
 
 
 
 
 
 

 
Januari – Maart 2014 

 
 
 

 
 
VU: 
Matthieu Herssens Jan De Bodtlaan 65  2650 Edegem 
Maarten Van Hoof Kerplein 1   2650 Edegem 
Jolien Van Orshoven Oude Terelststraat 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 
 
Beste astronauten, ontdekkingsreizigers en dierentemmers! 
 
Met trots willen wij jullie nu al een heel gelukkige kerst, een zalig 
nieuwjaar, een spetterend Pasen en leuke grote vakanties 
toewensen, ook al doet de groepsleiding dit op de volgende pagina! 
Bij uitbreiding voegen wij daar Valentijn, Halloween, Moederdag, 
Vaderdag, Je Verjaardag aan toe  
 
Na dagenlange vergaderingen, liters bloed zweet en tranen, fratsen 
van de leiding hebben wij hier voor u de tofste, coolste 
vergaderingen op papier gezet. De leiding heeft namelijk nog maar 
een fractie laten zien van wat ze ECHT kunnen. Bereid jullie voor 
op: 
 

- Glittergevechten in het kwadraat 
- Fratsen van Oma Scouts 
- Een vettige dag om nooit meer te vergeten 
- Onnozele gadgets in de tip van de knip 
- Wereldreizen 
- Excursies naar de maan 
- Gevechten met krokodillen 
- Verwennerijen van jullie leiding 
- De mafste spelletjes 
- Een giga discofeest 
- Zwemmen in een ijszee met dolfijnen 
- Vulkanen beklimmen 
- De Himalaya beklimmen 
- De Kilimanjaro afsleëen  
- Vliegtuigen sjorren 
- … 

 
Zijn we nog iets vergeten? Vind deze terug in de volgende knip! 

  



Groepsleiding 
 
Beste knippers, 
Het eerste deel van het jaar is weer voorbijgevlogen. Nu alle 
feestdagen achter de rug zijn is het al bijna tijd voor Pasen. Maar 
niet getreurd er valt nog bijzonder veel te beleven dit scoutsjaar! 
Leuke vergaderingen, weekends, gezellig samen leuke spellen 
spelen,….  
Weekend daar zeg je zoiets. Dit semester trekken we er weer uit 
met de hele groep. Om een tipje van de sluier te lichten kan ik jullie 
al vertellen dat het doorgaat in Ravels - Eel in het weekend van 28 
februari, 1 en 2 maart. Verdere info verkrijgen jullie nog via 
brief/mail. 
En kijk eens welke activiteiten die al achter de rug zijn. Het 
groepsfeest dat weer een topper van formaat was, de sint die is 
langsgekomen en veel lekkernijen heeft achtergelaten. Wij zijn ervan 
overtuigd dat hij volgend jaar weer een bezoekje bij ons brengt 
alvorens hij weer naar Spanje trekt! 
Ook is er nog altijd onze website waar u alle foto’s van de 
vergaderingen kunt terugvinden. Het webadres blijft nog steeds 
www.47aka.be. Neem er gerust een kijkje op.  
Verder wensen wij jullie alvast een spetterend 2014 toe vooraleer 
het al om is. Wij zijn klaar om aan het nieuwe jaar te beginnen! Jullie 
hopelijk ook? Dan maken we er nog een spetterend jaar van. 
 
In ieder geval: hebben jullie een opmerking, een idee of gewoon zin 
in een leuke babbel, weet ons dan zeker te vinden via 
groepsleiding@47aka.be of telefonisch: 
Joris: 0478/57.23.32 
Kathleen: 0499/13.38.72 
Carine: 0493/15.25.64 
 
Groetjes 
Kathleen, Joris en Carine  

http://www.47aka.be/
mailto:groepsleiding@47aka.be


KAMPEREN … 
 

... in een iglo op de top van de Kilimanjaro? In een tipi op 
Amerikaanse savanne? Wie zal het zeggen. De data voor het 
GROEPSKAMP zijn in ieder geval al wel bekend! 

- Kapoenen: 15 juli 2014 tem 20 juli 2014 
- Welpen: 13 juli 2014 tem 20 juli 2014 
- Jonggivers: 10 juli 2014 tem 20 juli 2014 
- Givers: 10 juli 2014 tem 20 juli 2014 
- Jins: 10 juli 2014 tem 20 juli 2014  



KAPOENEN 
  

 
5 januari: Driekoningen 
13:00-16:00 
 
Driekoooningen Driekoooningen 
geef mij ne nieuwen hoed! Trek 
jullie mooiste 
koning/koninginnenpakje aan! We 
gaan de straat op en laten onze 
zangkunsten horen!  
 
 
 
 

 
 
 

19 januari: ontbijtvergadering 
10.00u - 12.00u 
 
Zalig! Vandaag mogen jullie in je pyjama 
naar de scouts komen! 

Ontbijten moeten jullie thuis niet doen, want dat staat bij ons 
op jullie te wachten! 
Kom dus maar recht van uit je bed, tot bij ons!  
Tot dan!  
 
  



KAPOENEN 
 
 

2 februari: 
Zwemmen  
10.00u - 13.00u  
 
Joepie! We gaan 
zwemmen! 
Jullie worden om 10 
aan het zwembad in 
Mortstel 
(Liersesteenweg 15) 
verwacht!  
Nemen jullie 2 €mee voor de inkom? 
Wij kijken er alvast naar uit!  
 

16 februari: wintervergadering 
13:00u-16:00u 
 

 
Brrr... Wat is het 
koud! Tijd voor 
echte winterspelen! 
Nemen jullie de 
sneeuw mee?  
Zorgen wij alvast 
voor de opwarming 
achteraf!  

  



KAPOENEN 
 
28 februari - 2 maart: groepsweekend 
 
 
HOERAAA! We gaan op 
weekend! Meer informatie 
krijgen jullie nog in de 
brief! 
 

 
 
 
 
 
 
 

16 Maart :  binnenspeeltuin 
 
Trek je beste 
speelschoenen aan 
want vandaag gaan 
we naar de 
binnenspeeltuin!  
Waar, wanneer en 
hoe? Verdere info 
volgt! 
 

Groetjes van jullie supertoffe leiding! 
 
Sanne, Eline, Linn & Ellen   



WELPEN 
 

 
Zondag 5 januari van  
10u00 tot 16u00 
Drie koningen, drie koningen, geef mij 
een nieuwe hoed. Mijn oude is 
versleten ons moeder mag het niet 
weten, ons vader heeft het geld op de 
rooster geteld. 
Meenemen: lunch, drankje, koek, 
verkleedkleren 
 
 

 
Zondag 19 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. 
Meenemen: lunch, drankje, koek 
 
 

 
Zondag 2 februari van  
10u00 tot 16u00 
Vind jij de clown uithangen wel 
eens leuk? Jongleren en op 
tonnen lopen lijken jou wel iets, 
dan heb je geluk, het is 
circusvergadering! 
Meenemen: lunch, drankje, koek  



WELPEN 
 
 
 

 
Zondag 16 februari van 10u00 tot 16u00 
Cheeeeeeeeeeeeeeeeeeeese! Klik, klik! 
Flash! Wat een prachtfoto! Foto’s staan 
deze vergadering centraal. 
Meenemen: lunch, drankje, koek 
 
 
 

 
Vrijdag 28 februari tot en met  
zondag 2 maart 
We gaan met heel de Akabe op 
groepsweekend. Een brief met 
meer informatie volgt. Blader 
zeker ook eens verder in deze 
Knip, want misschien vind je 
nog meer informatie. 
  
 
Zondag 16 maart van 10u00 tot 16u00 
Vandaag is het detectivevergadering! 
We gaan vandaag antwoorden op 
mysteries en moorden zoeken! 
Spannend!  
Meenemen: lunch, drankje, koek 
  



WELPEN 
 
 
 
 
 

Zondag 30 maart van 10u00 tot 16u00 
Ridders en jonkvrouwen, vandaag 
keren we terug naar de middeleeuwen! 
Verkleed naar de vergadering komen 
mag altijd! 
Meenemen: lunch, drankje, koek, 
verkleedkleren 

  



JOGI’S 
 

Beste Jogi’s, 
Hier zijn we er alweer met een nieuwe knip. 
We hopen dat jullie fijne feestdagen hebben gehad en dat 
jullie genoten hebben van het lekkere eten en het prachtige 
vuurwerk. 
 
Om het nieuwe jaar vlot te laten verlopen, willen we jullie er 
graag nog eens op wijzen dat je verplicht een das moet 
aanhebben. Zonder das ben je niet verzekerd! Haal die das 
dus onder al die kleren vandaan en draag hem met trots op 
alle vergaderingen. Dassen zijn te koop voor 8 euro. 
 
Hier is alvast de allereerste knip van 2014.  
Zondag 5 januari (10-16 uur) 
Drie koningen 
Boterhammen meebrengen 
Jezus is geboren, en nu komt er 
allemaal bezoek naar hem toe. Zo 
ook de drie koningen. Weet jij hun 
namen nog? 
C….. 
M……. 
B…….. 
 
 
  



JOGI’S 
 
 
Zaterdag 18 januari (18-21 uur) 
Gezelschapsspelletjes 
Gezelschapsspelletjes 
meebrengen 
Buiten is het toch 
maar koud. Wat 
dachten jullie van 
een gezellig avondje 
met je allerbeste 
vrienden van de scouts? Wij vinden het alvast een top-idee. 
Haal daarom jullie leukste spelletjes van onder het stof, 
vanavond maken we het reuze fijn! 
 
Zondag  2 februari (10-16 uur) 
Swingpaleis 
Boterhammetjes meebrengen 

Hoe groot is jou muzikale kennis? Ben 
jij een kei in het herkennen van liedjes? 
Het je een diploma van muzikaal 
talent? Dan zit je hier goed! Vandaag 
gaan wij kijken wie van jullie de beste 
quizzer is en wie de meeste liedjes 
kent. 

 
  



JOGI’S 
 
 
Zondag 16 februari (10-16 uur) 
De grote wereldreis 
Boterhammen/durum/pizza/bami 
goring/… meebrengen 
Good day 
Bonjour 
Buenos Dìas 
In België is het toch maar koud. 
Tijd om naar warmere oorden te 
vertrekken. We maken met jullie 
een kleine wereldreis.  
 
Vrijdag 28 februari tot zondag 2 maart 
Groepsweekend 
Meer info volgt nog. 
We kunnen je alvast verklappen dat het een 
toppertje wordt! 
 
Zondag 16 maart (10-16 uur) 
Foute vergadering 
Boterhammen meebrengen 
Haal die paarse korte broek uit je kast, draag voor 1 
keer witte sokken in sandalen en die bretellen zullen 
ook nog wel passen. Vandaag mag je zo zot komen 
als je zelf wil, maar zorg vooral dat het goed fout is. 
Jaja, je leest het goed: vandaag is het de bedoeling 
dat je verkleed komt! 
  



JOGI’S 
 
 
Zondag 30 maart (10-16 uur) 
Verrassingsvergadering 
Boterhammen meebrengen 

Vandaag doen we iets speciaal. Iets 
dat we nog nooit gedaan hebben. 
Maar wat? Dat blijft nog even een 
verrassing. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Voila, dat was het alweer voor deze knip. Wij hopen dat je het 
alweer 3 supertoffe maanden vond! Maar niet getreurd, na 
deze knip wacht er al een volgende! 
 
Olivier, Axeline en Jolien   



GIVERS 
 
 
(Zijn de beste) 
 
Zondag 5 januari: 
 
Op 5 januari 1477 stierf Karel de Stoute, dat zal jullie  
misschien niet veel zeggen maar dat maakt niet uit , we 
hebben vandaag een stoute vergadering! Van 10 tot 16 u in 
onze vertrouwde lokalen. 
 
Zondag 19 januari: 
 
Vandaag gaan we de electricien in ons 
bovenhalen want het is  
vandaag electriciteitsvergadering, dus 
zorg dat jullie er allemaal 
zijn van 10 tot 16u op onze akabe! 
 
Zondag 2 februari: 
 
Forten bouwen, loopgraven graven en je gebied verdedigen , 
bereid jullie maar al voor op een heuse strijd want vandaag 
gaan we eens kijken wat jullie als soldaten kunnen presteren!!!  
Van 10 tot 16u!!    



GIVERS 
 
 
 
Zondag 16 februari: 
 
Love, l’amour, liefde, aangezien het net Valentijn is  
geweest gaan we vandaag voor de meest romantische 
vergadering ooit zorgen, bereid jullie maar al voor op rozen, 
gedichten en eten bij kaarslicht , al deze liefde is te proeven 
van 10 tot 16u in onze lokalen natuurlijk! 
 
 
28februari tot 2maart: groepsweekend,  
hiervoor volgt nog een brief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Zondag 15maart:  
Deze vergadering kan nogal 
ingewikkeld worden, want het is 
vandaag oud-Egyptische vergadering, 
denk maar aan mummies, graftombes 
en farao’s! Van 10 tot 16 in onze 
persoonlijke schattenkamer of beter 
gezegd het giverlokaal!! 
 



GIVERS 
 
 
 
Zondag 30 maart: 
 
Vandaag is het kunstvergadering, haal je creatieve geest  
maar al boven, want vandaag gaan we alle kneepjes van de  
kunstenaar leren!!! Graag in schilderskledij van 10 tot 16u in 
onze lokalen! 
 
Lieve groetjes van de leiding 
 
 

BruPijn 
MaNo 
PeLik 
 
xxx  



JINS 
 
Liefste Jins, 
 
Wij hopen dat jullie 
allemaal goed hebben 
gefeest, 
bij de leiding was het al 
zeker om ter meest. 
Geschreven in de stijl van 
een nieuwjaarkaart, 
volgt nu de planning van 
januari tot maart. 
 
 
5 januari van 10.00 tot 16.00: 
Ze waren met drie en volgden een ster 
en liepen hiervoor wel mijlenver. 
Geen schrik, we lopen niet tot in Groningen, 
maar vandaag gaan we wel rond als 3 koningen. 
Zet dus een kroon op en doe een mantel aan, 
zodat je niet heel de vergadering in de koude moet staan. 
 

19 januari van 10.00 tot 16.00: 
Laatste keer dat we het speelden, waren we nog klein, 

maar soldaatje spelen is altijd fijn. 
Wij hebben ervaring en trainen op maat, 

dus kom maar alvast verkleed als soldaat. 
Jullie worden opgeleid met de ijzeren hand, 

dus luister maar goed naar jullie sergeant.  



JINS 
 
 
 
 
2 februari van 10.00 tot 16.00: 
Omwille van de rijm lijkt dit op een gedicht, 
en deze vergadering draait rond het licht. 
Licht en duister, 
lawaai en gefluister. 
Of het nu uit deeltjes bestaat of golven, 
je wordt er deze vergadering door bedolven.  



JINS 
 
 

 
16 februari van 10.00 tot 16.00: 

Hartjes en Cupido’s overal, 
alles zag rood, zelfs onze stal. 
Misschien niet voor iedereen 

even fijn, 
deze week was het Valentijn.  

Deze vergadering gaan we 
hierrond werken, 

zonder ons tot de liefde te 
beperken. 

Wees niet bang en kom maar af, 
want dat maakt het des te straf. 

 
28 februari tot 2 maart:  
Groepsweekend is voor nu, 
hiervoor sturen we nog een brief naar u. 
 
 

15 maart van 20.00 tot … 
Bewegende beelden op een muur 

voor een nog onbepaalde duur. 
De filmmarathon gaat door vannacht 

en wordt nog cooler dan verwacht. 
Over het einduur weten we nog niet veel, 

maar daarover komt nog een mail.  



JINS 
 
 

 
30 maart van 10.00 tot 16.00: 
Maart is nu praktisch gedaan, 
dus 1 april komt er nu aan. 
Het is er nog niet, dus lach niet te vroeg. 
Het wordt wel zo leuk, dat je nog nooit harder op je dijen 
sloeg. 
Lachen, gieren en zelfs ook brullen, 
we hopen dat we jullie zakken met moppen kunnen vullen. 
 
Liefste jintjes hier eindigt de brief, 
we vinden jullie allemaal even lief. 
We wensen dat het jaar voor iedereen goed start, 
want de komende maanden gaan we zeker even hard! 
 
Uw kapoenen van leiding, 
 
Maarten x 2 en Gitte 
 
Edegem, 1 januari 2014.   
 
  

  



+22 
 
 
Hallo daar, allerliefste schatjes van patatjes, 
 
Hebben jullie al genoten van de vergaderingen tot nu toe? Wij 
in elk geval wel! Foto’s van onze dolle vergaderingen kan je 
altijd terugvinden op onze site (http://47aka.be/site/), dan 
door te klikken naar foto’s en op ‘Picasa-pagina’ te klikken. 
 
Voor we aan de knip beginnen, lichten we nog snel een tipje 
van de sluier op en verklappen we al wanneer ons + 22 
weekend zal doorgaan. Tromgerrrroffellllll tudum tudum 
tudum.... We gaan op weekend van 9-11 mei in Heverlee.  
Meer info volgt later nog. 
 
Tijd om over te gaan naar de orde van de dag: De Knip! 
 
Zaterdag 4 januari  - 18u tot 21u 
De feestdagen zijn achter de rug, of toch niet helemaal. Wij 
gaan deze avond nog kerstmis/nieuwjaar in primeur vieren.  
Wij voorzien eten! 
 
 

Vrijdag 28 februari tot zondag 2 maart 
Hoera! Feest! Plezier! Uitstekend! We gaan op groepsweekend!  

Meer info volgt nog in een brief! 
 

  



+22 
 
 
Zondag 16 maart – 10u tot 16u 
Vandaag heeft jullie allerliefste leiding een verrassing in petto! 
Kom als de bliksem naar de scouts en ontdek wat dit zal zijn! 
Vergeet zeker je boterhammen niet. 
 
Tot op onze vergaderingen! 
Lieve groetjes, 
Carine, Lien en Jolien 
 
Als je eens niet kan komen, vergeet dan zeker niet te 
verwittigen. Je kan mailen naar plus22@47aka.be of ons bellen 
(de nummers vind je achteraan de knip). 

  



klimop 

 
 
ZATERDAG 11 JANUARI 2014 
KERSTBOOMVERBRANDING 

Kom allen gezellig een frietje eten bij den AKABE 
Vanaf 19u aan de ingang van de dreef in Edegem  



klimop 
 
Liefste klimoppers, 
 
Wisten jullie dat: 
 
- Het eerste deel van het scoutsjaar al gedaan is 
- Het spannendste deel nu begint 
- Jullie op stage gaan 
- Wij er zeker van zijn dat jullie dat goed gaan doen 
- Wij bij het maken van deze knip de planning van de andere 

takken nog niet wisten 
- Jullie daarom de stagedata apart zullen krijgen 
- Wij trots zijn op wat jullie al gedaan hebben 
- Wij jullie ook wel een beetje gaan missen 
- Jullie nog steeds met al jullie vragen en problemen bij ons 

terechtkunnen 
- Wij ook graag doodgewone ‘wist-je-datjes’ te horen krijgen 
- Jullie ons email-adres hebben 
- De takleiding klaarstaat om jullie met open armen te 

ontvangen 

  



klimop 
 

- Het zaterdag 11 januari 2014 KERSTBOOMVERBRANDING 
is 

- Wij die dag afspreken om 16 uur aan het lokaal 
- Jullie kerstversiering, knutselwerkjes en verkleedkledij 

mogen meebrengen 
- Ook de ingezamelde frietbakjes, vorkjes en servetten niet 

vergeten mogen worden 
- Er een shiftenlijst zal gemaakt worden 
- Als je geen shift hebt, je mag doen wat je wil 
- We nadien samen opruimen 
- Wij hopen rond 23 uur klaar te zijn 
- Jullie je enthousiasme niet mogen vergeten 
- Wij toch niet zonder jullie kunnen 
- Wij daarom nog eens een bijeenkomst organiseren 
- Dit op vrijdagavond 7 februari zal zijn 
- Jullie verwacht worden om 19.00 uur in het lokaal 
- Wij daar de stages gaan bespreken 
- Er nadien een film gezien kan worden 
- We zullen eindigen om 22.00 uur 
- Wij nu afscheid moeten nemen 
 
 
Maak er een spetterende feesten van! 
Hilde en Elien 
 

  



WIST JE DAT? 
 
 Sinterklaas zag dat iedereen braaf was dit jaar? 
 Dit stiekem toch niet zo was? 
 Ben van de jins in de zak van sinterklaas moest? 
 De groepsleiding stiekem de snoepjes heeft voorgeproefd? 
 De jins na hun glittergevecht nog steeds glitter uit hun 

kleren kunnen halen? 
 De jonggivers dit ook kunnen doen? 
 De klimopleiding het concept ‘wist je dat’ heeft gestolen? 
 De kapoenen en welpen blauwe pudding hebben gegeten op 

weekend? 
 Het groepsfeest een groot succes was? 
 De pastakar er volgend jaar niet meer komt? 
 De jonggivers net hun lokaal hebben geschilderd? 
 De jonggivers op wereldreis gaan? 
 We binnenkort op groepsweekend vertrekken? 
 De +22 marginaal verkleed waren op hun hippievergadering? 
 De klimoppers aan hun stages gaan beginnen? 
 Oma scouts op het groepsfeest 5 flessen jenever heeft 

opgedronken? 
 Zij daarna nog feilloos een tango kon plaatsen? 
 Joris naar Ghana op reis vertrekt? 
 Kathleen haar voet heeft verbrand door een pizza in de 

pan te bakken? 
 Je in Edegem best goed uitkijkt als je de straat moet 

oversteken omdat Carine rijlessen aan het volgen is? 
 De knipploeg deze keer tot 5 u ‘nachts ipv 3u heeft 

vergaderd? 
 Je zeker de tip van knip moet lezen? 
 De knipploeg de beste van de wereld is? 
  



VERHAALTJE 
 
Op een dag besloot het nijlpaard om zich terug te trekken en in de 
lucht te gaan wonen. Hij had nog ergens een paar ladders liggen, 
timmerde ze aan elkaar vast en zette ze rechtop in het gras naast 
de rivier. 
Hij besloot alleen het allernoodzakelijkste mee te nemen, dacht een 
tijd na en nam toen zijn bed, een krukje en een vork mee. Meer is 
vast niet allernoodzakelijkst, dacht hij. Hij klom omhoog, wrong 
zich door een wolk heen en vestigde zich in de lucht. Er waren daar 
geen muren, geen vloer, geen plafond, geen deur, geen dak en geen 
ramen. Maar daar heb je toch niets aan, dacht het nijlpaard. Hij 
zette het krukje neer, legde de vork eronder, schoof het bed 
ernaast en was tevreden. Hij woonde zó hoog dat de zon altijd 
onder hem door scheen, terwijl er boven zijn hoofd verder niets 
meer was. Soms, bij helder weer, konden de dieren in het bos hem 
zien zitten, op zijn krukje. Maar hij keek nooit terug en had het 
vermoedelijk goed naar zijn zin. Soms wilde iemand wel eens bij hem 
langsgaan, maar dan riep hij naar beneden, langs de ladder: ‘Het 
komt nu niet goed uit...’ en ging de bezoeker onverrichter zake 
weer naar huis. Maar toen hij jarig was besloten de mier en de 
eekhoorn echt bij hem op bezoek te gaan. 
‘Wat zullen we hem geven?’ vroeg de eekhoorn. 
De mier stelde voor om de vijver te geven. 
‘Volgens mij,’ zei hij, ‘wil hij best weer eens zwemmen.’ 
De eekhoorn was het met hem eens. 
Zij liepen naar de vijver en zetten hem met kroos en al op de rug 
van de eekhoorn. 
‘Zit hij goed?’ vroeg de mier. 
‘Ja,’ kreunde de eekhoorn. 
‘Zullen we dan maar gaan?’ zei de mier. 
Even later klommen zij langs de ladder omhoog, de eekhoorn met de 
vijver op zijn schouders en de mier voorop. 
 
  



VERHAALTJE 
 
Het was een mooie dag en zij hoefden niet één wolk te passeren. 
‘Zou jij daar wel willen wonen, mier?’ vroeg de eekhoorn, toen zij 
een uur hadden geklommen en nog lang niet halverwege de lucht 
waren. Hij bleef even staan. 
‘Nee,’ zei de mier. 
‘Waar zou jij wel willen wonen?’ vroeg de eekhoorn. 
‘Nou,’ zei de mier, ‘ik zou wel wat hoger willen wonen. Zo'n beetje 
iets boven het gras, zodat je nog net je voordeur in en uit kan 
springen, maar wel helemaal los. Of op de zon.’ 
De eekhoorn zweeg. De vijver zakte steeds verder opzij en het leek 
hem verstandiger zwijgend te klimmen. 
Maar even later zei hij toch: ‘Hij is wel zwaar.’ 
‘Wie?’ vroeg de mier. 
‘De vijver.’ 
‘Ja,’ zei de mier. ‘Dat dacht ik wel. Hij ziet er heel zwaar uit.’ 
‘Ja,’ zei de eekhoorn. 
Zo klommen zij verder. 
Vroeg in de middag kwamen ze bij het nijlpaard aan, die juist wat 
zat te dommelen. 
‘Gefeliciteerd met je verjaardag, nijlpaard,’ zeiden de mier en de 
eekhoorn. Het nijlpaard schrok wakker en viel van verbazing 
achterover toen hij de mier en de eekhoorn zag. Hulpeloos hing hij 
op zijn rug in de lucht. 
‘We hebben een cadeautje voor je!’ zei de mier. Hij tilde de vijver 
van de rug van de eekhoorn en legde hem neer, niet ver van het 
krukje. 
‘O!’ riep het nijlpaard. ‘De vijver!’ Hij krabbelde overeind, nam een 
aanloop en verdween meteen onder water. 
‘Dank jullie wel!’ riep hij toen hij weer bovenkwam. 
Hij begon opgewonden in het rond te zwemmen en na elke ronde 
riep hij: ‘Mijn verjaardag! Mijn verjaardag!’ 
  



VERHAALTJE 
 
De mier en de eekhoorn gingen naast elkaar op het krukje zitten. 
Zij rustten uit van hun tocht en knikten naar het nijlpaard telkens 
als hij voorbij zwom. Maar zij zaten tamelijk ongemakkelijk en na 
enige tijd vroegen zij zich af of er misschien taart was. 
‘Ik had gehoopt,’ fluisterde de mier in het oor van de eekhoorn, ‘op 
iets luchtigs. Met honing bovenop.’ 
‘Ja,’ zei de eekhoorn, ‘dat zou lekker zijn. Luchtige beukenoten met 
honing.’ 
Maar er was nergens iets te bekennen en het zag er ook niet naar 
uit dat er nog iets te voorschijn zou komen. 
‘Mijn verjaardag!’ riep het nijlpaard nog steeds, terwijl hij 
rondzwom. Hij klom pas uit de vijver toen de mier en de eekhoorn 
van het krukje opstonden en aanstalten maakten om naar huis te 
gaan. 
Hij bedankte hen uitvoerig, en breed glimlachend wuifde hij hen na 
toen zij langs de ladder naar beneden gingen. ‘Ahoi!’ riep hij nog. 
Toen dook hij weer in de vijver. Een klein regenbuitje viel op de 
mier en de eekhoorn, en diep onder hen op de wereld. 
Pas laat in de avond waren zij weer terug in het bos. Het nijlpaard 
lag toen al te slapen, met zijn hoofd tussen het kroos. Zijn bed was 
leeg, terwijl de maan voorzichtig over de rand van de vijver klom. 

  



MOPPENTROMMEL 
 

 

 

  



SPELLETJES 
 

  



TIP VAN DE KNIP 
 
Wie zegt dat klokken totaal niet interessant zijn?  

Iedereen heeft wel één of 
meerdere klokken in huis, 
variërend van antieke 
koekoeksklokken tot 
hypermoderne 
radiogestuurde 
wandklokken. Allemaal heel 
mooi en handig natuurlijk, 
maar als je geen hardcore 
klokfanaat bent, blijft het 
maar bij even kijken hoe laat 
het is. Daarom 
introduceren wij nu de Backwards Clock! Deze klok oogt op 
het eerste gezicht vooral simpel. Maar schijn bedriegt! Als je 
namelijk wat beter kijkt, zul je zien dat alle cijfers in 
omgekeerde volgorde op deze klok staan. En dat is nog niet 
alles, want ook de wijzers draaien de andere kant op dan bij 
een gebruikelijke klok. De doorgaans simpele vraag “Hoe laat 
is het?” is dus ineens niet meer zo simpel te beantwoorden! En 
ook “kloksgewijs” zal dankzij de Backwards Clock nooit meer 
hetzelfde zijn. Natuurlijk zal jij, na de nodige oefening, 
klakkeloos aan iedereen kunnen vertellen hoe laat het is, maar 
het is nog maar de vraag of dit omgekeerd ook geldt. Klok 
kunnen kijken is nog nooit eerder zo indrukwekkend geweest, 
dus haal deze eyecatcher snel in huis! 

  



TIP VAN DE KNIP 
 
Haal de kermis in huis en maak het feest compleet met jouw 
eigen Suikerspin Machine!  

De kermis komt ook maar af 
en toe, maar als je deze in 
huis hebt dan hoef je nooit 
meer daar naar uit te kijken! 
Iedereen kent de 
suikerspinnen die ze maken 
op de kermis. Ze zijn vaak 
veel groter dan je ooit zou 
kunnen op eten, maar 
tegelijkertijd zo lekker dat 
je er niet vanaf kunt blijven. 
Nu kan je die zelf maken, en 
het is nog makkelijk ook! De Cotton Candy Maker werkt 
gewoon met normale suiker en is heel gemakkelijk te gebruiken 
en schoon te maken. Je kan natuurlijk ook suiker met een 
smaakje of kleurstof gebruiken om leuk te combineren of wat 
extra's eraan toe te voegen. 

Met de Suikerspin Machine zal elke feestje leuk worden, en 
met een beetje oefenen kan jij een Kermis King worden! Al je 
vrienden zullen achter aan de rij aansluiten voor de volgende 
suikerspin!   



TIP VAN DE KNIP 
 
Lach in het gezicht van elke weergod en trotseer de regen 
met deze hilarische Ruitenwisser Bril!  

Zonnebrillen zijn geweldig 
voor zonnige dagen, maar 
wat doe je als het regent? 
Dan draag je natuurlijk een 
paar Wiper Glasses! Deze 
grappige bril is uitgerust met 
een setje wissers zodat jouw 
zicht niet meer belemmerd 

wordt. Gaat het dus miezeren? Zoek dan geen dekking meer! 
Lach in de gezichten van de weergoden, zet de Wiper Glasses 
op en loop triomfantelijk over straat terwijl de 
gemotoriseerde wissers al het werk doen! Trouwens ook leuk 
tijdens festivals als er met bier wordt gegooid en handig 
tijdens een foodfight is ons verteld… 

“Zit niet met je vingers eten!” Dat is 
wat de meeste ouders tegen hun 
kinderen zeggen. Maar dat is nu 
verleden tijd! Met dit "bestek" wordt 
eten met je vingers heel leuk en 
hygiënisch! Dit zijn mini vorkjes en 
lepeltjes die je makkelijk om je vinger 
heen kan slippen. Met je vinger 
graaien in een sauspotje om de 
laatste restjes eruit te halen hoeft nu niet meer. Pak een 
vingerlepel en laat die het werk doen!  

  



TIP VAN DE KNIP 
 
Ook zo'n zin in een witte kerst? Met Snow in a Can heb je dat 
helemaal zelf in handen! Het enige wat je nodig hebt is een 
beetje water en POEF… mooie sneeuwvlokjes.  

Maak je eigen sneeuw! Doe simpelweg 
een beetje kraanwater bij het poeder en 
het veranderd in een oogwenk in mooie 
sneeuwvlokjes. Het magische poeder 
reageert met water, is niet koud maar 
lijkt verder wel heel echt! Met de 
sneeuwvlokjes kan je het huis lekker 
versieren om helemaal in de kerstsfeer 
te komen. Door de magische sneeuwvlokjes een paar dagen 
uit te laten drogen, veranderd het weer in poeder. Daarna 
kan het weer opnieuw gebruikt worden. Een leuk cadeautje 
voor jezelf om de kerstboom te versieren of voor een ander 
om die een leuke en witte kerst te bezorgen. 

Een ontspannen maatje nodig om een lekker kopje thee mee te 
drinken? De Mr. Tea theefilter houd je niet alleen gezelschap, 
maar zorgt ook voor een heerlijke kop van jouw favoriete 
thee!  

Trek schaamteloos Mr. Tea zijn broek 
uit en vul zijn broek met een lekker 
theetje naar keuze. Hang Mr. Tea 
met zijn armpjes in een kopje heet 
water, laat hem even relaxen… en 

klaar is je overheerlijke thee! Zodra Mr. Tea in heet water 
hangt, wordt de thee gefilterd door zijn broek.   

http://www.megagadgets.nl/cadeaus/kerstcadeau.html


OMA SCOUTS
 
Liefste poeziligheidjes 
 
Heb je een probleem, weet je niet 
goed wat je moet aandoen bij de 
grote sinterklaas vergadering, heb 
je altijd een grote reis willen 
maken maar weet je niet waar 
naartoe? Oma scouts is hier om al 
deze dingen op te klaren! 
 
Stuur een mailtje (ja hoor, oma 
scouts is helemaal mee met haar tijd, alleen facebook, twitter en 
instagram zijn nog een beetje moeilijk) naar omascouts@47aka.be en 
je vraag wordt in deze knip beantwoord! 
 
Liefste Oma Scout, toen hij bij ons was durfde ik het niet vragen, 
maar hoe oud is Sinterklaas eigenlijk? 
 
Bedankt voor deze vraag. Hier zijn veel discussies over en 
wetenschappers zijn dit al jarenlang aan het onderzoeken. Ik ken de 
Sint nu al wel even en wij komen goed overeen. Elk jaar spreken wij 
af en dan praten wij even bij. Enkele dingen die we bespreken, mag 
ik wel niet doorzeggen. Een van die dingen is zijn leeftijd. Ik mag 
dus niet exact zeggen hoe oud hij is, maar ik kan al wel zeggen dat 
hij ouders is als mij, maar dat hij er toch jonger uitziet dan hij 
eigenlijk is. 
 
 
  

mailto:omascouts@47aka.be


OMA SCOUTS
 
Liefste Oma Scout, bij ons thuis gaan wij elk jaar met heel de familie 
samen eten voor Kerstmis te vieren. Wat doe jij met Kerstmis? 
 
Hoewel ik al zeer oud ben, zit ik niet stil in de kerstperiode. Vanaf het 
voor de eerste keer vriest, begin ik te werken aan mijn kerstdiner. Ik maak 
gemiddeld 240 kalkoenen klaar, 17 ton aan aardappelen, 8000 liter 
pompoensoep en 345 ijstaarten. Dit hele werk duurt ongeveer twee weken. 
Als alles klaar is, ga ik op stap. Ik wandel een week door heel België en ik 
kijk goed rond. Als het dan uiteindelijk Kerstmis is, stap ik op mijn fiets en 
ga ik al het eten dat ik gemaakt heb, uitdelen aan de armen, zodat zij ook 
Kerstmis kunnen vieren. Uiteindelijk is dat hetgene waar Kerstmis om 
draait: Vreugde delen met elkaar! 
 
Dag Oma Scout, ik heb enkele problemen met mijn nieuwjaarsbrief op te 
stellen. Kan jij mij misschien helpen? 
 
Het is vaak moeilijk om originele nieuwjaarswensen op te stellen. Vrede, 
geluk, vriendschap, liefde etc. zijn klassiekers die uiteindelijk wel vrij saai 
zijn. Ik probeer elk jaar volledig nieuwe nieuwjaarswensen op te stellen. 
Hier volgt een klein stukje uit mijn nieuwjaarsbrief van vorig jaar (die was 
843 pagina’s lang): 
 
“Door zonneschijn en regenwind, 
wens ik jou een vrolijk kind, 
dat altijd lief is en nooit stout, 
en hopelijk wordt dat ook oud. 
 
Daarbuiten wens ik jou een kat, 
een tripje heen en terug naar ‘t stad, 
een grote bus deodorant, 
en een chocotoff in elk hand” 
 
Dit stukje was voor mijn achter-achter-achterkleindochter. Origineel niet?   



FOTO’S  
 
  



FOTO’S   
 
  

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

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


KLEURPLAAT 
 

 



Kapoenenen 
5 januari   3 koningen   13.00u-16.00u 
19 januari  Ontbijt    10.00u-12.00u 
2 februari  Zwemmen   10.00u-13.00u 
16 februari  Winter    13.00u-16.00u 
28 februari – 2 maart Groepsweekend   BRIEF 
16 maart   Binnenspeeltuin   BRIEF 
 

Welpen 
5 januari   3 koningen   10.00u-16.00u 
19 januari  Winter    10.00u-16.00u 
2 februari  Clown    10.00u-16.00u 
16 februari  Foto    10.00u-16.00u 
28 februari – 2 maart Groepsweekend   BRIEF 
16 maart   Detective   10.00u-16.00u 
30 maart   Ridders en Jonkvrouwen  10.00u-16.00u 
 

Jonggivers 
5 januari   3 koningen   10.00u-16.00u 
18 januari  Spelletjes   18.00u-21.00u 
2 februari  Swingpaleis   10.00u-16.00u 
16 februari  Wereldreis   10.00u-16.00u 
28 februari – 2 maart Groepsweekend   BRIEF 
16 maart   Fout    10.00u-16.00u 
30 maart   Verrassing   10.00u-16.00u 
 

Givers 
5 januari   Stout    10.00u-16.00u 
19 januari  Elektriciteit   10.00u-16.00u 
2 februari  Soldaten    10.00u-16.00u 
16 februari  Valentijn    10.00u-16.00u 
28 februari – 2 maart Groepsweekend   BRIEF 
16 maart   Egypte    10.00u-16.00u 
30 maart   Kunst    10.00u-16.00u 
 

Jins 
5 januari   3 koningen   10.00u-16.00u 
19 januari  Soldaten    10.00u-16.00u 
2 februari  Licht    10.00u-16.00u 
16 februari  Valentijn    10.00u-16.00u 
28 februari – 2 maart Groepsweekend   BRIEF 
15 maart   Filmmarathon   20.00u- … 
30 maart   Moppen    10.00u-16.00u 
 

+22 
4 januari   Feest    18.00u-21.00u 
28 februari – 2 maart Groepsweekend   BRIEF 
16 maart   verrassing    10.00u-16.00u 
 

Klimop 
11 januari  Kerstboomverbranding  16.00u-23.00u 
7 februari  bespreking stages   19.00u-22.00u  
Stages bij de Kapoenen, Welpen en Jogi’s   BRIEF 


