussie werd heftiger en heftiger.  

Plotseling kwam er een enorme heldere bliksemschicht. De donder rolde en 

bulderde. Er volgde een enorme stortbui. De kleuren krompen ineen van 

angst en zochten veiligheid bij elkaar.  

Midden in dit geweld begon de regen te spreken. “Jullie domme kleuren, 

onderling vechtend, elk proberend te domineren over de anderen. Weet je 

dan niet dat jullie stuk voor stuk gemaakt zijn voor een speciale reden? 

Ieder uniek en verschillend. Sla de handen ineen en kom naar mij toe.”  

De kleuren deden wat ze gevraagd werd, kwamen bijeen en sloegen de 

handen in elkaar. De regen ging door: “Vanaf nu, elke keer als het regent, 

zal elk van jullie zich uitstrekken naar de 

hemel in een grote boog van kleuren. Als 

een herinnering aan het feit dat je kan 

samenleven in vrede. De regenboog is een 

teken van hoop voor morgen.”  

En zo, elke keer als het regent en het water 

de wereld schoonwast, denk er dan aan dat 

je elkaar waardeert.   

  



SPELLETJES 
  

Kan jij de woorden terugvinden? 



SPELLETJES  



SPELLETJES  



VERJAARDAGEN 
Robbert Jacobs    Leiding  04/04/1986 
Lien D’Heer     Leiding  14/04/1992 
Cynthia Mertens    Jogi’s   14/04/1999 
Charlotte Géhot    Leiding  19/04/1991 
Jordi Van Oers    Jogi’s   21/04/1997 
Samuel De Vleeschhouwer  Givers   15/04/1996 
Kathleen Milants    Leiding  24/04/1989 
 
Tibo Meuris     Jogi’s   01/05/1998 
Stephanie Van Onderbergen   Welpen  08/05/2001 
Chantel Spencer    Kapoenen  10/05/2005 
Linn Gijbels     Leiding  10/05/1991 
Quan Zhang     +22   19/05/1989 
Jolien Roovers    Leiding  22/05/1990 
 
Tim Roovers     Jin   07/06/1993 
Natalie Vanden Eynde   +22   09/06/1987 
Dana Vrancken    Jogi’s   14/06/1998 
Maud Ysebaert    Givers   15/06/1996 
Sofie Bruynincks    Givers   28/06/1996 
Lisa Hellemans    Leiding  28/06/1993 
Sharon Koumans    Givers   29/06/1994 
 
Emilie Ooms     Jogi’s   07/07/1999 
Simke Remes     Matploeg  14/07/1987 
Jorn Vleugels     Jogi’s   16/07/1997 
Jolien Beugnies    Givers   19/07/1994 
Janpieter Dox     Leiding  19/07/1988 
Kaled Shnoun     Jin   20/07/1992 
Ellen Uyttendaele    Leiding  25/07/1990 
Daan Vervoort    Kapoenen  29/07/2005 
 
Isabelle Massar    Jin   08/08/1990 
Nico Craps     Welpen  14/08/2000 
Linde Muller     Jogi’s   15/08/1999 
Julie Van Elsen    Leiding  15/08/1990 
Matthieu Herssens    Leiding  16/08/1987 
Pepijn Aerts     Leiding  23/08/1991 
Bram Stoffels     +22   26/08/1987 
Oscar Niesz     Kapoenen  27/08/2005  



FOTO’S  - vergaderingen 

 
  



FOTO’S  - groepsweekend 

  

Meer foto’s? Ga snel kijken op ons 
webalbum! 
http://picasaweb.google.com/47akabe  

http://picasaweb.google.com/47akabe


Kapoenenen 
15 april  12u-17u  Spelen, spelen, spelen 
21-22 april BRIEF  Takweekend 
29 april  14u-17u  Gouwactiviteit 
13 mei  18u-20u Griezelen 
27 mei  8u-17u30 Daguitstap naar zee 
17 juni  12u-14u  BBQ 
 
Welpen 
15 april  10u-16u  Koken 
21-22 april BRIEF  Takweekend 
29 april  14u-17u  Gouwactiviteit 
13 mei  10u-13u  Zwemmen 
27 mei  10u-16u  Vettige dag 
 
Jonggivers 
13-15 april BRIEF  Takweekend   
29 april  10u-17u Zoektocht + Gouwactiviteit 
13 mei  10u-16u  Circus 
27 mei  13u-17u  Zwemmen 
9 juni  18u-20u BBQ 
 
Givers 
15 april  BRIEF  Daguitstap naar zee 
29 april  14u-17u  Gouwactiviteit 
13 mei  10u-16u  Schildervergadering 
27 mei  10u-16u  Verrassing 
16 juni  17u-20u BBQ 
 

  



Jins 
20-22 april BRIEF  Takweekend 
29 april  14u-17u  Gouwactiviteit 
13 mei  10u-16u  Flauwe grappen 
26 mei  18u-22u  Eindejaarsactiviteit 
 
+22 
29 april  14u-17u  Gouwactiviteit 
27 mei  8u15-18u30 Daguitstap naar zee 
16 juni  19u-22u  Afscheidsdrink 
20-22 juli BRIEF  Takweekend 
 
KAMPDATA 
Kapoenen  3 juli 2012 tot 8 juli 2012 
Welpen   1 juli 2012 tot 8 juli 2012 
Jogi’s   19 juli 2012 tot 29 juli 2012 
Givers   19 juli 2012 tot 29 juli 2012 
Jins   19 juli 2012 tot 29 juli 2012 
 
 



Kapoenen  kapoenen@47aka.be 
Matthieu Herssens Jan de Bodtlaan 65, Edegem  0496 97 86 82 
Mathias Van Scharen 
Linn Gijbels  Veldstraat 83, Ranst   0498 37 08 49 
Liesbeth Knaeps  De Burburestraat 26, Antwerpen  0471 37 93 20 
Stien Kames  Jan van de wervelaan 28, Hoboken  0476 75 27 41 
 
Welpen   welpen@47aka.be 
Ellen De Roeck   Kladdenbergstraat 48, Edegem  0479 06 96 57 
Isabelle Dumarteau 
Charlotte Géhot  Sterrenlaan 48, Wilrijk   0478 24 97 14 
Fabian Mermans  Hof van riethlaan 2, Mortsel  0476 54 92 16 
Sarah Van den Bergh De Ster 43, Hove    0499 14 86 77 
 
Jogi’s   jonggivers@47aka.be 
Hilde Vlyminckx  Haagbeuklaan 12, Hove   0497 83 60 42 
Julie Van Elsen  Sint Goriksplein 4/3, Edegem  0496 62 23 06 
Niels Roelants  Binnenplein 10, Berchem   0494 88 14 26 
Lisa Hellemans  Te Nijverdoncklaan, Edegem  0470 80 57 86 
Ellen Grietens  Florastraat 70, Borgerhout   0486 54 50 10 
 
Givers   givers@47aka.be 
Carine Herssens  Jan de Bodtlaan 65, Edegem  0493 15 25 64 
Jolien Roovers  Malisgoed 17, Wilrijk   03 830 27 56 
Pieter Jan Peeters Walter Pompelaan 11, Mortsel  0495 82 40 10 
Pepijn Aerts  Infanterielaan 5/103, Kontich  0485 43 44 90 
Lien d’Heer  Pierstraat 154, Kontich   0499 30 33 67 
 
Jins   jins@47aka.be 
Robbert Jacobs  Hof Ter Bekestraat 50, Antwerpen 1  0499 40 25 94 
Jasper de Naegel  Vredeborgstraat 12, Boechout  0494 69 57 43 
Bram Nuyts   Deurnestraat 10, Mortsel   0499 34 48 75 
Stephanie Deamen Sorbrechtshofstraat 15, Edegem  0496 43 85 37 
 
+22   plus22@47aka.be 
Ellen uyttendaele  Beekstraat 12, Edegem   0479 45 36 08 
Kathleen Milants  Westermoer 12, Wommelgem  0499 13 38 72 
Joris Schoeters  Vlierenpaal 23, Kontich   0478 57 23 32 
 
Hulpleiding  hulpleiding@47aka.be 
Ellen Uyttendaele  Beekstraat 12, Edegem   0479 45 36 08 
Evy Le Bruyn  Stommehoevestraat 138, Wommelgem 0473 73 48 78 
 
Groepsleiding  groepsleiding@47aka.be 
Charlotte Schoonjans Limburgstraat 13, Antwerpen  0495 33 74 41 
Joris Schoeters  Vlierenpaal 23, Kontich   0478 57 23 32 
Janpieter Dox  Hof Savelkoul 54, Mortsel   0494 99 45 08 


