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VU: 
Matthieu Herssens Jan De Bodtlaan 65 2650 Edegem 
Maarten Van Hoof Kerplein 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 
 
 

Beste lezers, 
 
Met de eindejaarsfestiviteiten in zicht hebben we toch nog de 
tijd kunnen nemen tussen al het cadeautjes kopen en feestjes 
plannen om jullie te voorzien van een kwaliteitsvolle Knip. 
Nieuwe rubrieken en interessante feiten staan jullie te 
wachten. 
Een van deze interessante feiten hebben we vernomen van de 
groepsleiding. Blijkbaar zijn alle leden flink genoeg geweest het 
afgelopen jaar om een beloning te krijgen van Sinterklaas. 
Als ze dit volhouden zal de leiding ook tevreden zijn. 
Doe zo verder en geniet van het lezen. 
 
De Knip-redactie 
 

 

 
  



 

Groepsleiding 
 

 

De beste wensen voor 
2015! 

 

 
Fabian, Hanne & Carine 

 

p.s.: De kampdata zijn op komst!   



 

KAPOENEN 
  

4 Januari: Drie koningen 

13.00 tot 16.00 uur 

Het kinneke is weer geboren. Nu moeten de drie 

koningen er natuurlijk daar naartoe. Maar ja, hoe 

vinden ze de weg naar het kinneke? Omdat ze het 

zelf niet weten, zijn ze aan ons hulp komen vragen. 

Wij hebben natuurlijk gezegd dat we gaan helpen 

maar dat we het niet alleen kunnen. Dus kapoenen 

hebben we jullie hulp hierbij nodig. Om in de sfeer 

te komen, mogen jullie als je wil verkleed komen in 

één van de koningen. 

 

 

18 Januari: Filmvergadering 

13.00 tot 16.00 uur 

Wij als leiding willen nu wel eens weten welke 

films jullie kennen. Tijdens deze vergadering 

gaan we nieuwe films leren kennen, maar ook 

nog oude films terug boven halen. Welk 

personage was nu weer van welke film. Helpen 

jullie ons mee deze herinneringen boven te 

halen. Wie weet kan er dan op het einde nog 

een filmpje gezien worden. Natuurlijk wel een 

film waarvan we alle personages kennen. 
  



KAPOENEN 
  

1 Februari: Leden VS Leiding 

13.00 tot 16.00 uur 

Vandaag zal er een harde strijd worden gestreden 

tussen de leden en de leiding. Dit word als het waren 

een grote veldslag. Wij willen nu wel eens weten hoe 

sterk onze kapoenen zijn zonder ons. Wie er zal 

winnen zal na de vergadering pas duidelijk zijn. 

Maar pas op kapoenen want wij zijn er klaar voor. 

 

 

15 Februari: Kook vergadering 

13.00 tot 16.00 uur 

Wie kan er allemaal goed koken. Dit gaan we 

vandaag ontdekken. Maar eerst moeten we wel 

al de ingrediënten vinden die we nodig hebben. 

Als we deze dan gevonden hebben en alles klaar 

is kunnen we lekker smullen. 

 

 

Van 27 Februari tot 1 maart: Groepsweekend 

We zijn al eens op weekend geweest met de 

kapoenen. Maar nu gaan we met heel de akabe op 

weekend. Al de takken gaan mee. Hierover volgt 

zeker nog een brief met meer informatie. 

  



KAPOENEN 
  

15 Maart: Karaoke/ sing star 

13.00 tot 16.00 

Wie houdt er nu niet van zot doen en zingen , 

niemand natuurlijk. Vandaag gaan we ons eens goed 

laten gaan boven de micro. Breng dus allemaal jullie 

beste zangtalenten mee en zing mee met ons. 

Natuurlijk kunnen de kinderen die geen micro 

hebben ook iets doen. Zij kunnen eens goed zot 

doen. Na deze vergadering weten we wie het beste 

zingt en wie het zotst kan doen. 

 

 

 

29 Maart: Verrassingsvergadering 

13.00 tot 16.00 

Over deze vergadering gaan we nog niet te veel 

zeggen. Dit omdat het anders geen verassing 

meer blijft. Kom dus zeker naar de vergadering 

als je wilt weten wat we gaan doen. 

 

  



WELPEN 
 
Vrijdag 16 januari 
 

Overzicht 
Datum 16-01-2015 
Tijd 19-21u 
Thema Filmvergadering 
Mee te nemen Dekentje, gezonde versnapering 
 
Op deze vergadering laten we ons lekker onderuit zakken in de zetel, zetten onze 
broeksriem een gaatje verder open en trekken ons dekentje tot aan onze kin. Neem 
allemaal ook een lekkere gezond tussendoortje mee, om tijdens de film op te 
peuzelen. Kinderen toegelaten!  
 

 

 
Zondag 1 februari 
 

Overzicht 

Datum 01-02-2015 
Tijd 10u-16u 
Thema Een-tegen-allen vergadering 
Mee te nemen Middageten, snack en drinken. 
 
Februari is de maand met het kleinste aantal dagen. Daarom 
is het belangrijk om deze maand alles extra snel te doen, en 
daar gaan wij jullie bij helpen. Hou je klaar voor een race 
tegen de klok, waarin je moet proberen om de verloren 
dagen van februari terug te vinden en versla de slechterik 
Tijd.  

  



WELPEN 
 
Zondag 15 februari 
 

Overzicht 

Datum 15-02-2015 
Tijd 10u-16u 
Thema Valentijnvergadering 
Mee te nemen Middageten, snack en drinken. 

 
Cupido heeft zich overslapen en probeert vandaag 
toch nog al zijn koppeltjes bij elkaar te krijgen. 
Wij als echte welpen gaan hem daar bij helpen, 
want voor de liefde doen we alles, toch? Zoals het 
spreekwoord luidt; Beter laat dan nooit, gaan wij 
ervoor zorgen dat Cupido al zijn opdrachten rond 
krijgt en met een gerust hart kan gaan slapen 
vanavond. 
 
 

 
27 februari – 1 maart 

 
 
Dit weekend gaan we op groepsweekend.  
Bereid jullie voor op een supermegaplezant  
weekend met de hele scouts. 
 
Meer informatie volgt nog in een brief. 

 
 
 

  



WELPEN 
 
Zondag 15 maart 
 

Overzicht 

Datum 15-03-2015 
Tijd 10u-16u 
Thema Detective vergadering 
Mee te nemen Middageten, snack en drinken. 

 
Op 15 maart in het jaar 44 voor Christus wordt 
werelds bekendste keizer vermoord. Julius Caesar, 
boezemvriend van Asterix en Obelix, verdiende een 
waardiger einde, nu is het aan ons om zijn moord 
op te lossen. Was het wel degelijk zijn stiefzoon, 
Brutus, die achter de moord zat, of is er meer aan 
de hand? We reizen als detective terug naar het 
jaar 44 v.C. om de moord op te lossen en zullen die 
Romeinen eens aan de tand voelen. 

 
 

Zondag 29 maart 
 

Overzicht 

Datum 29-03-2015 
Tijd 10u-16u 
Thema Safari vergadering 
Mee te nemen Middageten, snack en drinken. 
 
 
Trek die verrekijker aan, en smeer je in met anti-
muggenspray want de jeep gaat vertrekken. 
Vandaag gaan we olifanten bezichtigen, leeuwen 
zien jagen en kijken naar zwemmende 
nijlpaarden. Hopelijk zijn jullie klaar om als echte 
avonturier door het leven te gaan en het meest 
spectaculaire foto-album te creëren van je 
vrienden. 
 

  



 

JOGI’S 
 

 
Dag Jogi’s! 
 
Waarschijnlijk hebben jullie je lekker rond gegeten met de feestdagen 
en daarom hebben wij een fantastisch programma voor de volgende 
drie maanden klaarstaan, zodat jullie wat in form blijven. 
We gaan er een knotsgek 2015 van maken, dus houd jullie maar al 
vast! 
 
 
 
Zaterdag 3 januari 2015 (18.30-20.45) 
Filmavond 
Omdat iedereen toch dat laatste dessertje nog opeet 
terwijl we al genoeg gegeten hebben en omdat je 
waarschijnlijk moe bent van al die familieleden een kus 
te geven, gaan we rustig beginnen. 
We doen een filmavond! 
Heb jij een film die je echt graag wil zien, neem hem 
zeker mee. Hoe meer keuze, hoe beter de film zal 
zijn! 
 
 
 

Zondag 25 januari 2015 (10.00-16.00) 
Legervergadering 
Boterhammen meebrengen 
Vandaag gaan we ontdekken hoe het is om in het 
leger te zitten. Doe een dikke trui aan, want het 
is nog koud. Maar een echte soldaat kan daar 
tegen! 
 
  



 

JOGI’S 
 

 

 
 
Zondag 8 februari 2015 (10.00-
16.00) 
Wetenschapsvergadering 
Boterhammen meebrengen 
a²+b²=c², H2O is water en volgens het 
binair talstelsel is 10 2. Klinkt dit 
allemaal chinees voor jou? Geen nood! 
Na deze vergadering begrijp je het 
allemaal en wandel je buiten als 
professor. Misschien ben jij straks wel 
degene die je leerkracht kan lesgeven. 
 
 
 

Vrijdag 28 februari tot 1 
maart 2015 
Groepsweekend 
Joepie! Het is alweer tijd voor 
een groepsweekend! 
Helaas hebben wij nog niet veel 
informatie, maar die krijgen 
jullie zo snel mogelijk. 
 
 

 
  



JOGI’S 
 
 
 
 
Zondag 8 maart 2015 (10.00-16.00) 
Deur-aan-deur-vergadering 
Boterhammen meebrengen 
Ben jij ook zo verbaasd over al die 
verschillende deuren? Wel, vandaag zal je 
heel wat deuren zien. Het liefst gaan die 
deuren natuurlijk ook open. 
 
 
 
 

 
Zondag 29 maart 2015 (10.00-16.00) 
De Grote Verjaardag Vergadering 
Boterhammen meebrengen 
Iedereen verjaart, maar jammer genoeg 
verjaart niet iedereen op een scoutszondag. 
Omdat we toch graag iedereen zijn 
verjaardag willen vieren, doen we dat 
gewoon vandaag! 
Gelukkige verjaardag iedereen! 
 

 
Dat was alweer deze Knip. Tot de volgende keer! 
Ine, Quentin, Eline, Lotte, Ellen en Jolien 
 

  



GIVERS 
 

 

 
Beste Mauro, Tibo, Michelle, Jorn, Charlotte, Jordi, Luna, 
Anton, Liesje en Davy. 
Hier is de knip voor de maanden januari, februari en Maart.  
 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Gelukkig Nieuwjaar!  
Wij wensen jullie allemaal een mooi 2015 en dat alle jullie wensen mogen 
uitkomen en dat we er nog een knallend scoutsjaar van maken. 
 

        4 januari:  
 Het nieuwe jaar is al 4 dagen bezig 
 dus wordt het tijd voor een super de 
luxe nieuwjaar feestje. 
 Zet je feestneus op en rep je naar het 
lokaal. 
 Breng ook een pakje van 2euro mee 
en een lunch pakket  
 10u tot 16u. 
 
 

 
11januari:  
3 koningen, 3koningen, 
breng mij ne nieuwe hoed  
Mijn ouwe is versleten,  
ons moeder mag het niet weten  
ons vader heeft het geld op de rooster geteld.  
 
Ik denk dat jullie nu wel weten welke 
vergadering wij gaan    doen.Voor wie nog niet 
weet wat we gaan doen, zeker komen. Voor wie 
wel weet wat we gaan doen, ook zeker 
komen.Kom verkleed als koning  
10 tot 16u en breng zeker je boterhammen 
mee.  

  
 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://nl.dreamstime.com/stock-afbeelding-feest-vuurwerk-image5419521&ei=GQhzVI79DYLoOMPTgegK&bvm=bv.80185997,d.ZWU&psig=AFQjCNH-q4iHw_O8oqhj7oBYSprb4RWB2Q&ust=1416911271874575
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://kavabo.be/3-koningen/&ei=iwlzVP6VI8TJOaTtgLgO&bvm=bv.80185997,d.ZWU&psig=AFQjCNEk2-drcDkc2sTXQaKscEvCp8E7Bg&ust=1416911574615901


 

GIVERS 
 

 
25Januari:  
GEEF ACHT: SOLDATEN JULLIE 
WORDEN  
ALLEMAAL OM 10 UUR 
VERWACHT AAN HET LOKAAL 
VOOR EEN ECHTE LEGER 
VERGADERING. 
Kom verkleed als soldaat. 
Deze vergadering duurt tot 16 
uur. 
Breng zeker boterhammen mee.
  
 
 
1februari: 
1februari vergadering. SPANNEND!!!  
10 tot 16u. 
 
  
 
 
 
 
 
 

15 februari: 
Weten jullie welke dag het gisteren 
was?  
Juist Valentijn. Zo’n dag kunnen wij 
toch moeilijk overslaan, daarom 
gaan wij vandaag valentijn vieren. 
Van 10 tot 16u 
Breng ook boterhammen mee.  

 
 
 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://nl.dreamstime.com/stock-afbeeldingen-legertank-image30930694&ei=lQpzVM3TE8j2O_jvgOAP&psig=AFQjCNGZpxdc8OFMPalzLDruUoZV6Y9HjA&ust=1416911880594831
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GIVERS 
 

 
 
Van 27februari tot 1 maart 
Joepie we gaan op 
groepsweekend! 
Meer info volgt dra.  
We hopen dat jullie allemaal mee 
gaan. 
 
 
 
 
 
 

15 Maart:  
lang zal hij leven lang zal hij leven in de 
gloria In de gloria. 
Gert is bijna jarig en dat moet gevierd 
worden, joepie. Breng allemaal een mooie 
tekening voor Gert mee. Van 10 tot 16 u. 
Nog 1 liedje omdat zingen zo leuk is: Oooh 
wat zijn we blij, oooh wat zijn we blij, niet 
om dat hij jarig is maar voor de lekkernij. 
 

 

 
  
29Maart:  
Olla Vogala. 
De lente is in het land en daar 
gaan wij iets rond doen. 
Wil je weten wat dan moet je 
zeker komen.  
10 tot 16u.  
Breng zeker boterhammen 
mee 
 
 
  

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.animaatjes.nl/cliparts/speciale-dagen/jarig/animaatjes-jarig-44022.jpg&imgrefurl=http://www.animaatjes.nl/cliparts/jarig/&h=305&w=413&tbnid=VPPgM8MU4nuUrM:&zoom=1&docid=qVFpImKrXA__1M&ei=TXJzVN25J-r4ywOe94HYCg&tbm=isch&ved=0CEIQMygOMA4&iact=rc&uact=3&dur=508&page=2&start=12&ndsp=25
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GIVERS 
 

 
Zo dat was het dan weer voor de komende maanden.  
Hopelijk zijn jullie massaal aanwezig op onze vergaderingen.  
En vergeet niet als je niet kan komen om dan even te verwittigen. 
Dit kan via mail: givers@47aka.be 
Of telefonisch: zie achterkant knip 
 
Groetjes jullie leiding Gert, Lieselot, Carine en Sanne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overzicht: 
waanneer Wat  Iets meebrengen De uren 
4 januari nieuwjaarsfeest Boterhammen  

Cadeau van 2 euro 
10 tot 16 uur 

11 januari Drie koningen Boterhammen 
Verkleed als koning 

10 tot 16 uur 

25 januari Leger  Boterhammen 
Verkleed als soldaat 

10 tot 16 uur 

1 februari 1 Februari Boterhammen 10 tot 16 uur 
15 februari valentijn Boterhammen 10 tot 16 uur 

 
27 februari tot  
1 maart   

groepsfeest Meer info volgt nog  

15 maart 
 

Verjaardagfeest  Boterhammen 
Tekening 

10 tot 16 uur 

22 Maart Ola vogala Boterhammen  10 tot 16 uur 

mailto:givers@47aka.be


JINS 
 

 



+22 
 

 

Beste leden van de +22 (en de beste, dat zijn jullie natuurlijk!) 
 
Allereerst willen wij jullie een gelukkig nieuwjaar wensen. We hopen dat 
jullie goed uitgerust zijn van al dat feesten, want er staan weer enkele 
leuke activiteiten te wachten op de Akabe! 
 
Zondag 11/01 Oude Mannetjes en vrouwtjes 
vergadering 10u-16u 
Vandaag mogen jullie laten zien dat jullie de oudsten 
van de Akabe zijn. En dat mag je voor een keertje 
letterlijk nemen, want we gaan de activiteiten van de 
oudste generatie overnemen. Leer dus alvast enkele 
kaartspelletjes en oefen je vogelepik-talent, maar 
vergis u niet: Oudjes kunnen nog altijd zeer actief 
zijn! 
 
Zondag 1 februari Toneelvergadering 10u-16u 
Na de karaoke in december, gaan we vandaag op zoek naar een ander 
talent: het acteren. Heb je altijd al eens de hoofdrol willen spelen in een 
film , of een kleine bijrol in thuis? Dit is je kans! Ben je toch een beetje 
verlegen in de spotlight? Dan kan je je andere talenten tonen. 
 

Vrijdag 27 februari – zondag 1 maart Groepsweekend 
Hoera, hoera, hoera! We gaan op groepsweekend. Een brief met meer 

informatie volgt. 
 

Zondag 29 maart Kookvergadering 10u-16u 
Nomnomnom, ik krijg er al honger van! Wij zijn 

heel benieuwd naar jullie kookkunsten en kijken er 
al naar uit om van dit heerlijke maal te proeven. 

 
Voilà, dat was het weeral, tot de volgende keer! 

 
Kathleen, Hanne en Fabian 



Kerstverhaal 
 

Een witte Kerst – Godfried Bomans 

Er was eens een man die het kerstfeest grondig wilde vieren. Hij 

haalde een laddertje uit de schuur en spande langs het plafond de 

rode papieren slingers die daarvoor garant zijn. Aan de lamp hing 

hij een van die rode bellen, die opgevouwen weinig lijken, maar 

naderhand nog aardig meevallen. Toen dekte hij de tafel. Hij had 

hiervoor urenlang over drie winkels verdeeld in de rij gestaan, 

maar het zag er dan ook goed uit. Naast elk bord stak hij ten slotte 

een kaarsje aan, waarvan je er tien in een doos koopt, en klapte in 

zijn handen. Dit was het teken om binnen te komen. Zijn vrouw en 

kinderen, die al die tijd in de keuken elkaar met een verlegen 

glimlach hadden aangekeken, kwamen bedremmeld binnen. "Nee 

maar," zeiden ze, "dat had je niet moeten doen." Maar omdat hij 

het toch gedaan had gingen ze blij zitten en keken elkaar warm 

aan. "En nu gaan we niet alleen smullen," zei de man, " we moeten 

ook beseffen wat er nu eigenlijk gebeurd is." En hij las voor hoe 

Maria en Jozef alle herbergen afliepen, maar nergens was er plaats. 

Maar het kind werd ten slotte toch geboren, zij het in een stal. En 

toen begonnen ze te eten, want nu mocht het, al was er dan veel 

ellende in de wereld. "Kijk," zei de man "dat is nu Kerst vieren en 

zo hoort het eigenlijk." En daarin had hij gelijk. En zij 

verwonderden zich over de hardvochtigheid van al die herbergiers, 

maar het was ook tweeduizend jaar geleden moet je denken, zo iets 

kwam nu niet meer voor. En op dat ogenblik werd er gebeld. De 

man legde de banketstaaf die hij juist aan de mond bracht, 

verstoord weer op zijn bord. "Dat is nu vervelend," zei hij, "er is 

ook altijd wat." Hij knoopte zijn servet los, sloeg de kruimels van 

zijn knie en slofte naar de voordeur. Er stond een man op de stoep 

met een baard en heldere, lichte ogen. Hij vroeg of hij hier ook 

schuilen mocht, want het sneeuwde zo. Het was namelijk een witte 

Kerst, dat heb ik nog vergeten te zeggen, hoe kan ik zo dom zijn.  



Kerstverhaal 
 

De beide mannen keken elkaar een ogenblik zwijgend aan en toen 

werd de een door een grote drift bevangen. "Uitgerekend op 

Kerstmis," zei hij, "zijn er geen andere avonden." En hij sloeg de 

deur hard achter zich dicht. Maar terug in de kamer kwam er een 

vreemd gevoel over hem en de tulband smaakte hem niet. "Ik ga 

nog eens even kijken," zei hij, "er is iets gebeurd, maar ik weet niet 

wat." Hij liep terug naar de stoep en keek in de warrelende sneeuw. 

Daar zag hij de man nog juist om de hoek verdwijnen, met een 

jonge vrouw naast zich, die zwanger was. Hij holde naar de hoek 

en tuurde de straat af, maar er was niemand meer te zien. Die twee 

leken wel in de sneeuw te zijn opgelost. Want het was, zoals 

gezegd, een witte Kerst. Toen hij weer in de kamer kwam zag hij 

bleek en er stonden tranen in zijn ogen. "Zeg maar even niets," zei 

hij, "die wind is wat schraal, het gaat wel weer over." En dat was 

ook zo, men moet zich over die dingen kunnen heen zetten. Het 

werd nog een heel prettig Kerstfeest, het was in jaren niet zo echt 

geweest. Het bleef sneeuwen, de hele nacht door en zelfs het kind 

werd opnieuw in een schuur geboren. 

  



Duurzame Kersttips van Carine 
 

 Maak je kerstkaarten zelf. Leef je uit 

met schaar, papier, lijm, stift, potlood, 

stempels, oude magazines, oude 

postkaartjes... Zelfgemaakte dingen 

worden altijd meer geapprecieerd. 

 

 Geen idee voor een cadeautje? Geen 

tijd om nog iets te kopen? Stel een bon op voor iets te doen. 

Bijvoorbeeld een bon om samen naar de film te gaan, of een 

bon die goed staat voor één lenteschoonmaak. Goedkoper en 

gemakkelijk te maken. 

 

 Vraagt het kerstdiner veel energie en tijd? Zoek op het 

internet een restaurant dat levert bij jou in de buurt. Sneller 

en minder energieverbruik gegarandeerd, samen met een 

overheerlijke pizza of pita. Of nog beter, nodig jezelf uit bij 

een goede vriend of familielid. De kostprijs is een goedkope 

fles wijn. 

 

 Net geen kerstboom meer gevonden? Voorzie jezelf van 

een. Je hebt een grote auto nodig, een zaag en iemand die 

kan helpen. Rijd naar de Ardennen en zoek een grote spar. 

Zaag deze om en leg deze in de auto, rijd terug naar huis en 

versier hem. (Voordat je dit doet, kijk 

zeker na of het wettelijk is toegestaan een 

boom om te zagen.) 

Hopelijk levert dit een vrolijke kerst op 

voor jullie allemaal! 

  



Het weerbericht met Lieselot 
 

In januari krijgen we enkele sneeuwbuien, 

zodat er mooie sneeuwmannen gemaakt 

kunnen worden. 

  

In februari schijnt de zon, zeker tijdens het groepsweekend op het 

einde van de maand. 

 

In maart zijn er soms maartse buien, maar op zondag doet het 

zonnetje haar best om even te komen piepen. 
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Kapoenen 
4 januari   Drie Koningen 
18 januari  Filmvergadering 
1 februari   Leden VS Leiding 
15 februari  Kookvergadering 
27 februari - 1 maart Groepsweekend  
15 maart   Karaoke 
29 maart   Verrassingsvergadering 
 
Welpen   
16 januari  Filmavond  
1 februari   Een-tegen-allen-vergadering 
15 februari  Valentijnsvergadering 
27 februari - 1 maart Groepsweekend  
15 maart   Detectivevergadering 
29 maart    Safari-vergadering 
 
Jonggivers 
3 januari   Filmavond    
25 januari  Legervergadering  
8 februari   Wetenschapsvergadering   
27 februari - 1 maart Groepsweekend  
8 maart   Deur-aan-deur-vergadering 
29 maart    De Grote Verjaardagvergadering 
 
Givers  
4 januari   Nieuwjaarsfeestje 
11 januari  Drie Koningen 
25 januari  Soldatenvergadering 
1 februari   Verrassingsvergadering 
15 februari  Valentijnsvergadering 
27 februari - 1 maart Groepsweekend  
15 maart   Gert-is-jarig-vergadering 
29 maart    Olla Vogala 
 
Jins  
4 januari   Drie Koningen 
16 januari  Districtsvergadering 
1 februari   Filmvergadering 
15 februari  Zwemmen 
27 februari - 1 maart Groepsweekend  
15 maart   Mysterievergadering  
 
+22  
11 januari  Oude Mannetjes en Vrouwtjesvergadering    
1 februari   Toneelvergadering 
27 februari - 1 maart Groepsweekend  
29 maart   Kookvergadering 



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 Herssens0496/97.86.82 
Bram Nuyts  0499/34.48.75 

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

