
 
 
 
 
 
 

 
April – Juni 2013 

 
 
VU: 
Matthieu Herssens Jan De Bodtlaan 65  2650 Edegem 
Ellen Uyttendaele  Beekstraat 12   2650 Edegem 
Julie Van Elsen  Sint Goriksplein 4   2650 Edegem 



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 
 
Liefste poezewoefkes 
 
OOh  de laatste editie van de knip ligt hier voor je neus. Bloed, 
zweet en tranen heeft het ons gekost, maar het is toch gelukt! 
 
Ook deze keer staan de vetstrakke programma’s van jullie 
leidingsploeg erin. Maar dit is niet alles! We hebben de allerleukste 
spelletjes van heel de wereld bijeengeraapt en er vallen een heleboel 
steengoede tips van de knip te ontdekken! Oma scouts heeft al 
laten weten dat zij op safari zit op de Mount Everest zoals het een 
echte scouts betaamt . 
 
Vergeet zeker niet de info vooraan in deze knip te lezen over de 
kampen en onze groepsuitstap! 
 
Voorts zijn er een heleboel leuke activiteiten zoals de Croque 
Monsieur slag van de Welpen en Kapoenen, Een geweldige Karaoke-
middag en de Buitenspeeldag! 
 
Wist je dat er een heleboel wist je datjes te ontdekken vallen? 
 
Met tranen in de ogen nemen we hier afscheid. 
Veel leesplezier 
 
Wij eindigen met een dikke smakkerd voor iedereen! 
 
Poaka, Winterkoninkje, Springbok  



Groepsleiding 
 

 
Beste kapoenen, welpen, jonggivers, givers, jins, +22-ers, leiding, ouders, 
begeleiders, … 
 
Na een lange winter vol koude en sneeuw komt de lente eraan! Afgelopen 
semester hebben we dit serieus mogen ondervinden: een ganse dag 
buiten spelen in de koude, gooien met sneeuwballen, het gevecht 
aangaan met de verwarming in het scoutslokaal om ’s middags toch even 
te kunnen opwarmen tijdens de lunchpauze, …  
 
We hebben een heel erg leuk groepsweekend achter de rug! Een 
prachtlocatie te Kortrijk: mooi domein met speeltuin, speelweide en 
speelbos, prachtige slaaplokalen met stapelbedden en verwarming, een 
grote eetzaal die ook als speelruimte kon benut worden, … Slechts 1 
minpunt: de afstand Edegem – Kortrijk. Hiervoor willen we graag onze 
excuses aanbieden. Het was voor ons niet makkelijk een locatie te zoeken 
die voldeed aan al onze ‘Akabe-eisen’: rolstoeltoegankelijkheid, 
speeldomein, lokalen die verwarmd kunnen worden, voldoende 
slaapruimte, sanitair, … . We hoorden van verschillende ouders dat het erg 
moeilijk was om deze afstand te overbruggen en er tijdig te geraken: we 
zullen hier volgend jaar zeker rekening mee houden! (Voor de foto’s kan u 
terecht op onze foto-site: u surft naar www.47aka.be en klikt door naar 
onze foto-pagina, waar u een link vindt naar Picasa-web. De foto’s staan 
onder het album ‘groepsweekend 2013). 
 
Wat we zeker ook nog willen aankondigen is onze groepsactiviteit op 
zaterdag 4 mei 2013. In november werden we uitgenodigd door de Lady 
club 51-Minerva, een service club opgericht door enkele vrouwen uit 
Wommelgem. Zij organiseren een gans jaar activiteiten ten voordele van 
een goed doel: dit jaar werden wij als Akabescouts in de bloemetjes 
gezet! We kregen een bedrag dat we mochten spenderen aan een 
groepsactiviteit en kozen er dit jaar voor om een uitstap richting 
Bellewaerde-park te Ieper te plannen. We spreken af om 8u30 aan het 
lokaal, om dan met de bus naar Ieper te vertrekken. We plannen terug te 
zijn rond 18u30 à 19u00. Zou u ons willen laten weten via mail wie 
meegaat, dit tegen 14 april?  

  

http://www.47aka.be/


Groepsleiding 
 
Kapoenen: kapoenen@47aka.be 
Welpen: welpen@47aka.be 
Jonggivers: jonggivers@47aka.be 
Givers: givers@47aka.be 
Jins: jins@47aka.be 
+22: plus22@47aka.be  
 
Op deze daguitstap zullen we onze groep per tak laten genieten van 
Bellewaerde. We voorzien ‘noodkaartjes’ die ieder rond de nek kan hangen 
met naam van het kind of de jongere en de GSM-nummer van takleiding 
en groepsleiding.  
Verder heb je niet meer nodig aangepaste kledij (shorten en t-shirts bij 
warm weer, regenjassen bij regenweer), lunchpakket, koek en drankje en 
zeker niet te vergeten: GOED HUMEUR EN DURF!   
 
Vele scouteske groeten, 
 
De groepsleiding (Carine, Joris en Kathleen) 

  

mailto:kapoenen@47aka.be
mailto:welpen@47aka.be
mailto:jonggivers@47aka.be
mailto:givers@47aka.be
mailto:jins@47aka.be
mailto:plus22@47aka.be


GROEPSUITSTAP 
 

 

 

 

 

Zaterdag 4 mei 2013 

08u30 – 19u00 

Afspraak aan het lokaal 
Mee te nemen: 

Lunchpakket 

Regenkledij 

Stevige stapschoenen 

  



KAMPEN 
 
Klein Kamp: 
Dungelstraat 13 
3440 Halle-Booienhoven 
 
Kapoenen: 4 juli tot en met 8 juli 
Welpen: 2 juli tot en met 8 juli 
 
Groot Kamp: 
Morville 23 
6940 Wéris (Durbuy) 
 
Jonggivers:19 juli tot 27 juli 
Givers: 19 juli tot 28 juli 
Jins: 19 juli tot 28 juli 
 

   



KAPOENEN 
  

Hallo kapoenen en ouders/begeleiders, 

De tijd vliegt zo snel, want dit is alweer de laatste knip van dit 

scoutsjaar…Maar wees gerust: wij hebben nog enkele spetterende 

vergaderingen in elkaar gebokst! 

Als je niet kan komen naar een vergadering, verwittig dan iemand 

van de leiding! 

Dat kan door te bellen:  
- tel. Linn: 0498/37.08.49  

- tel Julie: 0496/62.23.06  

- Tel Elien: 0494/89.35.47  

Maar mailen mag ook: kapoenen@47aka.be 
 

 Meer informatie over het kamp kan je terugvinden op de vorige 

pagina van deze knip! 

 

7 April Croque monsieurslag 

Liefste kapoenen, 

Vandaag organiseert jullie leiding een groot festijn! En jullie mogen ook 

van de partij zijn. Helaas worden er geen spelletjes gespeeld vandaag, 

want de leiding is druk bezig met het vullen van een hongerige maag! 

Voor meer informatie kan je de flyer bekijken achteraan in de knip. 
  



KAPOENEN 
 

 

21 April   Olympische spelen 13.00u – 16.00u 

Hopelijk zijn jullie goed uitgerust, want we organiseren de olympische 

spelen op Akabe! 

Warm je thuis maar al goed op… We testen hoe goed jullie zijn in 

verschillende sporten: Wie kan het snelst lopen? Wie kan het verst 

springen? Wie kan er op zijn hoofd gaan staan? Wie heeft het meeste 

kracht? Als je dat wil weten, zal je vandaag naar het lokaal moeten 

komen vanaf 13u! 

 
4 Mei Supertoffe vergadering… 

Na vandaag hebben onze kapoenen misschien geen stem meer…Ze 

zullen heel hard gillen van plezier. Wat we vandaag gaan doen heeft 

iets te maken met een park waar je veel pret kan beleven…Juist, we 

gaan naar een pretpark!!! Maar welk pretpark zou het zijn? Wie durft 

er allemaal in een rollercoaster? Of kijken jullie liever naar dieren, 

want dat gaat ook! Weten jullie  al naar welk pretpark we gaan? 

Meer informatie kan je vinden vooraan in de knip. 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=olympische+spelen&source=images&cd=&cad=rja&docid=KcaQCbZNtwu5iM&tbnid=LScPX15hHONh-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://goud-info.be/jacht-naar-goud-zilver-en-brons-op-de-olympische-spelen/&ei=F-hGUemrEMjA0QX1k4DADw&bvm=bv.43828540,d.d2k&psig=AFQjCNFQzLWzj0TQpJVxulVqITuIiVWO7w&ust=1363687806795594


KAPOENEN 
 
 
 

19 Mei Kookvergadering 13.00u – 16.00u 

 

Hmmmmmh, Wat ruikt het heerlijk in 

ons lokaal. Hoe zou dat komen?! 

Het komt door onze kapoenen, want 

vandaag koken we erop los! Natuurlijk 

doen we dat 

op de kapoenen-manier. Dat zal zorgen 

voor heel veel plezier! Kom jij ook? 

 

 

 

26 Mei Afsluit van het 

scoutsjaar  11.30u – 14.00u 

We zijn alweer gekomen aan de laatste 

vergadering van dit scoutsjaar, snif…snif… 

Toch willen we ook vandaag nog een leuke dag beleven samen met onze 

liefste kapoenen! 

Nadat we tijdens de vorige vergadering onze kookkunsten hebben 

geoefend, denken we dat we klaar zijn om eens iets uit te 

proberen…We gaaaaaaaaaaaaaaaaan (tromgeroffel) barbeque’en in 

stijl!  

De locatie en verdere details komen jullie nog te weten via een brief! 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=kok&source=images&cd=&cad=rja&docid=hQioKeoc35oZpM&tbnid=JgdML-CxA7WILM:&ved=0CAUQjRw&url=http://kids.flevoland.to/kleuren/garfield/odie-kok.shtml&ei=wuZGUerFG46o0AWtz4D4Cw&bvm=bv.43828540,d.d2k&psig=AFQjCNEXmF-boNV0LFeCBIeVIMZcTP3pvg&ust=1363687429502911


WELPEN 
 
 
 
Zaterdag 7 april van 12u00 tot 14u00 
en 15u30 tot 19u00 
We organiseren een croque-slag om de 
takkasten van de Kapoenen en de 
Welpen te spijzen. Kom dus gerust even 
langs om een croque te eten. Het is dus 
geen vergadering voor leden. Uiteraard 
zijn ze wel welkom om croques te 
komen eten. Graag wel inschrijven voor 
3 april via croque47@hotmail.com, zo 
kunnen wij de hoeveelheden beter schatten.  

 
Zaterdag 20 april tot en 
met zondag 21 april 
Dit weekend gaan we op 
takweekend. Bereid je 
dus al maar voor op een 
serieuze dosis plezier. 
Een brief met meer 
informatie volgt. 
 
 

 
 
Zaterdag 4 mei 
We gaan op uitstap naar 
Bellewaerde! Meer info vindt 
je elders in de KNIP.  

  

mailto:croque47@hotmail.com


WELPEN 
 
 

 
Zondag 19 mei van 10u00 tot 16u00 
Vandaag is het piratenvergadering! Haal die 
ooglapjes dus al maar boven en bereid je maar voor 
op de piratengebruiken. Arrrrrrrgh! Schip ahoi!  

 
 
 
 
 
 

Zondag 2 juni van 10u00 tot 12u30 
Maak je klaar voor een heleboel 
waterpret, want vandaag gaan we 
zwemmen. Afspraak om 10u00 aan ‘Den 
Bessem’ in Mortsel. 
 
 
Dinsdag 2 juli tot en met maandag 8 juli 
Het is weer tijd voor ons jaarlijkse kamp. Verdere info volgt nog in een brief. 
Overzichtje voor op het prikbord: 

  

Zaterdag 7 april van 12u00 tot 14u00 en 15u30 tot 19u00: croque-slag, 
akabelokalen 
Zaterdag 20 april tot en met zondag 21 april: takweekend, brief volgt 
Zaterdag 4 mei: uitstap Bellewaerde, meer info elders in de KNIP 
Zondag 19 mei van 10u00 tot 16u00: piratenvergadering,  akabelokalen, 
lunchpakket, drie-uurtje 
Zondag 2 juni van 10u00 tot 12u30: zwemmen, Den Bessem in Mortsel, 
zwemgerief 
Dinsdag 2 juli tot en met maandag 8 juli: kamp, brief volgt 



JOGI’S 
 
 

Dag lieve jogi’s! 
De laatste knip van het scoutsjaar is weeral aangebroken. Maar geen 
getreur, er komen nog tal van leuke vergaderingen aan. Hopelijk kan je 
er weer bij zijn!!  
 

Zaterdag 07/04: 10-16 
Piraten-Vergadering! 
Wij zijn piraten van de zee, en al wie zin heeft 
vaart maar mee.  
Wij zijn piraaaaaaaaaten piraaaaaaaaaten 
piraaaaaaten van de zee!! 
Vandaag kiezen we voor het ruime sop. Op volle 
zee zullen we benaderd worden door echte 
piraten! Als dat maar goed afloopt… Zet jullie 
ooglapje alvast maar op! 
Vergeet jullie piratenboterhammen niet mee te 
brengen. 
 

Vrijdag 26/4 – Zondag 28/4  
Takweekend! 
Het is weer weekend, wooohooo! 

Het is weer weekend, wooohooo! 
Eindelijk is het dan zo ver, het takweekend 
is er! Dit belooft het beste weekend van het 
jaar te worden, dus zorg zeker dat je erbij 
kan zijn! Verdere informatie volgt nog! 
 

  



JOGI’S 
 

 

Zaterdag 4/5 
Uitstap Bellewaerde! 
Vandaag maken we een grootste 
daguitstap naar de tofste plek ter 
wereld met alle takken, namelijk 
BELLEWAERDE!!  Smeer je benen 
alvast maar in want dat zal nodig zijn 
op deze spetterende, fantastische, 
megacoole dag!  Praktische info vindt 
je vooraan in de knip! 
 

Zaterdag 11/5: 14-17 
Karaoke! 

 
De meeste dromen zijn bedrog, maar niet elke 
droom is bedrog! 
Want we organiseren vandaag een dag, waarop 
iedereen zingen mag! 
Tijdens deze vergadering is enthousiasme een 
must. Zangtalent en coole moves zijn vereist.  
 

 
 

Zondag 26/5: 10-16 Hup Holland, Hup! 
Onze Noorderburen komen een dagje 
genieten van het zonnige Zuiden, en 
hopen natuurlijk dat jullie hen (gratis, ze 
blijven gierig hé!) onderdompelen in onze 
Belgische sfeer.  
Vergeet geen boterhammetjes mee 
te nemen.  



JOGI’S 
 
 
Zondag 9/6: 10-16 
Water! 

 
Speciaal voor deze dag hebben we bij ‘onze-
lieven-heer’ goed weer besteld! Bij dit tropische 
weer horen natuurlijk tal van leuke 
waterspelletjes. Moest ‘onze-lieven-heer’ door 
zijn leeftijd onze bestelling vergeten zijn, zullen 
we natuurlijk andere dolle pret voorzien! 
Vergeet geen boterhammetjes mee te nemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dit was de laatste knip van het jaar, 
hopelijk vonden jullie het leuk MAAR,  
er staat nog een kamp klaar.  
Hopelijk zien we elkaar daar snel weer,  
en zoals elke keer, 
met goed weer. 
Jullie allerliefste, tofste, coolste, knapste, elegantste, grappigste, 
sympathiekste, vrolijkste, plezantste, akabeeste JOGILEIDING!!! 

  



GIVERS 
 
 
  
Beste lezers, jong en oud, 
de knip is terug van weggeweest. We hebben het tweede semester reeds 
stevig ingezet met spetterende vergaderingen en zinj helemaal klaar voor de 
volgende resem aan activiteiten! Deze zullen doorgaan op volgende data: 
 
14 april 
The AKABE-games 
 
Zijn jullie klaar voor enkele avontuurlijke spelen. Zowel levende stratego als 
cluedo zullen die dag de soldaat en speurneus in jullie bovenhalen. Laat jullie 
strijdvaardige kant zien en ga voor de overwinning. Dat de sterkste mogen 
winnen! 
 
21 april 
Disco-vergadering 
 
“We can dance if we want to 
We can leave your friends behind 
Cause your friends don't dance 
And if they don't dance 
Well they're no friends of mine.” 
Aangezien jullie zo bedroefd waren dat onze discovergadering vorige keer 
niet doorging, hebben we besloten om deze een tweede kans te geven. Trek 
jullie meest sfeervolle kleding aan, zodat jullie kunnen blinken op de 
dansvloer en maak jullie klaar voor een complete make-over. Twee teams 
strijden tegen elkaar met als hoofdprijs de gegeerde VIP-tickets.  

  



GIVERS 
 
 
4 mei (zaterdag!) 
Bellwaerde (uitstap) 
Deze dag gaan we op uitstap met alle takken. Hoe meer zielen hoe meer 
vreugd! Meer info vindt je vooraan in deze knip. 
 
 
19 mei 
Duo vergadering 
Deze vergadering doen we samen met de scouts van den 30ste. Dit zodat 
zowel zij als jullie nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Het wordt een dag om 
de horizon te verruimen en aan de groepssfeer te werken. Ons vertrouwen, 
inzettingsvermogen en kwaliteiten zullen worden getest. Kortom, een 
rasechte scoutsvergadering! 
 
2 juni 
BBQ / Amerikaanse vergadering 
Onze laatste vergadering sluiten we af met een overheerlijke BBQ en hopelijk 
zal de zon ook van de partij zijn! De dag zal op Amerikaanse wijze worden 
ingekleed, en ook het entertainment krijgt cowboy en sheriff trekjes! Ouders, 
bereid jullie voor op enkele heldhaftige verhalen voor de avond nadien. 
Leden, verf die wangen op z’n indiaans en haal die revolvers boven. Het 
wordt een afsluiter van formaat! 

  



GIVERS 
 
 
19-28 juli 
Grootkamp 
Kan je er door de omstandigheden eens niet bij zijn, of zit je nog met 
prangende vragen omtrent scoutsaangelegenheden, aarzel dan niet om 
contact met ons op te nemen via mail: givers@47aka.be of telefonisch. 

 

 
“Doedis normaal!” 
 
Uw allerliefste (en bovendien ook de leukste) leiding: Bruno, Carine en David 
  

mailto:givers@47aka.be


JINS 
 

 
Hey beste rakkers   
Ons programma voor al weer het einde van een bangelijk Jin jaar   
 
Zondag 21 april 2013 
Stoere rekruten vandaag schieten we in actie. Zie dat jullie allemaal goed 
getraind zijn zodat we de vijand kunnen 
verslaan. 
Gewoner uren en de bokes niet vergeten !  
Geef acht !  
 
 
 
 
 
Zaterdag 4 mei 2013 
Vandaag gaan we op uitstap met de hele akabe naar Bellewaarde. Verdere 
informatie hierover vindt je in de knip. 
 

 
 
 

http://us.123rf.com/400wm/400/400/Krisdog/Krisdog1106/Krisdog110600016/9721799-illustratie-van-cartoon-boos-op-zoek-leger-boor-sergeant-op-de-kijker-schreeuwen.jpg


JINS 
 
 

 
11 mei 2013 
Beste Jins, vandaag is er echter geen vergadering omdat jullie top leiding gaat 
helpen op de karaoke en fuif in het jeugdhuis van Edegem . Jullie zijn echter 
natuurlijk allemaal van harte welkom  sfeer is verzekerd ! Als jullie willen 
komen, zullen jullie van ons nog een flyer krijgen met al de nodige informatie. 
 
Zondag 19  mei 2013 
Vandaag gaan we op stap een leuk 
stadsspel in het hartje van Antwerpen 
kunnen jullie verwachten   De juiste 
uren en waar jullie juist moeten zijn deze 
dag zal jullie nog worden meegedeeld! 
Vergeet zeker deze dag jullie bokes niet 
en een drankje en jullie stapschoenen ! 
 
 
 
 
 
!!!!!PS : Beste Jins jullie hebben nog een takweekend de te goed. Deze zal in het 
laatste trimester er ook komen. De juiste datum en de verdere informatie zal 
jullie nog via een brief worden meegedeeld. 

  



+22 
Beste +22, 

Voor het laatste semester hebben wij nog 3 spetterende 

vergaderingen voor jullie in petto. Kan je er een keertje niet 

bij zijn, gelieve ons dan te contacteren op: plus22@47aka.be 

of telefonisch.  

Dikke kus! Kathleen, Ellen en Joris 

 
Raster 1: 

 

10 uur – 16 

uur 

Zondag 21 april: 

Stadsspel 

 

Voor de eerste vergadering kan je al wel raden aan de foto 

dat we naar Antwerpen gaan om een stadsspel te spelen. We 

spreken af omstreeks 10 uur, als altijd, maar deze keer aan 

de Hopper winkel van Antwerpen: Lange Kievitstraat 74 (de 

achterkant van het Centraal-station).  

Om 16 uur worden de leden daar terug afgehaald  

Meebrengen: 

scoutsdas voor 

verzekering, 

overheerlijke 

boterhammetjes, 

drankje, en een 

zakcentje om een terrasje te doen!! 

  

http://maps.google.be/maps?q=Lange+Kievitstraat+74+2018+Antwerpen&layer=c&z=17&iwloc=A&sll=51.212988,4.422255&cbp=13,129.7,0,0,0&cbll=51.213036,4.422162&hl=nl&ved=0CAoQ2wU&sa=X&ei=QgI_UZvvG4nj8QP_9oDwBg
mailto:plus22@47aka.be
http://maps.google.be/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=Lange+Kievitstraat+74+2018+Antwerpen&sll=50.934362,4.046804&sspn=0.00952,0.01929&ie=UTF8&z=16&iwloc=A
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=antwerpen&source=images&cd=&cad=rja&docid=OO3NhpsNRcYqoM&tbnid=QnJE60kwgBLOuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.prinsenhof.com/page.asp?iTaalID=1&iPageID=222!224!&ei=S_8-UcvaJuPM0QXrhYDICA&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNH5FR-Ny4QLlmwnipeJjCgg8tJCgw&ust=1363169475727010


+22 
 
Raster 2: 

Zaterdag 4 mei: 

Bellewaerde 

 

08 uur 30 – 19 

uur (meer info 

vooraan in de 

knip) 

 

Net zoals vorig jaar gaan we naar een pretpark, maar deze 

keer is het de beurt aan Bellewaerde.  

Meebrengen: scoutsdas, overheerlijke boterhammetjes, drankje, 

aangepaste kledij (shorten en t-shirts bij warm weer, 

regenjassen bij regenweer), voldoende zonnecrème en een 

petje!! 

 

Raster 3: 

17 uur – 20 

uur 

Zaterdag 8 juni: 

Afscheidsfeestje 

 
 

Onze laatste vergadering is weer een smulvergadering! We 

nemen die vergadering ons eigen stukje vlees mee en smijten 

het op de BBQ. De leiding voorziet groentjes en drank. Nadien 

nemen we rustig de tijd om het jaar af te sluiten en moeten 

we van bepaalde personen afscheid nemen… oooh…  

Meebrengen: scoutsdas, jullie eigen vleesje, 2 euro voor al dat 

lekkers dat de leiding nog voorziet, en jullie goed humeur!!  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=bellewaarde&source=images&cd=&cad=rja&docid=yHS8TgsUgmD8TM&tbnid=sZDBgb2zaWOlwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bellewaerdepark.be/&ei=hv8-UYuiFcKx0AW1-oE4&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNEU8NKFqgqYFXZ82FGwInAbWgYARQ&ust=1363169510042147
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=bbq&source=images&cd=&cad=rja&docid=n2Koja--PxWmRM&tbnid=pb0jl6Bp00j0CM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zrc.be/nieuws1/archief.php?taalID=1&maandjaar=05-2012&ei=sP8-Ubv5POO50QWk6oGACw&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNHzhseuPgdzpKn2heMWgtfqgEnaqg&ust=1363169576356460


WIST JE DAT, 
 

 … Matthieu in de musical “Belle & Het Beest” meespeelt? Zou hij het 

beest zijn? 

 … Fabian zijn haar stijlt met een stijltang en hij zes kleurpotloden 

onder zijn lip kan steken? 

 … we 1200 zakjes paaseieren hebben verkocht? 

 … de foeriers hadden verzwegen dat ze ’s avonds op Groepsweekend 

nog appelmoes over hadden? 

 … Matthieu & Carine als broer en zus veel ruzie maken? 

 … Evy met haar benen open van een glijbaan glijdt, uit angst dat ze te 

snel zou glijden? 

 … Linn in Maliwi stage doet en daar vlechtjes in haar haar heeft laten 

zetten? 

 … je best zonder elektrische rolstoel op kamp komt? 

 … de leiding op leidingsactiviteit is geweest en ze ’s ochtends zijn 

gaan zwemmen, de weg kwijt waren op zoek naar de IKEA en nadien 

2 uur reden in Nederland, ’s avonds bijna in slaap vielen en na het 

eten veel wraps hebben gegeten? 

 … één van de kapoenen letterlijk met de deur in huis was gevallen 

tijdens de Paaseislag? 

 … Carine al meer dan een half jaar niets meer gebroken heeft? 

 … we op zoek zijn naar nieuwe leiding? 

 … we dit jaar 50 jaar bestaan? 

 … één van de +22 de toren van Pizza als geen ander kan aanbeelden? 

 … één van de Jins nog steeds een rokkenjager is? 

 … de kapoenen misschien 2 nieuwe leden krijgen? 

 … we naar Bellewaerde gaan? 

 … we bijna op kamp gaan? 

 … het echt veel erg koud was voor de welpen toen ze 

welpenvergadering hadden? 

 … de jonggivers naar Maasmechelen op weekend gaan? 

 … Valentijn niet aan givers besteedt is? 

  



 VERHAALTJE 
 

De wedstrijd tussen de olifant en de tijger 
 
Het gebeurde eens lang geleden dat enige Mynah-vogels vrolijk 
zaten te zingen in een zijde-katoenboom. De boom was in volle 
bloei. De vogels zongen terwijl ze de knoppen en de bloemen van 
de boom aten. Er kwamen een olifant en een tijger bij de boom en 
die hoorden de vogels zingen. De olifant zei tegen de tijger: Laten 
we eens kijken wie van ons de Mynah-vogels kan laten stoppen 
met zingen. Degene die erin slaagt mag de ander opeten. De tijger 
stemde hiermee in. Eerst trompetterde de olifant drie keer zo 
luid als hij gewoonlijk deed. Maar de Mynah-vogels gingen 
gewoon door met zingen. Toen zei de tijger: Nu is het mijn beurt. 
Nu ga ik brullen. Het geluid van zijn gebrul vulde het hele bos. 
Toen de tijger brulde werden alle vogels plotseling heel stil. Zelfs 
de Mynah-vogels in de zijdeboom hielden hun snavel. De tijger zei 
opschepperig: Ik heb gewonnen, dus nu mag ik je opeten. De 
olifant was heel ongelukkig. De tranen rolden langs zijn gezicht. 
Ik geef toe dat je gewonnen hebt zei hij tegen de tijger. Maar eet 
me alsjeblieft niet nu op. Laat me naar huis gaan om afscheid te 
nemen van mijn vrouw en kinderen. Ik zal binnen een week terug 
zijn. De tijger stemde toe. Hij zei tegen de olifant: Kom op deze 
plaats terug op de zevende dag en dan zal ik je opeten. De olifant 
ging naar huis en kwam op de zevende dag terug met een heel 
bedroefd gezicht. Een konijn zag de treurende olifant. Vriend 
olifant zei het konijn, waarom zie je er zo treurig uit? Kan ik je 
misschien helpen? Ik ben op weg om me door de tijger te laten 
opeten, zei de olifant want we hebben een wedstrijd gehouden en 
die heeft de tijger gewonnen.  
  



VERHAALTJE 
 
Wees niet bang, zei het konijn. Ik zal je redden. Doe maar precies 
wat ik je zeg. Het konijn bedekte het lijf van de olifant met allerlei 
soorten voedsel. Wanneer we de tijger tegenkomen, zei het 
konijn zal ik het volgende zeggen tegen hem: laten we eens zien 
wie er sterker is, jij of ik. Laten we zien wie deze olifant omver 
kan duwen. Degene die erin slaagt mag de verliezer opeten. Ik zal 
de tijger vragen het eerst te duwen. Als de tijger duwt moet je 
geen centimeter opzij gaan. Als hij ophoudt met duwen zal ik 
beginnen. Als ik tegen je aan duw moet je omvallen zo gauw ik je 
aanraak. De olifant vond het een goed plan en samen gingen ze 
naar de tijger toe. Tijger, zei het konijn ik heb gehoord dat je erg 
sterk bent en dat je deze grote olifant verslagen hebt. Laat ons nu 
eens zien wie van ons het sterkst is. Laten we proberen de olifant 
omver te duwen. De winnaar kan dan de verliezer en de olifant 
opeten. De tijger werd heel boos. Hoe kan een nietig dier als jij 
zoiets zeggen tegen een groot sterk dier als ik? Maar hij stemde 
er toch mee in om te doen wat het konijn had voorgesteld. De 
tijger probeerde de olifant omver te duwen. Hij duwde heel hard 
maar de olifant ging geen centimeter opzij. Tenslotte gaf de tijger 
het op. Daarna was de beurt aan het konijn. Zodra het konijn de 
olifant aanraakte viel hij met veel lawaai om. Toen de olifant was 
omgevallen sprong het konijn op zijn rug en begon het voedsel 
dat hij eerder op de olifant had vastgemaakt op te eten. De tijger 
dacht dat het konijn echt de olifant aan het opeten was en werd 
heel bang. Hij vreesde dat het konijn hem op zou gaan eten als het 
met de olifant klaar was. De tijger was zo bang dat hij het bos in 
rende en nooit meer terugkwam. Zo gebeurde het dat heel een 
klein dier, een heel groot dier redde. 
  



MOPPENTROMMEL 
 

Wat was was eer was was was? 

Honing  

Wat zegt een cafébaas als er een Fransman, een nederlander en een 

belg binnen komen?  

'Is dit een grap?'  

Wat zegt een kikker als hij uit de boom valt? 

KWAK!  

Welk dier bestaat voor 3/4 uit wol ? 

Een Wolf.  

Wat is sinterklaas met een zaklamp? 

Een schijnheilige! 

Wat krijg je als je een koe buskruit voert?  

Bamboe 

Wat eet een vegetarische kannibaal?  

Een groenteboer.  

Waarom opent een dom blondje haar pak melk al in de supermarkt? 

Omdat er staat hier openen  

Het is blauw en niet zwaar? 

Licht blauw  

Een woord van 12 letters zonder klinkers :  

zandweggetje 

  



SPELLETJES 

 

  



SPELLETJES 
 

  



TIP VAN DE KNIP 
 

  



TIP VAN DE KNIP   



TIP VAN DE K

  



FOTO’S  

 
  



FOTO’S   
 

  

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

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


Croque Monsieurslag 
  

Voor een lekker eetfestijn moet je op onze croque monsieurslag zijn!  
Nodig al je vrienden en familie uit en kom lekker smullen bij de kapoenen 

en welpen. 

 
Op 7 april 2013 (Ja 
voor zo’n overheerlijke croque monsieur die met veel liefde bereid wordt. 
Dit kan tussen 12.00u en 14.00u, maar ook later die dag kan je aanschuiven 

aan onze tafel namelijk tussen 15.30u en 19.00u. 
Even alles netjes op een rijtje: 

Wat? Croque Monsieurslag om de takkas wat te spekken 
Wanneer? 7 april 2013 tussen 12.00u – 14.00u en tussen 15.30u – 19.00u 

Waar? De lokalen van Akabe Edegem 
Adres: Rogier Van Der Weydenstraat 2 

2650 Edegem 
Quanta costa? Er zijn verschillende keuzemogelijkheden: 

 
• Croque uit het vuistje: 
o Croque monsieur €2 
o Croque hawaï €2.5 
o Croque italiano € 3 
o Croque banaan/chocolade €2 
• Schotels (2 croques + groentjes) 
o Croque monsieur: €4 
o Croque hawaï @5 
o Croque italiano: €6 
 

Om zeker voldoende croque monsieurs te voorzien vragen wij om op 
voorhand in te schrijven door te mailen naar volgend e-mailadres: 

croque47@hotmail.com 
Vermeld hierbij je naam + het aantal personen + welke croques of schotels 

je graag wil. 
Bestellen kan tot en met 4 april 2013 

Betalen doe je best op de dag zelf (cash) en liefst zo gepast mogelijk. 
  



Kapoenenen 
7 april  Croque Monsieur  Flyer 
21 april  Olympische spelen  13u00-16u00 
4 mei  Bellewaerde  08u30-19u00 
19 mei  kookvergadering  13u00-16u00 
26 mei  afsluit   11u30-14u00 
 
Welpen 
 
7 april  Croque Monsieur  Flyer 
20-21 april Takweekend  BRIEF 
4 mei  Bellewaerde  08u30-19u00 
19 mei  Piratenvergadering 10u00-16u00 
2 juni  Zwemmen  10u000-12u30 
 
Jonggivers 
 
7 april  Piratenvergadering 10u00-16u00 
26-28 april Takweekend  BRIEF 
4 mei  Bellewaerde  08u30-19u00 
11 mei  Karaoke   14u00-17u00 
26 mei  Hup Holand Hup  10u00-16u00 
9 juni  Waterspelletjes  10u00-16u00 
 
Givers 
 
14 april  AKABE games  10u00-16u00 
21 april  Disco   10u00-16u00 
4 mei  Bellewaerde  08u30-19u00 
19 mei  DUO   10u00-16u00 
2 juni  BBQ   10u00-16u00 
Jins 
 
21 april  Leger   10u00-16u00 
4 mei  Bellewaerde  08u30-19u00 
11 mei  Karaoke   14u00-17u00 
19 mei  Hup Holand Hup  10u00-16u00 
 
+22 
 
21 april  Stadsspel  10u00-16u00 
4 mei  Bellewaerde  08u30-19u00 
8 juni  Afscheid  17u00-20u00 



Kapoenen  kapoenen@47aka.be 
Linn Gijbels   
Julie Van Elsen 
Elien Aerts 
Mathias Van Scharen 
 
Welpen   welpen@47aka.be 
Fabian Mermans 
Sarah Van den Bergh 
Isabelle Dumarteau 
Olivier Huybrechs 
Hanne De Naegel 
 
Jogi’s   jonggivers@47aka.be 
Bram Nuyts 
Lien d’Heer 
Pieter-Jan Peeters 
Ellen Grietens 
 
Givers   givers@47aka.be 
Carine Herssens 
David Andriessens 
Bruno Van Damme 
 
Jins   jins@47aka.be 
Gitte Ulrich 
Pepijn Aerts 
Silke Vanhuffelen 
 
+22   plus22@47aka.be 
Ellen uyttendaele   
Kathleen Milants   
Joris Schoeters   
 
Hulpleiding  hulpleiding@47aka.be 
Ellen Uyttendaele   
Evy Le Bruyn   
Matthieu Herssens  
 
Groepsleiding  groepsleiding@47aka.be 
Joris Schoeters  0478/57.23.32 
Kathleen Milants  0499/13.38.72 
Carine Herssens  0493/15.25.64 
 
VZW   vzw@47aka.be  
Gitte Ulrich 
Matthieu Herssens 
Bram Nuyts 

mailto:groepsleiding@47aka.be
mailto:vzw@47aka.be

