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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! 
 
In deze editie willen wij eerst en vooral iedereen een heel 
gelukkig Nieuwjaar wensen! En voor de zekerheid ook een 
gelukkige verjaardag en leuke vergaderingen toegewenst. 
 
Leuke vergaderingen? Wees maar zeker! Ook in deze editie 
heeft jullie leidingsploeg weer het beste van het beste 
voorbereid!  
Naar aloude traditie geeft Oma scouts ook weer haar wijze 
raad, vindt u de tip van de knip, een verhaaltje, moppen, en 
nog zoveel meer! 
 
 
Veel leesplezier en tot op de scouts! 
 
De knipploeg 
 
Gaviaal - Pelikaan - Todier 
  



Groepsleiding 
 
Beste knippers, 

 

Wat vliegt een jaar toch snel voorbij! In 

september stonden we nog allemaal te 

trappelen om aan het nieuwe scoutsjaar te 

beginnen tijdens de overgang en nu zijn we 

al bijna halfweg! Maar niet getreurd er 

valt nog bijzonder veel te beleven dit 

scoutsjaar! Leuke vergaderingen, weekends, 

op kamp gaan, gezellig samen leuke spellen 

spelen, …  

Kortom we hebben nog heel wat voor jullie 

in petto! 

 

En kijk eens naar al die leuke activiteiten 

die alreeds achter de rug zijn! Het 

groepsfeest was dit jaar weer een topper 

van formaat, iedereen ging wat griezelen 

met halloween en de Sint heeft ook weer 

gezorgd voor een leuke dag vol lekkernijen 

en iets leuks! We zijn ervan overtuigd dat 

hij volgend jaar weer een bezoekje bij ons 

brengt alvorens hij weer naar Spanje trekt! 

Wij, de groepsleiding zullen ons alvast 

flink gedragen zodat we niet in de zak van 

zwarte piet belanden. 

 
 

 

  



Groepsleiding 
 

Verder wensen we iedereen alvast een 

spetterend 1012 want het jaar is weer bijna 

om! Wij zijn alvast klaar om aan het nieuwe 

jaar te beginnen! Jullie toch ook? Dan 

maken we er nog een spetterend scoutsjaar 

van.  

 

 

Winterse groeten en een stevige linker, 

 

De groepsleiding 

Gaviaal, Ara en Suricata 

 

       



VZW 
 
Beste leden, ouders 
 
In de tweede knip van dit scoutsjaar plaatsen wij 
wederom een klein woordje. Graag wensen wij jullie nu 
van harte een spetterend Nieuwjaar toe! 
 
Naast een spetterend 
Nieuwjaar kondigen wij 
ook onze jaarlijkse 
paaseislag aan. Deze zal 
doorgaan op zaterdag 31 
maart 2012. Zoals de 
gewoonte het wilt 
trekken wij dan de 
straten op om onze 
overheerlijke paaseieren 
aan de man te brengen.  
 
Praktisch zal deze dag er als volgt uitzien: 
- 10.00u: De dag begint voor de Jogi’s, Givers, Jins, 
    +22  
- 13.00u: De dag begint voor de Kapoenen en Welpen 
- 17.30u: Grote Spaghetti voor iedereen! 
- 18.00u: Feestje 
- 19.00u: De Welpen en Kapoenen mogen naar huis 
- 21.00u: De Jogi’s, Givers, Jins, +22 mogen naar 

huis 
 



VZW 
 
Neem dus stevige schoenen, een grote glimlach en 
boterhammen voor ’s middags mee.  
 
Ook willen wij iedereen aansporen om heel veel 
paaseieren te verkopen, de bestellingen kunnen tot ten 
laatste 23 maart worden doorgegeven op 
vzw74@yahoo.com of bij Karen op 0486/16.08.26 . 
 

Smakelijke groetjes en tot dan! 
 

Uw VZW 
 

Karen      Kathleen       Chloe 
 

     

mailto:vzw74@yahoo.com


KAPOENEN 
  

He hoi Hallo lieve kapoenen 
 
Zijn jullie al wat bekomen van de vergaderingen van 
het eerste trimester? Is jullie leiding niet te wild 
geweest? 
 
Zij hebben in ieder geval het programma voor het 
tweede trimester klaargestoomd en het lijkt erop dat 
jullie weer dolle avonturen gaan beleven! Lezen jullie 
mee? 
 
8/1: de drie koningen zijn hun hoed kwijt vergadering 
Drie koningen, drie koningen, geef mij een nieuwe 
hoed, mijne oude is … 
VERDWENEN, help!!!! 
Samen met Pingu gaan we 
proberen de arme stakkers 
van koningen een nieuwe 
hoed te bezorgen. 
Afspraak aan ons lokaal van 
13u tot 16u.  
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KAPOENEN 
 
22/1: kookvergadering 
Wat hebben we nodig? Een spin, 
drie muizenstaarten, een halve vis, 
kattenharen, kikkerogen en 
slangentanden. Dat word heerlijk 
smullen, komen jullie ook proeven? 
Afspraak van 13u tot 16u aan ons 
lokaal. 
 
5/2: pyjamafeestje 
We zijn nog een beetje moe, dus blijven we nog een 
beetje in onze pyjama rondhangen. Van 10u tot 12u 
gaan we samen met Pingu lekker uitslapen in ons 
lokaal. Kom allemaal in Pyjama en neem je knuffel en 
een grooooooot kussen mee. Kom met een lege maag. 
 
17-19/2: groepsweekend 
Met heel de groep gaan we dolle avonturen beleven! 
Meer informatie krijgen jullie nog in een brief. 
Doorzoek in afwachting al deze knip, misschien 
vinden jullie wel een aanwijzing over het thema. 
 
4/3: omgekeerde vergadering in de zuidpooljungle 
De wereld staat op zijn kop, maar we weten niet hoe 
dit komt. Komen jullie het mysterie oplossen? 
Afspraak aan ons lokaal van 13u tot 16u.  
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KAPOENEN 
 
 
18/3: zwemvergadering 
Plons, ploetch, plets, alle eendjes, 
euhm … nee,  alle kapoentjes 
zwemmen in het water … Neem 
vandaag je zwemgerief en 2 euro 
mee. 
We spreken af aan het zwembad 
Den Bessem op liersesteenweg in 
Mortsel van 13u tot 16u.  
 
23-25/3: JinLoodsenAkabe-weekend 
Een weekend van gouw Heide en gouw opsinjoor. We 
laten jins uit andere groepen kennis maken met 
akabe. Meer informatie vinden jullie terug in een 
brief. Zoek ook achter de flyer in deze knip! 
Opgelet! Inschrijven is verplicht. 
 
31/3: Paaseislag 
De wereldberoemde, in Edegem dan toch, paaseitjes 
van de akabe worden weer aan de man gebracht. 
Afspraak om 13u aan het Noulaertsplein in Edegem 
voor de start van onze ronde. De vergadering eindigt 
om 19u aan ons lokaal. ’s Avonds krijgen we een 
lekkere spaghetti en een feestje! Lees zeker ook het 
woordje VZW.  

http://www.google.be/imgres?q=zwemmen&hl=nl&safe=active&sa=X&gbv=2&biw=1280&bih=625&tbs=itp:lineart&tbm=isch&tbnid=A2f8uW4QlXkFtM:&imgrefurl=http://kids.flevoland.to/kleuren/jaargetijden/zwemmen.shtml&docid=IPdb7PesYQbssM&imgurl=http://kids.flevoland.to/kleuren/jaargetijden/zwemmen.gif&w=624&h=746&ei=Z17aTpuFKMOAOtzHibkO&zoom=1


KAPOENEN 
 
 
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 
 
21 en 22 april 2012 vertrekken wij op takweekend met 
de welpen! Schrijf deze data alvast in jullie agenda 
zodat we met z’n allen er een geweldige ervaring van 
kunnen maken! 
 

Van 3 juli 2012 tot 8 juli 2012 vertrekken wij op kamp! 
Schrijf deze data alvast in jullie agenda!  

mailto:kapoenen@47aka.be


WELPEN 
 

Hey Welpen, 
Knal onze volgende vergadering gaat door in het nieuwe 

jaar! 
Ook in 2012 gaan we er een dolfijn jaar van maken. 

Deze data mag je alvast in het groot in je agenda zetten: 
 

Zaterdag  7  januari: 19-21 uur  filmavond 
  
We maken het vandaag eens knus en gezellig en 
gaan een filmpje kijken. 
 
Zondag  22  januari : 13u-16u. spelen in 
gezelschap 

 
Heb je thuis een tof spel? Dan mag je dat 
vandaag meenemen! 
Voelen jullie ook al die kriebels in je vingers?  
Begin maar al te oefenen met de 
dobbelstenen’ 

 
Zondag  5 februari:  10u – 16u.  Picasso  
 
verven , het is als musiceren 
de harmonie van kleuren eren 
als een strijkstok met penselen  
de snaren van het papier strelen 
 
dichten, verven, beeldhouwen, 
jullie leiding heeft deze kunst al wat geleerd,  
maar door jullie is  ze vast ook begeerd 
na deze dag zal jullie duidelijk worden 
gemaakt 
of jullie tot het niveau van meester zijn 
geraakt 
 



WELPEN 
 
 
 
Weekend van 17-18-19 februari:  groepsweekend  
 
We gaan met  heel de akabe groep op weekend. 
Waar hoe laat en wat  mee te nemen volgt nog in een brief. 
 
Zondag  4  maart: 10-16u: gedropt  

 
Wie kan er overweg met een kompas? 
Vandaag gaan we zelf onze weg leren zoeken in edegemse 
wildernis. 
 
 

Weekend van 23-24 en 25 maart:  JLA 
 
 welpen kunnen mee op weekend met JLA 
Meer informatie hierover verder in de KNIP 
 
Zondag 31 maart 10-19u: paaseislag   
Lees het woordje VZW 
 
Chocola hier chocola daar chocolade overal. 
 
Overzichtje voor op het prikbord 

Zaterdag  7  januari: 19-21 uur: akabelokalen 
Zondag  22  januari : 13u-16 uur: akabe lokalen, gezelschapsspelen 
mogen mee 
Zondag  5 februari:  10u – 16 uur: akabe lokalen, lunchpakket 
meenemen 
Weekend van 17-18-19 februari: BRIEF volgt 
Zondag  4  maart: 10-16 uur: akabe lokalen, lunchpakket meenemen 
Weekend van 23-24 en 25 maart: BRIEF volgt 
Zondag 31 maart: Paaseislag BRIEF volgt 

  



JOGI’S 
 
 
 
 

Jogi’s, hier zijn we weer met het programma van het 2e 
semester! Laat iets weten als je niet aanwezig kan zijn op 
een vergadering! Maar hopelijk zijn jullie er altijd, want er 
staan knotsgekke dingen op het programma die jullie zeker 
niet mogen missen  
 
Zondag 8 januari 2012 –  
16 uur tot 19 uur 

 

Dames en heren, appelen en 
peren, boeren en boerinnen, 
de show gaat nu beginnen… 
vandaag wordt jullie lokaal 
omgetoverd tot een ware 
cinemazaal!  
 
Kijk zeker naar de uren, 
want die zijn deze 
vergadering een beetje 
anders! 

Zondag 22 januari 2012 – 10 
uur tot 16 uur 

 

Wat was er eerst? De kip of 
het ei?! 
Vandaag spelen we een dol 
kip-of-het-ei-spel. Kom 
verkleed als kip of ei! 
 
Wij hebben er alvast heel 
veel zin in.  

  



JOGI’S 
 

 

 

Zondag 5 februari 2012 – 10 
uur tot 16 uur 

 

Maak allemaal veel reclame 
bij jullie familie of vrienden, 
want vandaag mogen jullie je 
kookkunsten laten zien! 
 
We organiseren de jaarlijkse 
pannenkoekenslag samen met 
de Givers! Verder in de Knip 
vinden jullie meer informatie 
op de flyer. We kunnen alle 
helpende handen gebruiken. 

17-18-19 februari 2012  
uren volgen nog in een 
brief 

Groepsweekend hip hoi! Met 
z’n allen op stap naar… een 
onbekende plek. 
 
BRIEF VOLGT! 

Zondag 4 maart 2012 – 10 
uur tot 16 uur 

 

VERRASSIIIIING! Wie raadt 
wat we vandaag gaan doen? 
 
Skiën? Op reis gaan? Een 
luchtballonvaart? Of 
misschien zelfs op TV komen? 
Rarara… Wij verklappen niks! 

  



JOGI’S 
 

 

 

Zondag 18 maart 2012 – 10 
uur tot 16 uur 

 

Gisteren was er iets speciaals 
op het nieuws te zien. Er is iets 
ergs gebeurd.  
 
Wij hebben nood aan een 
heleboel speurneuzen; want 
wij zijn even het noorden 
kwijt…  
Zorg ervoor dat je een vrije 
neus hebt, en veel zakdoekjes 
bij hebt. Anders is jouw neus 
niets waard. 

23-24-25 maart 2012 – 
uren volgen nog in een 
brief 

Jin-Loodsen-Akabe-weekend!!! 
Deze flyer vinden jullie ook 
weer verderop in de Knip. 
 
Kort samengevat: een weekend 
waarbij jullie kennismaken met 
vele andere Akabe-groepen. 
Jullie krijgen leiding van 
andere Jins. Natuurlijk zijn ze 
niet zo goed als wij, maar we 
zullen ze een kans geven!  
 
BRIEF VOLGT! 

  



JOGI’S 
 

 

 

Zondag 31 maart 2012 – 10 uur 
tot 21 uur  
 

 

Vandaag steken we ons 
vol met eieren, deze keer 
met chocolade eieren! En 
af en toe nog een beetje 
verkopen voor het goede 
doel?!  
 
Poets jullie tanden 
minstens 2x voor een 
mooie glimlach. 
 
Het is dus Paaseislag! 
Lees het woordje VZW 

 

 Jullie allerliefste leiding: 
 

 

Winterkoninkje,  Niels, Sarus, Ellen,  Lisa  



GIVERS 
 

Gegroet allerbeste Givers!  

We zitten alweer halverwege het jaar. Hopelijk 
hebben jullie al een wenslijstje vol kado’s opgesteld 
en mooie nieuwjaarsbrieven geschreven.   

Wij als giverleiding alvast wel. Een van onze goede 
voornemens: er nog een super-mega-fantastisch 
scoutsjaar van maken! We verklappen al een deeltje 
in deze knip.  

Zaterdag 7 januari (19u - 22u): Filmvergadering  

Het is koud buiten, en daarom blijven we gezellig 
binnen. Jullie zijn welkom in ons lokaal om samen met 
ons een leuke film te zien. Neem een dekentje mee!  

Zondag 22 januari (10u – 16u): Rock&Roll vergadering  

Meisjes, doe jullie polka dot kleedjes aan. Jongens, 
maak jezelf een stevige vetkuif. Vandaag gaan we 
jiven en swingen!!  

Vergeet geen boterhammen mee te nemen.  

  



GIVERS 
 

 
Zondag 5 februari (10u – 16u): Pannenkoekenslag  

We steken de handen uit de 
mouwen en gaan samen met de 
jogi’s pannenkoeken bakken en 
verkopen. Met de opbrengst 
zorgen we voor een supercool 
kamp! Maak veel reclame bij 
vrienden en familie, zodat we 
veel centjes verdienen.  

17, 18 en 19 februari: Groepsweekend  

We gaan op groepsweekend. Meer info krijg je nog!  

Zondag 4 maart (10u – 16u): Stadsspel  

Vandaag zetten we het stad op stelten! We spreken 
af om 10u aan het lokaal en vertrekken dan samen 
met de bus richting stad. Om 16u kunnen jullie weer 
worden opgewacht aan het lokaal.  

Neem je buzzy pass of tramkaart mee, moest je dat 
hebben.   



GIVERS 
 

 
Zondag 18 maart (10u – 16u): Maffiavergadering  

Pssst, ben je klaar voor een secret 
mission; vol avontuur? De Edegemse 
Maffia is op zoek naar dappere kerels 
en stoere grieten. Iets voor jou? Kom 
dan zeker kijken in ons lokaal. Vergeet 
ook geen boterhammen mee te nemen!  

Zaterdag 31 maart (10u – 21u): Paaseislag  

Jullie kennen het fenomeen ondertussen al: onze 
wijdverspreide paaseislag! We trekken de weide 
omgeving in om de lekkerste paaseitjes van den 
AKABE te verkopen. En ’s avonds bedanken we jullie 
inzet met een fuif.  

Lees het woordje VZW.  

Vergeet ook geen boterhammekes mee te nemen.  

  



GIVERS 
 

BELANGRIJKE DATA:   

Ons kamp gaat dit jaar door van 19 tot 29 juli! Hou 
deze data alvast vrij in jullie agenda.  

Als je eens niet naar een vergadering kan komen, wil 
je ons dan verwittigen door te telefoneren (onze 
nummers staan achteraan in de knip) of te mailen 
naar ‘givers@47aka.be’? Bedankt!  

Tot snel,  

De giverleiding   

Argali, Lien, Pepijn, Pieter-Jan en Pelikaan  

   



JINS 
 
 
8 januari: 10 - 16u: drie koningen :  
Niet 1, niet 2 maar maar liefst 3 koningen! trek jullie 
warme, koninklijke verkleedkleren alvast aan en 
smeer jullie stembanden want we trekken er weer op 
uit om onze prachtige stemmen aan de buitenwereld 
te laten horen. Lekker snoep, veel gezang en koude 
tenen, dat belooft! 
 
mee te nemen: boterhammen , verkleedkleren 
 
22 januari: 10 - 16u: Roze zondag:  
vandaag overspoelt een roze golf den akabe! De jins 
laten hun gevoeligste snaar raken, geven elkaar extra 
dikke knuffels en lakken elkaars tenen roze! Durven 
jullie het aan? verwacht jullie alvast maar aan een 
topper van een vergadering! 
 
mee te nemen: boterhammen , alles wat roze is! 
 
5 februari: 10-16u : absurde zondag:  
Een garnaal met een enorme goesting in chocolade? 
Een scoutslokaal gebouwd uit bananenschillen? je 
kan het zo gek niet bedenken of het gebeurt 
vandaag!  
  



JINS 
 
 
Tijdens deze vergadering zijn de zotste ideeën  
werkelijkheid en is onze leuze: "Doe ne keer zot!" 
 
mee te nemen: boterhammen, alle zottigheid die je 
maar kan bedenken! 
 
17-19 februari: groepsweekend!:  
meer informatie volgt! 
 
4 maart: 10 - 16u :Festivalvergadering :  
K3, Rihanna of liever iets harders? Alles kan deze 
vergadering want we houden een heus jinfestival! 
Zet je tentje maar al klaar en haal die 
festivalstemming maar al boven! 
 
mee te nemen: boterhammen, festivalgerief (muziek, 
instrumenten, tentjes, kortom, alles wat je kan 
vinden!) 
 
18 maart: 10 - 16u: survivaltocht:  
Door weer en wind als een rasechte scout! Vandaag 
trekken we onze stevige wandelschoenen aan en 
halen we onze scoutstechnieken boven. Bereid jullie 
voor op een op en top scouteske vergadering! 
  



JINS 
 
 
mee te nemen: boterhammen, stevige 
wandelschoenen en warme kledij 
 
31 maart:10u – 21u  paaseislag :  
De jaarlijkse paaseislag is er weer!   
Lees het woordje VZW! 
 
mee te nemen: boterhammen 
 
13 -15 april: Jinweekend!  
Meer info volgt! 
  



+22 
 

Beste +22, 

Het eerste semester is wijt gedaan, 
Menig mensch heeft nu al een kerstboom in de living staan, 

Zo ook staat er ééntje bij ons in ‟t lokaal, 
En dat brengt zo‟n kerstsfeer, ‟t is fenomenaal! 

Helaas kerst brengt ook de afsluit van het oude jaar met zich 

mee, 
Maar oh, beste +22‟ers, wees niet ontevree! 

Wij zijn van de scouts en lossen alles op: 
DAN BEGINNEN WE TOCH GEWOON EEN NIEUW JAAR, KOM OP! 
 

En dat doen we: 
Zondag 8 januari  BOKES MEE!  10u – 16u   

Drie koningen & Nieuwjaarke zoeten, 
Dat gaan we vandaag doen!!! 

Een mooie combi-vergadering  vol met koninklijke gezangen en 
(al dan niet) welgemeende nieuwjaarswensen! 

Pen uw meest originele nieuwjaarswensen neer en breng deze 
mee naar uw vertrouwde lokaal! 
 

Zaterdagavond 14 januari   Vanaf 19u30 

Vanavond staan we net zoals vorig jaar en het  jaar daarvoor EN 
het jaar daarvoor op de kerstboomverbranding van Edegem en 

bakken we er overheerlijke frieten!!!  
Kom gerust eens langs met mama‟s, papa‟s, oma‟s, opa‟s, 
liefjes, nonkels, tantes, begeleiders, leerkrachten, vrienden, 

vriendinnen, neefjes, nichtjes, je postbode of de nicht van de 
slager van de buurvrouw om de hoek! 

  



+22 
 
Vrijdag – zaterdag – zondag     17 – 18 – 19 februari
 Brief volgt nog 

Hunk? Drie dagen vergadering?  “Van woar hoalde da nawer?” 
 

GROEPSWEEEEEEKEND!!!!! Olé pistolé, hoezeee en kalfsfrikasée, 
UITERAARD GAAT DE PLUS 22 MEE! 

 
Zaterdag 31 maart  BOKES MEE!            10u – 21u 

Beste +22, 
Met vreugde kondigen wij u aan: 

De dag waarop je constant zin hebt in chocolade, waarop je vurig 
wenst dat er een zakje kapot valt, waarop je watertandend 
uitkijkt naar overheerlijke spaghetti in de avond, ... 

KORTOM:      PAASEISLAG! 
 

Zondag 29 april   BOKES MEE!       10u – 16u 

Padvinders-vergadering! 

In de goeie oude tijd van vroeger, toen jullie oma en opa nog in 
de scouts zaten, dan werden zij ook wel eens „padvinders‟ 
genoemd. Weldus, vandaag gaan wij de padvinder uithangen! 

 

        
Groeten van uw liefhebbende leiding; 

Ara, Poaka en Steltral 
  



  



  



 

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 

 
  

Zegt de ene slang tegen de andere 

‘zeg, zijn wij giftig?’  

‘Nee waarom?’ 

‘Gelukkig, want ik heb net in mijn 

tong gebeten!’ 
 

Loopt een 0 over 

straat, komt ie een 8 

tegen:  

"Zeg, zit je riem niet 

een beetje te strak?" 
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Waarom heeft een giraf zo’n lange nek? 
Omdat zijn voeten stinken. 
 

Er zitten 2 vliegen op de kale kop van een 
oude man. Zegt de een tegen de ander: 
"Weet je nog dat we hier vroeger 
verstoppertje speelden" 
 



TIP VAN DE KNIP 
 

Heb je zin in een 
gevaarlijk kopje 
thee? Dan is deze 
rasechte terrorist 
theepot iets voor 
jou! Verbaas je 
vrienden en familie 
met een gedurfd 

design voor de theepot. 
 
Niemand zal ongemerkt je 
drank plunderen met de Bottle 
Lock! Plaats simpelweg de 
Bottle Lock op de hals van je 
wijnfles, bierfles of sterke 
drank fles, draai de Bottle 
Lock stevig vast en voer een 
combinatie van 4 cijfers in. Laat met een 
gerust hart de fles drank achter. Zonder de 
juiste code kan niemand ongewenst drank uit 
de fles halen.  
  

http://www.icadeau.nl/files/The Bottle Lock 1.jpg


TIP VAN DE KNIP  
 

De volgende keer 
als je met je 
vrienden aan tafel 
gaat kun je dit 
gewapend met je 
Condiment Gun 
doen. Met dit 
oversized 
tekenfilmachtige 

sauspistool schiet je zeker raak, haal simpel de 
trekker over. Ketchup, mosterd, mayonaise, je 
kan de flesjes met jouw favoriete sauzen 
vullen. Kinderen vinden het geweldig en de 
mannen stiekem ook! Voortaan win jij elk 
voedselgevecht! Gegarandeerd plezier aan 
tafel. 
 
Het Champagne Confetti 
Kanon is met één simpele 
handbeweging te bedienen. Als 
de kurk van de fles gaat, spuit 
er een fontein van confetti en 
versieringen omhoog.  

http://www.icadeau.nl/files/Condiment Gun 1.jpg
http://www.icadeau.nl/files/Champagne Confetti Cannon 1.jpg


OMA SCOUTS 
 
Dag lieve scoutsjongens- en meisjes. 
Ik heb de voorbije maanden weer veel mails, 
briefjes en zelfs een postduif gekregen met al 
jullie vragen. Oh-oh dat was wat. Die duif 
kwam zomaar door mijn schoorsteen 
gevallen met een briefje aan z’n poot. 
Gelukkig was het nog mooi weer, anders had 
ik duivensoep kunnen eten!  
Hebben jullie nog meer vragen? Aarzel dan 
niet om me een mailtje te sturen: omascouts@47aka.be. 
 
Hey Oma Scouts, 
Ik heb een belangrijke vraag. Binnenkort mag in naar 
een verjaardagsfeestje op de scouts, maar ik weet 
niet goed welk cadeautje ik moet kopen. Zal ik een 
strip kopen, of toch maar voor het gezelschapspel 
gaan? Wat denk jij, Oma Scouts? 
Een twijfelend meisje 

 
Dag twijfelend meisje, 

Dat ziet er inderdaad een moeilijk dilemma 

uit. Vergeet niet dat een 

verjaardagsfeestje sowieso een leuke 

bedoening zal zijn, dus welk cadeautje je 

nu precies kiest zal niet zoveel uitmaken. 

Als je toch mijn mening wil weten: ik zou 

voor het gezelschapspel gaan. Dan kunnen 

jullie dit met al jullie scoutsvrienden 

spelen en dat is toch altijd fijn! 

Gniffel, Oma Scouts  

mailto:omascouts@47aka.be


 OMA SCOUTS 
 
Hoi Oma Scouts, 
Ik vroeg me af hoe het mogelijk kan zijn dat een scoutsdag 
altijd zo voorbij vliegt, terwijl een dag les zo lang kan duren. 
Weet jij hier een antwoord op? 
Een scoutsfan die wou dat het elke dag scouts kon zijn 
 
Lieve scoutsfan, 

Daar stel je een goede vraag. Nu heb je 

geluk dat ik in een ver verleden eens een 

bijbaantje had in het CERN. Je weet wel, 

dat onderzoekcentrum in Genève waar ze 

belangrijk fysisch onderzoek doen. Daar heb 

ik geleerd dat er tijdens 

scoutsactiviteiten een ander ruimte-tijd 

continuüm heerst, waardoor het lijkt alsof 

de tijd sneller vooruit gaat. 

En als je me niet gelooft, kan ik je wel 

vertellen dat als je je amuseert de tijd 

ook vliegt. Maar moest het elke dag scouts 

zijn, zou je het ook maar saai zijn op den 

duur, denk je niet? Nu kan je uitkijken 

naar de volgende vergadering waardoor hij 

extra leuk wordt! 

Lieve knuffel, Oma Scouts   



WIST JE DAT 
 

... het groepsfeest weer een groot succes was? 

... er superveel eten was? 

... iedereen ook leuk verkleed was? 

... de givers op Johnny en Marina weekend zijn 
geweest? 
... dit dolle pret was? 
... zij mooie kunstwerken hebben gemaakt van 
voorgekauwde kauwgom? 
... de +22 veel vergaderingen hebben gehad vorige 
knip? 
... ze onder andere een blauwe neuzenvergadering 
hebben gehad? 
... ze toen allemaal een blauwe neus hadden? 
... dat toch niet zo verwonderlijk is? 
... de jins echte spionnen zijn geworden? 
... ze hiervoor mensen hebben moeten 
schaduwen? 
... ze ook de getuigen moesten elimineren? 
... ik nu toch een beetje schrik krijg van die jins? 
... de welpen een ZOO vergadering deden? 
... zij nu weten hoe de kaka van een slang eruit 
ziet?  



WIST JE DAT 
 
... die kaka geel is? 
... er gelukkig geen ruik-test bij was? 
... de kapoenen op herfstzoektocht zijn geweest? 
... ik benieuwd ben of ze hem hebben gevonden? 
... ze misschien ook wel andere seizoenen zijn 
tegengekomen? 
... binnenkort de sint komt? 
... wanneer jullie deze knip lezen de sint bij jullie 
al is geweest? 
... ik toch wel benieuwd ben welke cadeautjes ik 
zal krijgen? 
... ik hoop dat ik braaf genoeg geweest ben? 
... de jogi’s de welpen hun tent gepikt hebben? 
... de welpen hier niet mee konden lachen? 
... de welpen de jogi’s dan ook terug gepakt 
hebben? 
… de kapoenen echte idolen zijn? 
... de kapoenen een mooie show hebben gegeven? 
… de jins een echte spionageopleiding hebben 
gekregen? 
... dit het laatste puntje van de wist je datjes is? 
... het vorige puntje gelogen is?  



VERHAALTJE 
 

Het verhaal van de echo. 

Een man en zijn zoon lopen in het bos, 
plotseling struikelt de jongen en omdat hij een 
scherpe pijn voelt roept hij: "Ahhhh". Verrast 
hoort hij een stem vanuit de bergen die 
"Ahhhh" roept. Vol nieuwsgierigheid roept hij: 
"Wie ben jij?", maar het enige antwoord dat hij 
terugkrijgt is: "Wie ben jij?". Hij wordt kwaad 
en hij roept: "Je bent een lafaard!", waarop de 
stem antwoordt: "Je bent een lafaard!". 
Daarop kijkt de jongen naar zijn vader en 
vraagt: "Papa, wat gebeurt hier?". 

De man antwoordt: "Zoon, let op!" en hij 
roept vervolgens:"Ik bewonder jou!". De stem 
antwoordt: "Ik bewonder jou!". De vader 
roept: "Jij bent prachtig!" en de stem 
antwoordt: "Jij bent prachtig!". De jongen is 
verbaasd, maar begrijpt nog steeds niet wat er 
aan de hand is. 

  



VERHAALTJE 
  

Daarop legt de vader uit: "De mensen noemen 
dit ECHO, maar in feite is dit het LEVEN! 
Het leven geeft je altijd terug wat jij erin 
binnen brengt. Het leven is een spiegel van 
jouw handelingen. Als je meer liefde wilt, geef 
dan meer liefde! Wil je meer vriendelijkheid, 
geef dan meer vriendelijkheid! Als je begrip en 
respect wenst, geef dan begrip en respect. Wil 
je dat mensen geduldig en respectvol met je 
omgaan, geef hen dan geduld en respect! Deze 
natuurwet gaat op voor elk aspect van ons 
leven.". 

Het leven geeft je altijd terug wat jij erin 
brengt, het is geen toeval, maar een spiegel 
van jouw eigen handelingen. 

  



SPELLETJES 
  



SPELLETJES  



SPELLETJES 
 

Kan jij het paard van de sint leuk inkleuren? 
 

 
 

Voor al je printopdrachten 
1 adres 

www.budget-coppy.be  
 
 

www.budget-buttons.be  
voor een origineel cadeautje op je verjaardag, bedrijfsfeestje, 

en veel meer  

http://www.budget-coppy.be/
http://www.budget-buttons.be/


VERJAARDAGEN 
 

1 januari Nicky Fontaine  Givers   17 jaar 
1 januari Santiago Lauwers  Jins   19 jaar 
4 januari Kayleigh Van Puyenbroeck Givers   16 jaar 
7 januari Robin De Haas  Kapoenen  9 jaar 
19 januari Mauro Dupon   Jonggivers  14 jaar 
22 januari Quinten Bruyninckx  Givers   17 jaar 
26 januari Noah Rocher   Welpen  10 jaar 
26 januari Anke Bosschaerts  Givers   18 jaar 
26 januari Ellen Deroeck   Welpen-leiding 23 jaar 
27 januari Liesbeth Knaeps  kapoenen-leiding 19 jaar 
31 januari  Julia Trzaska   Jins   19 jaar 
 

9 februari Pieter-Jan Peeters  Giver-leiding  22 jaar 
10 februari Joachim Van Onderbergen Givers   16 jaar 
10 februari Stefan Celen   matploeg  25 jaar 
16 februari Ine Daelemans  Givers   18 jaar 
19 februari Ellen Grietens   Jogi-leiding  18 jaar 
19 februari Filip Mampaey  Jins   19 jaar 
23 februari Elvir Silajdzic   Welpen  12 jaar 
25 februari Louise D'Haeyere  Kapoenen  9 jaar 
28 februari Dorien Evers   + 22   23 jaar 
 

7 maart Kimberly Pieters  Kapoenen  7 jaar 
7 maart Charlotte Schoonjans Groepsleiding  24 jaar 
18 maart Liesje Palmers  Jonggivers  13 jaar 
18 maart Joris Schoeters  Groepsleiding  23 jaar 
19 maart Anton Vangenechten  Jonggivers  14 jaar 
26 maart Enya Van Eynde  Kapoenen  8 jaar 
31 maart Quentin De Groote  Jins   19 jaar 
31 maart Hilde Vlyminckx  Jogi-leiding  24 jaar 
  



FOTO’S  - vergaderingen 
 
  



FOTO’S  - groepsfeest 

  

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

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


Kapoenenen 
8 januari  13u-16u  De  drie koningen zijn hun hoed kwijt 
22 januari  13u-16u  Kookvergadering 
5 februari  10u-12u Pyjamafeest 
17/18/19 februari BRIEF  Groepsweekend 
4 maart  13u-16u  Omgekeerde dag in de zuidpooljungle 
18 maart  13u-16u  Zwemvergadering 
23/24/25 maart  BRIEF  JinLoodsenAkabe-Weekend 
31 maart  13u-19u  Paaseislag 
 
Welpen 
7 januari  19u-21u  Filmavond 
22 januari  13u-16u  Spelen in Gezelschap 
5 februari  10u-16u  Picasso 
17/18/19 februari BRIEF  Groepsweekend 
4 maart  10u-16u  Gedropt 
23/24/25 maart  BRIEF  JinLoodsenAkabe-Weekend 
31 maart  10u-19u Paaseislag 
 
Jonggivers 
8 januari  16u-19u  Film 
22 januari  10u-16u  Kip of ei? 
5 februari  10u-16u  Pannenkoekenslag 
17/18/19 februari BRIEF  Groepsweekend 
4 maart  10u-16u  Verrassing 
18 maart  10u-16u  Speuren 
23/24/25 maart  BRIEF  JinLoodsenAkabe-Weekend 
31 maart  10u-21u Paaseislag 
 
Givers 
7 januari  19u-22u  Filmavond 
22 januari  10u-16u  Rock&Roll 
5 februari  10u-16u  Pannenkoekenslag 
17/18/19 februari BRIEF  Groepsweekend 
4 maart  10u-16u  Stadsspel 
18 maart  10u-16u  Maffia 
31 maart  10u-21u Paaseislag 
 
  



Jins 
8 januari  10u-16u  Drie koningen 
22 januari  10u-16u  Roze zondag 
5 februari  10u-16u  Absurde zondag 
17/18/19 februari BRIEF  Groepsweekend 
4 maart  10u-16u  Festival 
18 maart  10u-16u  Survival 
31 maart  10u-21u Paaseislag 
 
+22 
8 januari  10u-16u  Drie koningen 
14 januari  19u30  Kerstboomverbranding 
17/18/19 februari BRIEF  Groepsweekend 
31 maart  10u-21u Paaseislag 
 
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 


