
 
 
 
 
 
 

 
Januari 2013 – Maart 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 
 
Ahoi beste knippers! 
 
Voor u ligt uw, vers van de pers, spiksplinternieuw, vol liefde en 
plezier gemaakt kwaliteitsblad! Wij gingen op zoek naar de grootste 
dichters, verhalenmakers, moppentappers om het niveau op 
serieuze hoogte te brengen! Naar aloude traditie is Oma Scouts er 
natuurlijk weer bij met haar wijze raad! 
 
Begin al maar te lekkerbekken want de paaseislag komt er aan! De 
paashaas, paasklokken en paaskuikens zijn al druk in de weer om 
een heuse voorraad aan te leggen!  
 
Voorts zijn er een heleboel acties en leuke vergaderingen in de 
maak! De vergaderingen, voorbereid door de topleiding, het 
groepsweekend vol spannende avonturen en meer leuke avonturen 
in deze koude sneeuwtijden die ons zeker niet zullen afschrikken! 
 
Graag willen we hier ook een woordje plaatsen om een organisatie 
een warm hart toe te steken. Poco a Poco, een fantastisch 
integratieorkest, organiseert dit jaar een ronde door Vlaanderen. 
Gedurende heel het jaar gaan zij wondermooie orkesten laten 
plaatsvinden in de 5 provincies. Kijk zeker naar de flyer in deze 
knip! 
 
Wij eindigen met een dikke smakkerd voor iedereen! 
 
Poaka, Winterkoninkje, Springbok  



Groepsleiding 
 
Hallo scoutsmakkers! 
Het einde van het eerste semester zit er weer op! Kerstcadeautjes zijn 
uitgepakt, nieuwjaarsbrieven voorgelezen en de restjes van de 
feestdiner’s zijn ingevrozen voor op de meest gehate 
‘overschotjesdag’.  
Maar niet getreurd: we gaan een nieuw semester tegemoet! Eerst nog 
volop genieten van een sneeuwballengevecht in putteke winter om 
daarna uit te kijken naar de eerste zonnestralen en de eerste ‘bokes’ 
die je tijdens de vergadering buiten kan opeten! 
Wat mag je allemaal verwachten komende maanden?  
 
KERSTBOOMVERBRANDING:   
 

Zaterdagavond 12 januari 2013 te Edegem centrum (pleintje aan 
de dreef, over Pitta Millenium). 
Dit jaar staan we er NIET met een eigen kraam maar zullen we 
wel met enkele leiding present zijn om collega 
jeugdverenigingen te steunen! Kom gerust langs met je ouders, 
grootouders, begeleiders, vrienden, neven, nichten, zussen, 
broers, ... om te genieten van de gezelligheid en de warmte van 
het vuur! 

 
GROEPSWEEKEND: 
 

Vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 februari 2013 gaan we op 
groepsweekend! Dit jaar vindt dit plaats op domein ‘De 
Warande’, Heirweg 132, 8500 Kortrijk. Volgens onze held-der-
zoekactie-naar-een-degelijk-verblijf aka Matthieu zou het 1uur 
en 5 minuten rijden zijn tot ginder, de perfecte tijd om je 
volledig groepsweekend-klaar te maken in de auto! Meer info 
volgt per brief, doch hou dit weekend zeker vrij! 

 
  



Groepsleiding 
 
PAASEISLAG: 
 

Onze nieuwe VZW (Matthieu – Gitte – Bram) organiseert zijn 
jaarlijkse paaseiverkoop op zaterdag 9 maart 2013. Een dag 
vol plezier en vertier en paaseieren! Hou ook deze dag zeker 
vrij (en vraag reeds aan ouders, grootouders, begeleiders, 
buren, nonkels, tantes, broers, zussen, vrienden, leerkrachten, 
... of ze zin hebben in overheerlijke paaseitjes van de scouts 
). Meer info volgt per brief! 

 
Verder willen we jullie nog laten weten dat, na lang wachten, onze 
nieuwe uniformen EINDELIJK zijn aangekomen! Spreek ons gerust 
aan na de vergadering en dan voorzien we jullie met plezier van een 
nieuw uniformstuk! In de aanbieding: truien, t-shirts en dassen! 
 
Moest je twijfelen over de juiste data/plaats van bepaalde 
vergaderingen, ga dan zeker eens een kijkje nemen in de online versie 
van de knip, op onze website: www.47aka.be!  
 
Scouteske groeten, 
 
Joris (Ara) – Carine (Argali) – Kathleen (Steltral) 

  

http://www.47aka.be/


VZW 
 
Beste leden, ouders 

In deze knip plaatsen wij wederom een klein woordje vanwege 

de vzw. Sinds oktober is er een nieuwe vzw die zich inzet om het 

lokaal onder handen te nemen zodat uw kinderen er optimaal in 

kunnen spelen. Wie zijn wij? Gitte is de voorzitter van de vzw. 

Zij is bezig aan haar 2de jaar als leiding bij de groep. Matthieu is 

de penningmeester. Hij heeft 6 jaar leiding gegeven en is al 

penningmeester geweest. Bram is secretaris. Net als Gitte zit hij 

in zijn 2de jaar als leiding bij de groep. 

 

Als vzw organiseren wij elk jaar een groepsfeest. Dit jaar was dit 

concept gewijzigd naar een heuse spaghettislag waar menig 

pastafan zijn benen onder tafel kon schuiven. Het was een 

overdonderend succes, waarvoor wij jullie allen enorm graag 

willen bedanken voor jullie aanwezigheid. Volgend jaar gaan we 

weer voor een spetterend weerzien! 

 

Traditioneel organiseren wij ook onze paaseislag, om de kas te 

spijzen en het lokaal te onderhouden.  Dit jaar valt onze 

paaseislag op zaterdag 9 maart 2013. De leden gaan verkleed 

als paashaas of paasklok de straat op om onze overheerlijke 

eieren met echte Callebaut-chocolade aan de man te brengen. 

Meer info vinden jullie dra in een brief! 

Stevige linker 

Gitte, Matthieu, Bram 

  



KAPOENEN 
  

Hey kapoenen en ouders! 
Hier volgt het programma voor het volgende trimester. 
Hopelijk mogen we jullie weer allemaal verwelkomen op onze 
vergaderingen. 
We willen nog eens vragen om zeker te verwittigen als je niet kan 
komen. 
Hierbij de telefoonnummers van de leiding; 

- tel. Linn: 0498/37.08.49 

- tel Julie: 0496/62.23.06 

- Tel Elien: 0494/89.35.47 

Dit kan ook via mail: kapoenen@47aka.be 
Van februari tot en met april zal Linn er niet bij zijn! 
In die periode kan je haar dus niet contacteren. 
Wij hebben er alvast zin in! 
De kapoenenleiding! 
Linn, Julie, Elien en Mathias! 
 
13 januari: zwemvergadering 
Spitter, spetter, spater!  
Wie zit daar in het water? 
Zijn het visjes of kapoenen? 
Trek maar uit die schoenen! 
Trek je zwempak aan, dan kunnen we met z’n 
allen naar het zwembad gaan! 
We verwachten jullie om 09.30u aan het zwembad in Mortsel 
Om 13.00 mag je uw kapoen weer komen halen aan het zwembad. 
Adres: 
Zwembad Den Bessem 
Liersesteenweg 15 
2640 Mortsel 
Vergeet je zwemgerief niet en neem 2 euro mee. 
Let op: geen zwemshorts! 
Misschien is een koekje en een drankje voor je kapoen ook wel 
interessant.  



KAPOENEN 
 

 
27 januari: sneeuwvergadering 
Warm of koud, sneeuw of niet. 
Het is winter, of wist je dat niet? 
Hopelijk kunnen we in de sneeuw spelen. 
En anders zullen we ons ook niet vervelen.  
Kleed je warm aan, zodat je niet in de kou moet 
staan! 
Want buiten zullen we gaan! 
We verwachten je van 13.00u. tot 16.00u. aan het 
lokaal. 
 
10 februari: cowboy en indianenvergadering 
Alle indianen schieten met bananen, 
Pif poef paf en jij bent af! 
Ook de cowboys zijn van de partij! 
Ben jij er ook bij? 
Kom vandaag naar het lokaal. 
Voor wie verkleed komt is er iets speciaal! 
We komen samen van 13.00u. tot 16.00u. aan het lokaal. 
 

22,23 en 24 februari: groepsweekend 
Dit weekend wordt weer een knaller van formaat. 
Niet alleen de kapoenen zijn paraat. 
Maar ook de andere takken zullen er zijn. 
Het wordt dus een groot festijn! 
Meer informatie hierover volgt nog. 
Hou alvast dit weekend vrij! 
Je mag hier zeker niet ontbreken, 
Dus laat je spullen al maar in een koffer steken! 
 

  



KAPOENEN 
 
 

Zaterdag 9 maart:  paaseislag 
Deze vergadering gaan we van deur tot deur lopen. 
We moeten immers onze lekkere paaseitjes verkopen! 
Chocolade hier en daar. 
mmmm.... smullen maar! 
 
24 maart: kinderboerderij 
Houden jullie ook zo van dieren? 
Dan gaan we je nu zeker plezieren! 
We bezoeken een boerderij. 
Dat maakt de kapoenen en de dieren blij! 
We verwachten jullie van 13.00u. tot 16.00u. aan de kinderboerderij van 
Wilrijk. 
 
Adres:  
Kinderboerderij 
Lievevrouwkesbosweg 20 
2610 Wilrijk-Antwerpen 
 

  



WELPEN 
 
 
Vrijdag 11 januari van 19u00 tot 21u00 
Kijk jij graag films? Dan heb je deze 
vergadering geluk, want het is filmavond. 
Voor we beginnen met kijken, zullen we 
onszelf voorzien van popcorn. Hopelijk heb je 
er zo veel zin in als wij!  
 

Zondag 27 
januari van 
10u00 tot 16u00 
Brrrrrr, wat is het koud. Even opwarmen met een 
warme chocomelk en dan er weer terug tegenaan! 
Kleed je maar goed aan, want vandaag is het 
wintervergadering. 
 
Zondag 10 februari 
van 10u00 tot 

16u00 
Vandaag is het Valentijnvergadering. Heb jij 
vlinders in je buik? Dan is deze vergadering vast 
iets voor jou! Maar niet getreurd voor de 
eenzame, niet-verliefde zielen onder jullie, want 
het zal plezier verzekerd zijn.  
 
22 tot 24 februari 

We gaan met heel 
de Akabe op groepsweekend. Een brief met 

meer informatie volgt. 
 

  



WELPEN 
 
 
 

  
Zaterdag 9 maart 
Het is weer tijd voor de jaarlijkse paasei-slag. Meer 
info vind je elders in de Knip (indien niet, dan volgt 
er nog een brief). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zaterdag 23 maart 
Vandaag is het nationale Akabedag. U raadt het nooit, ook hier volgt een brief. 
 
Overzichtje voor op het prikbord: 

 
 

  

Vrijdag 11 januari: 19u00-21u00: akabelokalen 
Zondag 27 januari: 10u00-16u00: akabelokalen, lunchpakket, 
drie-uurtje en warme kledij aandoen 
Zondag 10 februari: 10u00-16u00: akabelokalen, lunchpakket, 
drie-uurtje 
22-24 februari: groepsweekend, brief volgt 
Zaterdag 9 maart: Paaseislag, brief volgt 
Zaterdag 23 maart: nationale Akabedag, brief volgt 
 
  



JOGI’S 
 
 

11 januari 18-21u kookvergadering 

We zetten het nieuwe jaar goed in, met een echte bourgondische maaltijd. Neem 

je Koksmuts al maar vast klaar, en koken maar! 

 
27 januari 10-16u: Verrassingsvergadering 

Vandaag gaan we iets super leuk doen! Om de spanning erin te houden, geven 

we jullie pas een paar dagen voordien verdere uitleg. 

 
10 februari 10-16u: 007 

Vandaag worden we opgeleid tot geheime agenten. We 

moeten proeven uitvoeren om tot het selecte groepje van 

top geheim agenten te behoren! Neem zeker ook een 

lekkere lunch mee. 

 

 

  



JOGI’S 
 

 

22-24 februari : groepsweekend 

Maak je al maar klaar voor het leukste weekend van je leven, waar water 

centraal staat! Praktische info  volgt later. 

 

9 maart: Paaseislag 

De paashaas kwam langs en bracht honderden eieren mee. Hopelijk kunnen jullie 

ze verdelen voor de paashaas. Neem zeker ook boterhammetjes mee.  

 
 

23 maart Akabe dag. 

Jullie krijgen nog een brief voor deze dag. Wat je alvast wel kan noteren, is dat de 

dag in Mechelen doorgaat.  

!  



GIVERS 
 
 
  
Beste Kinderen, vrienden, ouders, enzovoort 
De Knip is terug!  
We hebben het jaar geweldig goed afgesloten. 
En we hebben kunnen genieten van een "lange" vakantie  
MAAAAAAR nu zijn we terug voor meer scoutsplezier! 
 
6 januari: 
driekoningen vergadering "10-16u" 
 
Hey hoo, "Let's Go" 
 
Met Driekoningen lengt de dag zoveel een geitje springen mag. 
Trek die verkleed kleren van op zolder maar aan!  
want vandaag gaan we als Drie koningen "FEEST" 
Solemnitas Epiphaniae Domini 
 
27 januari:  
Old school vergadering "10-16u" 
 
Hauwdy, 
Vandaag gaan we terug in de tijd 
 
De tijd, de tijd, die staat nooit stil 
De tijd, de tijd, doet wat ie wilt 
De tijd, de tijd, ik ken hem wel 
Miljaar, wat gaat de tijd toch snel. 
 
a smooth sea never made a skilled sailor 

.  



GIVERS 
 
 
10 februari:  
discovergadering "10-16u" 
 
Vandaag willen we funky moves zien! 
 
Het is de bedoeling dat jullie er vandaag verschijnen 
als een echte ster!  
ver wacht je maar aan wat coole "funky" beats 
 
22-23-24 februari:  
GROEPSWEEKEND! 
 
3 Dagen plezier met jullie coole leiding BAM! 
Zorg dat jullie er allemaal bij zijn wat dit ga ne knaller zijn! 
 
verdere info volgt nog "Brief" 
 
 
Zaterdag 9 maart:  
paaseislag 10u  
 
Het is zover paaseislag! 
ALLEN DAARHEEN 
 
De paashaas is een konijn, 
o -zo fijn. 
Met zijn eitjes in een zak, 
brengt hij cadeautjes en een pak. 
Dan gaat hij met zijn vrienden  
hand in hand, 
samen door heel het land. 

  



GIVERS 
 
 
Zaterdag 23 maart:  
akabedag 
 
De dag van de AKABE 
 
JIHAAAA Brief volgt nog 
 
31 maart:  
maffia vergadering "10-16u" 
 
onze schuilplaats bevind zich in het lokaal, 
zie dat je er bij bent,  
Dress code: KOStuumekees 
 
 
Kan je een keertje niet komen of heb je dringende  
vragen, vergeet ons dan zeker niet te contacteren  
via mail: givers@47aka.be of telefonisch ( Onze  
nummers staan achteraan in de knip ). 

"Ne grote me tartaar" 

Carine          David       Bruno 

!  

mailto:givers@47aka.be


JINS 
 

 

Dag Jins,  

In deze knip vinden jullie weer van alle zottigheden en spannende 

uitdagingen. 

Benieuwd? Lees dan snel verder! 

Wij hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen!  

 

Vele warme groeten, 

Silke, Pepijn en Gitte 

 

6/01/2013 

Vandaag is het Driekoningen! Verkleed je om het best want we gaan op 

pad om deur aan deur te zingen.  

Vergeet zeker je boterhammen niet!  

 

27/01/2013 

Expeditie Robinsons vergadering. Jawel lieve jins, jullie lezen het goed. 

Maak je klaar voor spannende uitdagingen 

en een leuk staaltje teamwork! Doe zeker sportieve kleding aan die vuil 

mag worden!  

  

 

  



JINS 
 
10/02/2013 

Het is zover, de dag waarop iedereen elkaar lief heeft. Ben je benieuwd wat 

we vandaag gaan doen?  

Wees er dan zeker bij!  

Wat neem je mee? Boterhammen en je allerliefste engelen gezicht!  

 

 

22/02/2013 tot 24/02/2013 

Groepsweekend of met andere woorden een weekend dolle pret beleven 

met de hele groep!  

Be there!  

 

 

9/03/2013 

Ook dit jaar houden we weer een spetterende paaseislag! Laten we met z'n 

allen ons beste beentje voorzetten en  

super veel verkopen!!  

Een brief van de vzwploeg volgt nog! 

 

 

23/03/2013 

Dit jaar doen we mee aan de akabe dag! Deze gaat 

door in mechelen.  

Ook hiervan volgt een brief zodra we alle 

informatie verzameld hebben!  

 

 

31/03/2013 

Marginale 90's vergadering. Doe je marginaalste kleding aan, zet een zotte 

pruik op en vooral neem een marginaal, geweldig humeur mee want  

we gaan weer dolle (muzikale) pret beleven!  

 

 

  



+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 13 januari (vanaf 10 uur t.e.m. 16 uur!) 
Driekoningen 
Zoals wij een leidingsploeg van 3 man zijn, zo waren de Driekoningen ook met 

drie! We wanen ons vandaag één van hen en gaan mee op pad! Smeer die kelen 

en trek je mooiste koningsplunje aan! 

Meenemen: boterhammen en drankje 

 
Vrijdag 22 februari, zaterdag 23 februari en zondag 24 februari (brief volgt 
nog!) 
Groepsweekend 
Hunk? Drie dagen vergadering?  “Van woar hoalde da nawer?” 

GROEPSWEEEEEEKEND!!! Oléé pistoléé, uiteraard gaan de +22 mee!  

Meenemen: zie brief 

.  



+22 
 
Zaterdag 9 maart (vanaf 10 uur t.e.m. ??? uur) 
Paaseislag 
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,... 

Meenemen: boterhammen en drankje 

Zondag 21 april (vanaf 10 uur t.e.m. 16 uur!) 
Stadsspel 
 Wij hadden het idee om jullie mee te nemen naar de koekestad,  daar een 
stadsspel te spelen en nadien een gezellig terrasje te doen.  
Meenemen: boterhammen, drankje en een zakcentje 

Groeten van uw liefhebbende leiding: 
Poaka    Ara    Steltral  

PS. De foto’s van vorig jaar kunnen jullie terugvinden via: 
http://47aka.be/site/index.php/fotos of onze Picasa-pagina  

http://47aka.be/site/index.php/fotos
http://picasaweb.google.com/47akabe


OMA SCOUTS 
 

Liefste kniplezers en lezeressen 
 
Na vele verre reizen over de hele wereld ben ik terug in het 
land om jullie mijn wijze raad over te brengen. Onlangs was ik 
nog in Papoea Nieuw Guinea. De plaatselijke inwoners 
spraken daar een heeeeeeel ingewikkelde taal, Hiri Motu of 
ook nog Tok Pisin. Gelukkig spreken ze ook nog engels, anders 
had ik ze helemaal niet kunnen verstaan! Op mijn volgende reis 
zal ik naar Korea reizen om de Gangnam style te leren dansen. 
De jeugd van tegenwoordig is er zo vol van dat ik dat heel 
graag zou willen leren. 
 
Tijdens mijn reizen stuurden jullie ook vele brieven. Hieronder 
geef ik antwoord op de meest dringende vragen. 
 
Liefste Oma Scouts 
Kerstmis komt er aan en ik weet niet hoe ik mijn kerstboom 
moet versieren! Help mij alsjeblief. 
 
Wat een verschrikkelijke interessante vraag! Overal in de 
wereld versieren ze hem helemaal anders. Bijvoorbeeld in 
Papoea Nieuw Guinea versieren ze hun kerstboom met 
allemaal spinnenwebben. Maar ik vind dat er nogal stoffig 
uitzien. Ik ga liever voor een klassieke kerstboom met veel 
slingers, lichtjes, engeltjes gemaakt door mijn eigen 
kleinkinderen en een ster op de top. Jullie kunnen dus ook 
veel knutselwerkjes maken om in de kerstboom te hangen. Zo 
hebben jullie ongetwijfeld de leukste kerstboom van heel jullie 
familie!  



 OMA SCOUTS 
 

 
Stap 1 : knip het engeltje uit 
Stap 2 : kleur hem mooi in! 
Stap 3 : vouw de stippellijntjes om 
Stap 4 : kleef de zijkanten bij de stippellijntjes aan elkaar 
Stap 5 : hang een touwtje aan de aureool 
Stap 6 : hang de engel in je kerstboom! 
 
Nu hebben jullie een prachtige en unieke kerstboom! Ik zet er 
zo elk jaar een op  
 
Volgende knip ga ik uitleggen hoe je de lekkerste worteltaart 
ter wereld kan maken!  

http://www.peuterplace.nl/kerstmis/res_images/Knuts_Engel.pdf


VERHAALTJE 
 

De verdrietige sneeuwpop 

Er was eens een sneeuwpop. Een hele 

mooi grote sneeuwpop. Met een hoed en 

sjaal en een wortelneus. Maar de 

sneeuwpop was niet gelukkig. Hij stond 

daar maar in de voortuin. Helemaal alleen. 

Daarom keek hij ook zo verdrietig. 

Hij zou zo graag een vriendinnetje 

willen… Dus besloot hij op stap te gaan. 

Op zoek naar een vriendinnetje trok hij de 

buurt in. Het duurde even voordat hij een 

andere sneeuwpop zag staan. 

‘Hallo sneeuwpop, wil jij mijn vriendinnetje worden en in mijn tuin komen 

staan?’ vroeg de sneeuwpop. Maar de andere sneeuwpop antwoordde ‘Ik 

zou wel willen, maar ik kan hier niet weg. Als ik nu weg ga dan zijn de 

kindertjes die mij gemaakt hebben morgen heel verdrietig.’ Wat jammer. 

Nu moest de sneeuwpop weer verder zoeken… 

Hij zocht en hij zocht. Maar nee, wat een pech. Geen van de andere 

sneeuwpoppen wilde bij hem in de tuin komen staan. Verdrietig liep hij 

weer terug naar zijn tuin. Toen kreeg hij een goed idee. Hij kon toch zelf 

een vriendinnetje maken! 

Snel ging hij aan het werk. Eerst een grote bol voor de buik en dan een 

kleinere bol voor het hoofd. Van bladeren maakte hij haar en van stenen 

maakte hij de ogen. Ook kreeg de sneeuwpop nog een mond. 

‘Zie zo,’ zei de sneeuwpop. Nu ben je mijn vriendinnetje en hoef ik hier 

niet meer alleen te staan. 

Zo was de sneeuwpop niet meer verdrietig.  

  



KNUTSELEN 
 

Het paaskuiken!  

Dit heb je nodig: 
- papier 
- potlood 
- verf 
- penseel 
- schaar 
- lijm 

Teken de omtrek van je hand vier keer op een vel 
papier en knip ze uit. Dit worden de vleugeltjes 
van het kuiken. Teken vervolgens een cirkel en de 
sprietjes die je op het hoofdje ziet en knip ook 
deze uit.  

 
Nu beschilder je alles geel. Als de verf droog is kun 
je de handen en de sprietjes achter de cirkel 
plakken, zoals op de foto te zien is. De snavel 
maak je door een stukje papier dubbel te vouwen 
en hier een driehoekje uit te knippen. De ogen zijn 
gemaakt van propjes zwart papier. 

  



MOPPENTROMMEL 
 
Thomas is een vrij slechte leerling. Op een dag probeert zijn 

vader hem wat aan te moedigen: het mooiste geschenk dat je 
mij op mijn verjaardag kunt geven is een goed rapport. "Dat is 
jammer pa", zegt Thomas, "ik heb al een stropdas voor je 

gekocht!" 
 

 
Een onderwijzer met een kaal hoofd legt aan de kinderen van 
zijn klas uit wat een woestijn is. 'Het is een droge, kale vlakte 

waar niets groeit. Zelfs geen grassprietje.' Een van de kinderen 
steekt zijn vinger op. 'Ja Wim, wat heb jij te zeggen?' 'Er zit een 

vlieg op uw...woestijn, meester.' 
 
 

Op school vraagt de juf aan Jantje : Wat is de verleden tijd van 
deze zin "Ik eet een kommetje komkommersla."? Waarop Jantje 

antwoord : "Dat is gemakkelijk: Ik at een kwammetje 
kwamkwammersloeg!! 
 

 

Wat is het toppunt van arrogantie 

Denken dat je op de knipploeg lijkt. 
 

Wat is het toppunt van optimisme?  
Met je laatste geld een portemonee kopen 

Wat is het toppunt van zelfvertrouwen?  
Een scheet laten als je aan de diarree bent 

  

Wat is het toppunt van geduld? 

Op je kop gaan staan en wachten tot uw broek afzakt. 
 

Wat is het toppunt van snelheid? 

Een slak die uit de bocht vliegt. 

  



SPELLETJES 
 
 

  



SPELLETJES 
 

  

http://www.google.be/imgres?q=doolhof&um=1&hl=nl&sa=N&tbo=d&biw=1688&bih=756&tbm=isch&tbnid=r-k7-boFwQDuFM:&imgrefurl=http://www.nukleuren.nl/doolhof-stinkdier.htm&docid=4yD-2LcuNv-dKM&imgurl=http://www.nukleuren.nl/img/doolhof-stinkdier-b955.jpg&w=660&h=880&ei=dAPHUKPuOeOr0AWF7IGgDA&zoom=1&iact=hc&vpx=1051&vpy=21&dur=2600&hovh=259&hovw=194&tx=116&ty=170&sig=101482989147368141118&page=1&tbnh=137&tbnw=103&start=0&ndsp=47&ved=1t:429,r:7,s:0,i:170


SPELLETJES 
 

  

http://www.google.be/imgres?q=woordzoeker&hl=nl&sa=X&tbo=d&biw=1688&bih=756&tbm=isch&tbnid=KX1PyboRIlH_9M:&imgrefurl=http://hetklasjevanjufcarine.blogspot.com/2009_02_01_archive.html&docid=GDkZBqg4oEcIQM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_I4LVhgrXKnk/SablxhjMgxI/AAAAAAAAAW4/VWsWoMObVXc/s400/woordzoeker.jpg&w=299&h=400&ei=wAbHUO6zO4WY1AXRkoCgDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=74&vpy=128&dur=2254&hovh=260&hovw=194&tx=143&ty=106&sig=101482989147368141118&page=1&tbnh=140&tbnw=105&start=0&ndsp=41&ved=1t:429,r:1,s:0,i:152


TIP VAN DE KNIP 
 

  



TIP VAN DE KNIP 
 

U bent in een diepe slaap totdat een 

plots lawaai u uit het bed doet springen. 

Je sluipt langzaam naar de badkamer en 

knipt de lichten aan. Wat zien uw ogen, 

een douchegordijn besmeurd met 

bloederige handafdrukken. Je hart 

begint te racen, er is geen mogelijkheid 

om terug in slaap te vallen. Alweer een 

plots lawaai, je ligt in bed nu, helemaal 

wakker, het is tijd om naar uw werk te 

vertrekken. 

Ben je toe aan een nieuwe ambiance in 

de badkamer? Met dit Bloedbad 

Douchegordijn creëert u een schokkend effect. Wanneer het douchegordijn 

verfrommelde gesloten is, ziet het eruit als een prettig, veilig en normaal 

douche gordijn. Bij het openen confronteert het u met een bloed-bad! Zeer 

geschikt voor film-fanaten en horror-freaks. 

Bovendien is het een goede truc om nu eindelijk eens die mensen uit je 

badkamer te houden die altijd doorheen je hele huis lopen te snuffelen. Na 

een aanvaring met de Blood Bath Shower Curtain blijven ze ongetwijfeld 

voortaan netjes in de huiskamer. 

  



TIP VAN DE KNIP 
De eerste Beanie met een opklapbare, afneembare en zelfs verstelbare 

baard! De Beardo baard is ideaal voor snowboarden, skiën, wandelen en 

alle andere winter- of buitensporten. 

• Zeer functioneel in koude 

klimaten 

• Een geniaal cadeau voor 

iemand! 

• Ontworpen met een uniek 

breipatroon 

• Voor een stijlvolle fit 

• Gemaakt van 100% acryl voor 

comfort 

• Zacht en nooit jeukend of 

krassend! 

• Hechte gebreid voor de beste 

kwaliteit. 

• Baard verstelbereik tot 14 cm! 

• Altijd opnieuw instelbaar! Maak 

je geen zorgen over de maten. 

• Opklapbare baard altijd 

gemakkelijk voor die ene speciale 

gelegenheid!

 

 

  



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. 

 

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 
13 januari zwemvergadering  09u30-13u00 
27 januari sneeuwvergadering 13u00-16u00 
10 februari cowboy en indianen 13u00-16u00 
22-24 februari groepsweekend  BRIEF 
9 maart  paaseislag  BRIEF 
24 maart  kinderboerderij  13u00-16u00 
 
Welpen 
 
11 januari filmvergadering  19u00-21u00 
27 januari wintervergadering  10u00-16u00 
22-24 februari groepsweekend  BRIEF 
9 maart  paaseislag  BRIEF 
23 maart  Nationale akabe dag BRIEF 
 
Jonggivers 
 
11 januari kookvergadering  18u00-21u00 
27 januari verrassing  10u00-16u00 
10 februari 007   10u00-16u00 
22-24 februari groepsweekend  BRIEF 
9 maart  paaseislag  BRIEF 
23 maart  Nationale akabe dag BRIEF 
 
Givers 
 
6 januari  3 koningen  10u00-16u00 
27 januari Old School  10u00-16u00 
10 februari Disco   10u00-16u00 
22-24 februari groepsweekend  BRIEF 
9 maart  paaseislag  BRIEF 
23 maart  Nationale akabe dag BRIEF 
31 maart  Maffia   10u00-16u00 
Jins 
 
6 januari  3 koningen  10u00-16u00 
27 januari expeditie Robinson 10u00-16u00 
10 februari Valentin   10u00-16u00 
22-24 februari groepsweekend  BRIEF 
9 maart  paaseislag  BRIEF 
23 maart  Nationale akabe dag BRIEF 
31 maart  Marginale 90’s  10u00-16u00 
 
+22 
13 januari 3 koningen  10u00-16u00 
22-24 februari groepsweekend  BRIEF 
9 maart  paaseislag  BRIEF 
21 april  Stadsspel  10u00-16u00  



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  0493/51.25.64 
 
VZW   vzw@47aka.be  
Gitte Ulrich 
Matthieu Herssens 
Bram Nuyts 

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

