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VU: 
Matthieu Herssens Jan De Bodtlaan 65  2650 Edegem 
Maarten Van Hoof Kerkplein 1   2650 Edegem 
Hanne De Naegel  Vredeborgstraat 12  2530 Boechout 



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 
 
 

Gegroet lezers, 

 

Omdat we vorige maand onze 2 uur jaarlijks zonlicht al hebben 

opgebruikt, gaan wij deze week de fantastische zonsverduistering 

helaas niet kunnen zien. 

Wij zijn terug in ons stoffig krochtje gekropen, hebben onze oude 

typmachines nog eens boven gehaald en we zijn wat creatief 

geweest mijn lijm en plakband om weer een leuke knip te 

prepareren voor jullie. 

 

Geniet ervan.  

 

De redactie 

 
 

 
 
 
  



Groepsleiding 
 
 

Beste leden, ouders, leiding en andere Knip-lezers, 

 

Dit is alweer de laatste Knip van het scoutsjaar. Wat gaat de tijd 

toch snel. Nu het stilaan warmer wordt, hebben we nog meer zin 

(als dat nog kan) om op zondag naar de Akabe te vertrekken en 

een hele dag te ravotten en plezier te maaken. En er staat ons weer 

allerlei leuks te wachten. Niet alleen voor de leden, maar ook voor 

de ouders en sympathisanten. Zo organiseren de welpen hun 

(intussen jaarlijkse) Croque-slag op zondag 3 mei. Op 31 mei kan u 

dan weer komen genieten van een heerlijke brunch bij de jins. Meer 

informatie hierover lees je verder in de Knip. 

 

Na de lente is het natuurlijk aan de zomer en ook dit jaar gaan we 

op groepskamp. Hier zijn nog eens de kampdata: 

 

Kapoenen: 15 juli 2015 tem 21 juli 2015 

Welpen:  15 juli 2015 tem 21 juli 2015 

Jonggivers:  11 juli 2015 tem 21 juli 2015 

Givers:   11 juli 2015 tem 21 juli 2015 

Jins:   11 juli 2015 tem 21 juli 2015 

 

Wij kijken er alvast naar uit! 

 

De groepies, 

 

Carine, Fabian & Hanne 

 

 

 
  



KAPOENEN 
  

12 april: Kinderboerderij  
13u tot 16u 
Wat is er leuker in het begin van de lente dan de kinderboerderij eens 
een bezoekje te brengen? Veel meer dan alleen dat doen natuurlijk! 
Vandaag spreken we af in het Rivierenhof in Deurne (afspraak op de 

parking aan de schaatsbaan) om daar de 
diertjes te bewonderen en nog vele andere 
leuke dingen te doen! 
 
 
 

26 april: Zee 
Volledige dag (verdere info volgt via 
brief) 

Duimen maar voor stralende zon en mooie 
temperaturen want vandaag gaan we naar 
de zee! Zon, zee, strand, superveel 
aanwezige leden vol met enthousiasme, 
wat willen we nog meer?! 
Meer info over het vertrekuur en de 

vertrekplaats bezorgen we jullie 
tijdig via een brief!  
 

10 mei: De grote 
verjaardagsvergadering 
10u-13u 
Verjaardagen in januari, april, 
december,… Omdat we niet voor 
elke verjaardag een apart feestje 
kunnen geven gaan we vandaag 
één groot feest houden waar we alle verjaardagen vieren van iedereen!  
Let op! Vandaag hebben we vergadering in de VOORMIDDAG! Afspraak 
om 10u aan ons lokaal! 



KAPOENEN 
 

17 mei: Vettige dag 
13u-16u 
Deze zomer gaan jullie voor de eerste keer met ons op kamp. Daarom 
willen wij jullie een voorsmaakje geven van wat jullie daar zoal kunnen 
verwachten en hoe doen we dat beter als met een vettige dag? Vandaag 
is de regel ‘hoe vettiger, hoe prettiger’ dus trek maar kleren aan die 
vuil mogen worden want vuil zal het zijn! 
 

 
31 mei: Propere dag 
13u-16u 
Vorige vergadering zijn we zo vuil 
geworden dat we wel een probere 
vergadering moeten doen! Niets vuils 
vandaag, alles zo proper mogelijk! 
Hoe we dat gaan doen, zullen jullie 
dan wel ontdekken.  

 
 
 

14 juni: Afsluitvergadering 
13u-16u 
Zo, het scoutsjaar zit er bijna op en dit is de 
laatste keer dat we jullie zien voor we op 
en geweldig scoutskamp vertrekken! 
Daarom houden we vandaag een 
afsluitvergadering en nemen we voor een 
maandje afscheid van elkaar. Het belooft 
alvast leuk te worden! 

 

  



WELPEN 
 
 
 
Zondag 12 april: Circusvergadering 
 
Dames en heren, boeren en boerinnen, maak jullie 
klaar, want de show gaat beginnen! Zondag 12 
april is Circus Welpia in het land en gaan we met 
onze tak er een heuse clownboel van maken. Kan 
je jongleren, hoela-hoepen of nog meer grave 
kunstjes? Of ben je van plan allemaal nieuwe 
goocheltrukken te leren om ze thuis eens lekker 

met hun mond vol tanden te laten staan? 

Haal jullie trukkendoos of grapjes maar boven, want vandaag doen we alsof 
we in een echt circus leven. 

 
 
 
 
 
 
 

Zondag 26 april: Draken, ridders en jonkvrouwen 
vergadering 

 
Deze vergadering gaan we draken vangen, 
jonkvrouwen redden en ridders laten 
strijden om hun harten te veroveren. 
Verzamelen jij de meeste drakentanden, of 
train je liever zelf je draak om zo de wereld te 
ontdekken. 
Of misschien kom je als jonkvrouw wel je  ridder tegen op het witte paard, of 
moet ik zeggen, de witte draak. 

Overzicht 
Datum 26 april 
Tijd 10-16u 
Thema Draken 
Mee te nemen Verkleedkleren, drinken, middageten, koekje 

en drankje 

Overzicht 
Datum 12 april 
Tijd 10-16u 
Thema Circus 
Mee te nemen Verkleedkleren, eventueel circus-attributen, 

drinken, middageten, koekje en drankje 



WELPEN 
Zondag 3 mei: Croqueslag 

 
 
3 mei is het de jaarlijkse Croque 
Monsieur Slag van de welpen. Neem 
allemaal je ouders, vriendjes en familie 
mee en kom genieten op ons 
akabeestig terras met een croque 
hawaii voor mevrouw en een croque 
monsieur voor meneer. Er zijn ook 
gekoelde dranken aanwezig, ter 
compensatie van ons immer aanwezig 
Belgisch zonnetje.  
Hopelijk zijn jullie massaal aanwezig! 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vrijdag, zaterdag zondag 8-
10 mei: Takweekend 
 
Joeeeeepieeee, eindelijk nog eens een  
weekendje weg met onze tak. 
Haal jullie tipi’s, pluimen en totempalen 
al maar boven.  Dit weekend zijn jullie 
welkom in het land van de cowboys en 
indianen. Maak je klaar om de te jagen 
in de eeuwige velden of de meest 
gevreesde WANTED-boef te vangen! 
Verdere informatie volgt nog in een 
brief. 
 
 
 
 



 

WELPEN 
 

Zondag 24 mei: Picasso vergadering 

 
Haal vandaar het creatiefste in jezelf naar 
boven en leef je uit  met verf en borstel. 
Wie weet schuilt er in jou wel een begiftigde 
kunstenaar! Van het maken van onze eigen 
schilderijen tot het verkopen van onze 
werken, het beloofd  een spetterende dag! 
 
Vergeet zeker geen vuile kleren mee te nemen, 
of rekkertjes  om lange haren uit de verf te 
houden! Tot dan! 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
Juni 
 

In juni zullen er helaas geen vergaderingen zijn wegens examens in het 
hoger onderwijs. 
 
 
Jullie trotse leiding, 
Sarah, Maarten en Bruno 

  

Overzicht 
Datum 24 mei 
Tijd 10-16u 
Thema Schilderen, kleuren en plakken 
Mee te nemen Vuile kleren (!), drinken, middageten, koekje 

en drankje 



 

JOGI’S 
 

Hey jogi’s! 
 
De winter is voorbij en de zon begint er al door te komen, dus wij maken ons 
klaar om er nog eens lekker in te vliegen. En deze keer met een 
spiksplinternieuwe TV-knip! Nee hoor, dit betekent niet dat we elke zondag 
maar saai voor de televisie gaan hangen. Wij brengen de TV naar buiten. Elke 
vergadering in deze laatste knip kan jij je favoriete TV-serie of programma 
zelf beleven. Ben jij daar klaar voor? Lees dan snel verder in deze knip wat je 
te wachten staat! 
 
 
 
Zondag 19 april 2015 
(10.00-16.00)   
Expeditie Robinson 
vergadering 
Boterhammen meebrengen 
Ben jij een ware Robinson? 
Kan jij jezelf redden in de 
natuur? Kom dan zeker een 
kijkje nemen op deze 
vergadering. We geven je vandaag de beste tips en tricks om een echte scout 
te worden. 
 

Zondag 3 mei 2015 (10.00-16.00) 
Plattelands TV 

vergadering 
Boterhammen meebrengen 

Vandaag gaan we 
ontdekken wat we als 
boer allemaal kunnen 

doen. Iets met patatten? 
Iets met koeien? Je komt 
het allemaal te weten op 

de Akabe. 

  



JOGI’S 
 

 
Zondag 17 mei 2015 (10.00-16.00) 
Wauters vs. Waes vergadering 
Boterhammen meebrengen 
Iedereen heeft wel gehoord van de wedstrijd tussen Koen Wauters  en Tom 
Waes. We zullen eens kijken wie er wint wanneer je de leiding tegen de leden 
laat strijden. Misschien wint de leiding wel. Of kom jij het tegendeel 
bewijzen? Spannend! 
 

 
Zondag 31 mei 2015 (10.00-16.00) 
The Sky is the Limit vergadering 
Boterhammen meebrengen 
Wie verzamelt een fortuin? En wie is blut op 
het einde van de vergadering? Kan je goed 
om met geld? Kom naar de Akabe en val in 
de prijzen. Voor één dagje leven we een 
luxeleven. 

 
 
 
 
 
Zondag 14 juni 2015 (10.00-16.00)  
Diep in de Zee vergadering 
Boterhammen meebrengen 
Iedereen kent het verhaal van Ariël, de 
kleine zeemeermin, waarschijnlijk wel. 
Maar wij willen graag weten hoe het nu 
eigenlijk is om in een onderwaterwereld 
te leven. Laat je fantasie de vrije loop en 
wij proberen dit voor een keertje waar 
te maken. 
 
 
 
  



JOGI’S 
 

 

Dit was de laatste knip van dit jaar. Hopelijk zien we jou op kamp! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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!!! 

 

 

 

11 April: Filmvond   

Vanavond is het eens tijd voor ontspanning.         

Neem je dekentje mee en we kruipen er     

  

gezellig onder voor een een film te zien. 

We verwachten jullie van 19u tot 22u in ons   

lokaal. 
 

  

26 April: Takweekend 

Eindelijk is het zo ver we vertrekken 

op takweekend. 

 Meer info volgt sne.l 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



GIVERS 
 
 

10 Mei: Zee 

Ake ake tuut tuut weg 

zijn wij.  

Vandaag trekken we erop 

uit naar de zee. 

 Vergeet zeker geen 

boterhammen mee te 

nemen.  

Verdere informatie volgt 

snel. 
 

24 Mei: leiderschap 

vergadering 

Wie is nu de leiding? Vandaag komen we te weten wie de 

touwtjes in handen heeft. Bereid je maar goed voor om de strijd 

aan te gaan tegen de leiding. 

We verwachten jullie van 10u tot 16u aan ons lokaal. Vergeet ook 

geen boterhammen mee te nemen 

 

 

                                           vs                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

GIVERS 
7 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 

 van 10u tot 16u aan het lokaal. 

Wij voorzien eten.  

 

 

11 Juli tot 21 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. 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

GIVERS 
 
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 
 
 
Zondag 29 maart 10.00-16.00 

 
Muziek of toonkunst is een kunstvorm die gebruikmaakt van klanken, 

bewust voortgebracht door een of meer muziekinstrumenten of de 

menselijke stem, geschikt in een bepaalde tijdsduur. Aan muziek kunnen de 

aspecten toonhoogte, ritme, geluidssterkte (muzikale dynamiek), 

klankkleur en textuur (monofonie, polyfonie e.d.) onderscheiden worden, 

maar ook stilte. Het woord 'muziek' is afgeleid van het Griekse μουσική 

(mousikè), 'kunst van de Muzen'. 

 

Zondag 12 april 10.00-16.00 
 

Kookkunst is de kunst om voedsel en dranken te bereiden, waarbij de 

nadruk ligt op de smaak. Dit gaat daarmee verder dan koken om slechts te 

voorzien in de voedselbehoefte. Er zijn naast koken nog vele 

kooktechniekenen ingrediënten die met elkaar kunnen worden 

gecombineerd tot diverse gerechten en keukens. 

 

Zondag 26 april 10.00-16.00 
 

Het deelpark Middelheim is bekend om zijn beeldenpark, dat is ontstaan 

uit de 'Biënnale Middelheim', die vanaf 1951 iedere twee jaar in het park 

georganiseerd werd. Na twintig afleveringen van deze 

beeldententoonstelling besloot men in 1989 een andere manier te kiezen 

om de beeldenverzameling aan te vullen. De beeldentuin heeft de vorm van 

vier uitwaaierende stroken, aan beide zijden van de Middelheimlaan die het 

park middendoor snijdt. 

We spreken af te Middelheimlaan 61, 2020 Antwerpen 

 

 

 

 

 

 

 



JINS 
 

 

Zaterdag 2 mei 20.00-22.00 
 

Een casino is een uitgaansgelegenheid waar de bezoekers kunnen gokken 

door hun geld in te zetten op roulette, blackjack, fruitautomaten en andere 

spelletjes in een poging om hun inzet te vergroten. 

Kom gekleed int sjiek! 

 

Zondag 17 mei 10.00-16.00 
 

 Een sport kan omschreven worden als een fysieke krachtmeting 

(bijvoorbeeld zwemmen), fysiek spel (bijvoorbeeld voetbal) of denkspel 

(bijvoorbeeld schaken) dat op reglementaire wijze in competitieverband of 

recreatief gespeeld kan worden. 

 

Zondag 31 mei 10.00-16.00 
als kleine geldactie voor op kamp gaan we een heerlijke Lunch  verkopen. 

Wij gaan een lekker brunchbuffet voorzien waar al onze ouders en 

vrienden heerlijk kunnen komen brunchen! Wij zullen eitjes bakken, koffie 

schenken, etc. 

 

Groetjes van uw leiding, 

 

Robin, Charline en Maarten 

 
 
  



+22 
 
Liefste +22’ers, 
 
Een nieuwe Knip met daarin een hele hoop data voor topactiviteiten, 
georganiseerd door de beste leiding van het voorbije decennium! 

 
Zaterdag 11 april 2015 

Spelletjesavond 19u00-21u30 
Op deze gezellige avond gaan we 

samen gezelschapsspelletjes 
spelen. Heb jij thuis een spel 

liggen dat je eens graag zou willen 
spelen met jouw scoutsvrienden, 

dan mag je dit zeker meebrengen. 
Geen nood als je geen held bent in 

gezelschapsspelletjes, want je 
weet wat ze zeggen hé: ongeluk in 

het spel is geluk in de liefde. 
Belangrijk: je moet al gegeten hebben! 

 
Zaterdag 2 mei 2015 en zondag 3 mei 2015 Takweekend 
Wij verwachten jou zaterdag om 10u00 aan de lokalen van de AKABE voor 
een spetterend weekend! Wij hebben er al zin in, hopelijk jij ook! Het 
takweekend eindigt zondag om 12u00, wederom op onze geliefde AKABE. 
 
Zondag 17 mei 2015 We-vieren-
Hemelvaart-vergadering 10u00-16u00 
Wat deze vergadering juist inhoudt, komen 
jullie dan te weten. Spannend! 
 
Zaterdag 13 juni Afscheidsbarbecue 
18u00-21u30 
Helaas is dit onze laatste ontmoeting van het 
scoutsjaar, maar laat die zakdoeken maar 
thuis, want dit wordt een top-avond!  

  



Rebus 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

De jins bieden aan: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De brunch van het jaar 

 

Waar? In de lokalen van Akabe Edegem 

Wanneer? Zondag 31 mei Van 11.00 tot 14.00 

Hoeveel? €8 voor een brunchbuffet à volonté 

 

Gelieve een mailtje te sturen naar jins@47aka.be om te laten 

weten met hoeveel je komt! 

Fabeltjes met Fabian: 



De raaf en de vos 
 

Dag Knippertjes. Speciaal voor 

deze Knip heb ik mijn 

fabeltjesboek nog eens boven 

gehaald en er eentje uit gekozen 

om hier neer te schrijven. 

 

Meester raaf zat in een 

eikenboom. 

Hij klemde in zijn bek een 

heerlijk brokje kaas uit 

Gouda. 

Meester vos, gelokt door deze 

droom 

Van geur, keek op en sprak: 

"Doctor honoris causa, 

U met uw wijs en alziend oog 

En met uw glanzend zwarte toog, 

Als ook uw stemorgaan zo mooi is als uw 

veren 

dan moet toch ieder dier u als een feniks 

eren!" 

 

 

 

 

Meester raaf, ontroerd door zoveel eer, 

Wipte van tak tot tak en boog zich wat naar 



voren, 

Keek toen trots over zijn snavel neer 

Op meester vos en om zijn stem te laten horen 

Gaapte hij met zijn bek héél wijd. 

Maar ja, de kaas was hij toen kwijt. 

Hij hapte er nog naar, keek treurig naar 

beneden. 

De vos pakte zijn prooi en fleemde toen 

tevreden: 

 

"Denk eraan, mijn waarde heer, 

Elke vleier schenkt zijn eer 

Aan door 't lot verwende vrinden 

Die zichzelf belangrijk vinden. 

Deze wijze les, helaas, 

Kost u wel dit brokje kaas!" 

Beschaamd verborg de raaf zich in de 

eikentakken 

En kraste toen wat laat: "Mij zul je niet meer 

pakken!" 

 

Ik hoop dat jullie hier een les uit hebben geleerd. 

Zachte zoentjes, 

Fabian 

  



Kaarten met Maarten 
 

Jammer genoeg is het niet elke 

zondag scouts, dus in deze knip 

krijg je van mij de spelregels van 

een willekeurig kaartspel, 

waarmee je je zondagen ook kan 

vullen. 

 

Eenentwintigen 

 

Aantal spelers: minstens 2 

Benodigdheden: één boek 

kaarten 

 
Spelregels: 

Een van de spelers is de deler en heeft heel het boek kaarten 

in de hand.  

Hij deelt aan elke speler twee kaarten uit. De spelers mogen 

elk naar hun kaarten kijken, maar moeten ervoor zorgen dat 

de andere spelers hun kaarten niet zien. 

De speler die links van de deler zit mag als eerste aan zet. 

Deze speler mag zeggen: Kaart of stop. Als de speler zegt 

kaart, moet de deler hem nog een kaart geven en als de 

speler zegt stop, dan uiteraard niet en is het de beurt aan de 

volgende speler. 

Aan het einde van de ronde mag iedereen zijn kaarten open 

leggen en  worden de punten geteld. Elke kaart is evenveel 

punten waard als het getal dat er op staat. De beeldjes zijn 

doorlopend (Boer= 11, Dame=12, Heer= 13) en de Aas is 1 of 

11. De bedoeling is om om ter dichtste bij 21 te komen. Als je 

meer dan 21 hebt, ben je kapot en verlies je. De speler die het 

dichtst bij 21 zit, is de winnaar en mag nu deler zijn. 

 



Croque Monsieurslag Welpen 

 
 

Meer informatie te krijgen bij de Welpenleiding 
 
  



FOTO’S   
  



 
Kapoenen 
12 april  Kinderboerderij 
26 april  Zee 
10 mei  De Grote Verjaardagsvergadering 
17 mei  Vettige dag 
31 mei  Propere dag 
14 juni  Afsluitvergadering 
15-21 juli  Kamp 
 
Welpen   
12 april  Circusvergadering 
26 april  Draken, Ridders en Jonkvrouwen-vergadering 
3 mei  Croqueslag 
8-10 mei  Takweekend 
24 mei  Picasso-vergadering 
15-21 juli  Kamp 
 
Jonggivers 
19 april  Expeditie Robinson-vergadering 
3 mei  Plattelands TV-vergadering 
17 mei  Wauters vs. Waes-vergadering 
31 mei  The Sky is the Limit-vergadering 
14 juni  Diep in de zee-vergadering 
11-21 juli  Kamp 
 
Givers  
11 april  Filmavond 
24-26 april Takweekend 
10 mei  Zee 
24 mei  Leiderschapsvergadering 
7 juni  BBQ 
11-21 juli  Kamp 
 
Jins  
29 maart  Muziekvergadering 
12 april  Kookvergadering 
26 april  Middelheim-vergadering 
2 mei  Casino-avond 
17 mei  Sportvergadering 
31 mei  Brunch-vergadering 
11-21 juli  Kamp 
 
+22  
11 april  Spelletjesavond 
2-3 mei  Takweekend 
17 mei  We vieren Hemelvaart-vergadering 
13 juni  Afscheid-BBQ 
 



Kapoenen  kapoenen@47aka.be 
Linn Gijbels  0498/37.08.49 
Axeline Lobe 
Sara Gryp 
Sharon Koumans 
Caroline Craps   
 
Welpen   welpen@47aka.be 
Sarah Van den Bergh 0499/14.86.77 
Bruno Van Damme 
Maarten van Dyck 
Tim Roovers 
Ben Luxem 
 
Jogi’s   jonggivers@47aka.be 
Jolien Van Orshoven 0494/03.55.59 
Lotte Van Orshoven 
Eline De Naegel 
Ellen Van Oers 
Quentin De Groote 
Ine Daelemans 
 
Givers   givers@47aka.be 
Carine Herssens  0493/15.25.64 
Lieselot Mermans 
Sanne Hendrickx 
Gert Bruininkx 
 
Jins   jins@47aka.be 
Maarten Van Hoof 0486/78.41.73 
Charline Valkaert 
Robin Renders 
 
+22   plus22@47aka.be 
Fabian Mermans  0476/54.92.16 
Kathleen Milants 
Hanne De Naegel   
 
Klimop   klimop@47aka.be 
Jolien Roovers 
Lien D'Heer 
 
Groepsleiding  groepsleiding@47aka.be 
Carine Herssens  0493/15.25.64 
Fabian Mermans  0476/54.92.16 
Hanne De Naegel  0498/65.42.14 
VZW   vzw@47aka.be  
Gitte Ulrich  0496/79.30.96 
Matthieu Herssens 0496/97.86.82 
Bram Nuyts  0499/34.48.75 

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

