
 
 
 
 
 
 

 
September 2011 – December 2011 

 
 
 

 
 
VU: 
Matthieu Herssens Jan De Bodtlaan 65  2650 Edegem 
Charlotte Schoonjans Belgielei 81           2018 Antwerpen 
Karen Milants  Westermoer 12   2160 Wommelgem 



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 
 
Hallo allemaal, 
 
zitten jullie goed? Gordels vastgegespt? 
Zet jullie maar schrap, want bij deze maken we ons weer klaar 
om er stevig in te vliegen! 
Klaar? 
1...2...3.... 
 
START! 
 
Welkom in deze allereerste knip van dit gloednieuwe 
scoutsjaar! 
Pluis hem gerust helemaal uit, leer het verhaaltje vanbuiten, 
begin alvast voor iedereen een verjaardagskaart te maken en 
vergeet niet om de data van de vergaderingen in het groot op 
jullie kalender te schrijven! 
 
Tot op de scouts! 
 
De knipploeg 
 
Gaviaal Mees Todier 
  



Groepsleiding 
 
Beste ouders en scouts, 

 

En we zijn vertrokken! 

 

Hopelijk hebben jullie allemaal een ticketje gekocht, want 

tijdens de overgang  is onze Akabe-trein vertrokken voor een 

nieuwe rit vol avontuurlijke bochten, smalle bruggetjes over 

diepe afgronden en een onverwacht mooie uitzicht! Onze 

trein zit volgeladen met vrienden voor het leven. Sommigen 

zijn een wagonnetje verder gaan zitten, anderen bleven 

gewoon rustig op hun plaatsje zitten en zagen de oudste 

kinderen doorschuiven en jongere kinderen opstappen. 

Tijdens de overgang hebben jullie vast al kennis kunnen maken 

met de conducteurs, de nieuwe leiding die bij jullie wagon 

hoort. Je vindt hun gegevens in deze Knip.  

 

  



Groepsleiding 
 

 Wel dan, zit je goed? Laat de trein dan maar rijden, met 

elke zondag een een ander stationnetje vol spelletjes en 

plezier! 

 De komende drie jaar staan wij er als groepsleiding voor 

in dat de Akabe-trein steeds op tijd rijdt en alles gesmeerd 

verloopt. Met al je vragen of problemen kan je bij ons terecht! 

Ne stevige linker, 

de groepsleiding:  

Gaviaal (Charlotte), Ara (Joris) en Suricata (Janpieter)  



VZW 
 
Dag beste kniplezer! 
 
Eerst en vooral willen wij jullie van harte welkom heten in dit 
gloednieuwe scoutsjaar! 
Uiteraard gaan wij er ook dit jaar met zijn allen iets 
supermegafantastisch van maken! 
 
Jullie hebben ondertussen vast al wel gehoord dat ons 
jaarlijkse groepsfeest doorgaat op 8 oktober. 
Die dag vliegen er elfjes door het fort, verstoppen heksen en 
spoken zich in het lokaal om jullie eens goed te doen 
verschieten, glijden tovenaars op de tippen van hun tenen 
door ons eetpaleis en zijn jullie er hopelijk allemaal ook! 
Vergeet dus zeker niet in te schrijven via de uitnodiging die in 
jullie bus beland is: je kan deze in de brievenbus van het lokaal 
droppen of mailen naar vzw47@yahoo.com. Breng gerust je 
tantes, nonkels, opa's, bomma's, buurvrouw, vriendjes, 
kappers en de bakker van achter de hoek mee! 
Vanaf dit jaar is er eerst een spannende zoektocht: hiervoor 
ben je welkom om 15u. Wil je komen eten, kan dit vanaf 17u - 
op het oude vertrouwde scoutsadres natuurlijk. Voor de 
jeneverliefhebbers onder jullie openen we de deuren om 20u 
(wie op ons jenevercafé liever een colaatje drinkt is natuurlijk 
ook welkom). 
Tot dan allemaal! 
 
 
  

mailto:vzw47@yahoo.com


VZW 
 
Ook willen we nog even een warme oproep te lanceren voor 
helpende handen die dag. 
Zij die zin hebben om mee groentjes te snijden zijn welkom 
vanaf 10u, ook chef-koks die ons willen verblijden met hun 
dessertmaakkunsten worden van harte gevraagd of zij 
misschien een dessertje willen maken (rekeningetjes mag je aan 
ons geven!). Wil je met een van deze dingen helpen? Laat ons 
dan zeker iets weten! Vragen of helpende handen kunnen ons 
bereiken via vzw@47aka.be, inschrijvingen via 
vzw47@yahoo.com. 
 
Een stevige linker, 
 
uw vzw 
Chloe-Karen-Kathleen 
en de fantastische vzw'ster ad interim: Carine 
  

mailto:vzw@47aka.be
mailto:vzw47@yahoo.com


Naam: Ianthe Veeckman 
Totem:/ 
Tak: Welpen 
Aantal jaar in leiding: 
eerste jaar 
Wat zou je meenemen naar 
een onbewoond eiland?: 
Een hond die ik dan Wilson 
noem Je lievelingsdrankje: 
Nestea Peach 
Welke film komt het beste 
overheen met jouw leven?: 
Into the Wild 

Naam: Jasper De 
Naegel  

Totem: Hemelsblauwe 
Genietende Gekko 

Tak: Jins 
Aantal jaar in leiding: 2 

(in den akabe hé, 
daarvoor reeds 5 jaar 

elders) 
Wat zou je meenemen 
naar een onbewoond 
eiland: Zonnecrème, 

een grote hoed en een 
hangmat 

Mijn lievelingsdrankje: 
versgeperst 

pompelmoessap 
Film: Indiana Jones 

 

                     Naam: Jolien Roovers Totem: Ontluikende 
Pelikaan Tak: Givers Aantal jaar in leiding: 3 Wat zou je 

meenemen naar een onbewoond eiland?: héél veel volk 
Lievelingsdrankje: Ice Tea Welke film komt het beste overeen 

met jouw leven?: hmm, een moeilijke vraag... "The Princess & 
The Frog", want later word ik ook een prinses, wacht maar af! ;-) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Leidings 
         voorstelling 



naam:Isabelle 
Dumarteau 
totem;behoedzame 
schroefhoorngeit 
tak;welpen 
aantal jaar in leiding 
3e jaar in leiding 
Wat zou je meenemen 
naar een onbewoond 
eiland; mijn liefje 
gaetan 
Lievelingsdrankje 
water en fruitsap 
film:blinker 

Naam: Ellen 
Uyttendaele Totem: 
Trouwhartige Poaka 

Tak: +22 en Klimop 
Aantal jaar in 

leiding: 4 jaar Wat 
zou je meenemen 

naar een onbewoond 
eiland?: Chocolade 

Je lievelingsdrankje: 
Cecemel 

Welke film komt het 
beste overheen met 
jouw leven?: In her 

shoes 
 Naam Mathias van 

scharen 
Totem scherpzinnge 
stelral  
Tak kapoenen  
Aantal jaar in leiding:  
3e jaar  
Wat zou je meenemen 
naar een onbewoond 
eiland?  best vrienden  en 
me kippen  
Je lievelingsdrankje mojito  
Welke film komt het beste 
overheen met jouw leven? 
piraten of the caribbean  
en Harry potter 

  



Naam: Linn Gijbels Totem: / Tak: 
kapoenen Aantal jaar in leiding: eerste 
jaar Wat zou je meenemen naar een 
onbewoond eiland: knuffelbeer Je 
lievelingsdrankje: ice tea 
Welke film komt het beste overheen  
met jouw leven: finding nemo 
 

Naam: Virginie Meirte Totem: / Tak: 
welpen Aantal jaar in leiding: eerste jaar 

Wat zou je meenemen naar een 
onbewoond eiland? een tent 

Je lievelingsdrankje: martini wit 
Welke film komt het beste overheen met 

jouw leven? Pirates of the caribbean 

Naam Charlotte Géhot Totem Fossa au gres 
du vent Tak Welpen Aantal jaar in leiding 1e  
jaar Wat zou je meenemen naar een 
onbewoond eiland? Mijn hondje Ayki 
Je lievelingsdrankje: Witte wijn 
Welke film komt het best overheen  
met jouw leven? Bridget Jones 

  



Naam: Charlotte 
Schoonjans 

Totem: Fijne Gaviaal 
Tak: Groepsleiding 

Aantal jaar in leiding: 3 
Wat zou je meenemen naar 

een onbewoond eiland? 
Alle AKABEesten! 

Je lievelingsdrankje: Een 
Blonde Leffe bij het 

kampvuur 
Welke film komt het beste 
overheen met jouw leven? 

Sjarlie en de 
chocoladefabriek 

Naam:  
Matthieu  
Herssens  
Totem:  
Todier Individuel 
Tak: Kapoenen 
Aantal jaar in leiding: 6e 
Wat zou je meenemen naar een 
onbewoond eiland? Een grote 
zonnebril Je lievelingsdrankje: 
Coca-Cola 
Welke film komt het beste 
overheen met jouw leven?  
Ice Age 

  

Naam: Karen Milants 
Totem: Temperamentvolle Mees 

Tak: vzw, matploeg, klimop 
Aantal jaar in leiding: veel! 

Wat zou je meenemen naar een 
onbewoond eiland? Het SAS-

handboek, een zakmes en veel 
boeken! 

Je lievelingsdrankje: mojito en 
sojamelk met bosvruchtensmaak 

Welke film komt het beste 
overheen met jou leven? Goh, 
da's ne moeilijke - ik denk dat 

die film nog gemaakt moet 
worden ;) 



Naam: Hilde  
Totem: Sarus 

(Secretarisvogel) 
Tak: Jonggivers 

Aantal jaar in 
leiding: 3de jaar 

Wat zou je 
meenemen naar 
een onbewoond 
eiland? een boot 

om op tijd en 
stond terug te 

keren. Je 
lievelingsdrankje 

Marokkaanse 
Thee Welke film 
komt het beste 

overheen met 
jou leven? 

Finding Nemo.  

 

Naam Niels 
Totem 
Zotteman 
Tak de beste, 
de leukste, de 
grappigste,.... 
Aantal jaar in 
leiding hangt 
ervan af waar 
Wat zou je 
meenemen naar 
een onbewoond 
eiland? mijn 
vrienden 
Je 
lievelingsdrankje
iets sappigs 
Welke film komt 
het beste 
overheen met 
jou leven? The 
Hurricane 

Naam Joris Schoeters 
Totem Muntgroene 
Behulpzame Ara 
Tak +22 / 
Groepsleiding 
Aantal jaar in leiding 
5 Wat zou je 
meenemen naar een 
onbewoond eiland? 
De grootste Survival 
gids die er bestaat 
Je lievelingsdrankje 
Ice tea 
Welke film komt het 
beste overheen met 
jou leven? Rio 

  



  Naam Kathleen 
Milants 
Totem Toegewijde 
steltral 
Tak plus 22 
Aantal jaar in leiding 
dit is mijn 5e jaar 
Wat zou je meenemen 
naar een onbewoond 
eiland? Mijn vrienden 
van de scouts om 
ginds dolle pret te 
beleven.  
Je lievelingsdrankje 
sangria Welke film 
komt het beste 
overheen met jou 
leven? Belle en het 
beest. 
 

naam  Lisa Hellemans 
totem /  
Tak jogi's. 
Aantal jaar in  
leiding 1e  
Wat zou je  
meenemen naar een 
onbewoond eiland? 
Naar een onbewoond 
eiland zou ik nooit 
vertrekken 
Je lievelingsdrankje 
ice-tea green   
Film keizer kuzko is 
zonder twijfel de 
beste film die ik ooit 
heb gezien 

Naam Carine Herssens 
Totem Loyala Argali 

Tak Givers 
-Aantal jaar in leiding 2 jaar 
Wat zou je meenemen naar 

een onbewoond eiland? 
Mezelf 

Je lievelingsdrankje mojito 
Welke film komt het beste 

overheen met jou leven? 
Chicken Run 



  Naam Ellen De Roeck 
Tak Welpen 
Aantal jaar in leiding 
2de jaar 
Welpennaam Phao 
Totem Patrijs 
Wat zou je meenemen 
naar een onbewoond 
eiland? Jommeke 
Filebereke en de 
miekes om voor mij 
een paradijseiland te 
maken.  
Je lievelingsdrankje: 
warme chocomel met 
brownie bij 
Welke film komt het 
beste overheen met 
jou leven? Finding  
Nemo 
 

Naam Bram Nuyts 
Tak Jins 
Aantal jaar in leiding 
1e jaar 
Totem / 
Wat zou je meenemen 
naar een onbewoond 
eiland? De lamp van 
Alladin 
Je lievelingsdrankje: 
Cola Welke film komt 
het beste overheen 
met jou leven? Alladin 
 

Naam Robbert Jacobs 
Tak Jins Aantal jaar in leiding 3 

jaar Totem Bourgondische Barry 
Wat zou je meenemen naar een 

onbewoond eiland? Een prachtig 
drumstel Je lievelingsdrankje: 

Fanta Lemon Welke film komt het 
beste overheen met jou leven? 

Ace Ventura 2 
 



 
  
Naam Pepijn Aerts 
Tak givers Aantal jaar 
in leiding 1e jaar 
Totem / 
Wat zou je meenemen 
naar een onbewoond 
eiland? Het sas-
overlevingsboek Je 
lievelingsdrankje: 
Fanta Sunny Melon 
Welke film komt het 
beste overheen met 
jou leven? Shrek 

Naam Julie  
Van Elsen Tak Jogi‟s 
Aantal jaar in leiding 3e 
jaar Totem IJverig 
Winterkoninkje 
Wat zou je meenemen naar 
een onbewoond eiland? 
Hopen chocolade Je 
lievelingsdrankje: 
Chocomelk Welke film 
komt het beste overheen 
met jou leven? My little 
pony en de smooze 

Naam Evy  
Le Bruyn Tak klimop  

Aantal jaar in leiding 4e jaar 
Totem Bonte 

Stekelstaartzwaluw 
Wat zou je meenemen naar een 

onbewoond eiland? Heel den 
akabe! Je lievelingsdrankje 

caprisonnekes Welke film komt 
het beste overheen met jou 

leven? Pocahontas 



KAPOENEN 
  

Hey Hoi Lieve Kapoenen 

Ik ben Pingu, de kleine 

pinguin. Jullie leiding hebben 

aan mij gevraagd om jullie een 

goede dag te zeggen. Alles 

goed? Hebben jullie zin in het 

nieuwe scoutsjaar? Jullie 

leiding hebben mij verklapt dat 

zij er héééél veel zin in hebben. 

Ze hebben de tofste, leukste, 

grappigste vergaderingen voor 

jullie klaargestoomd. Zijn jullie benieuwd? Lees 

dan maar snel verder! 

 

Zondag 25 september 2011: Slijmvergadering 

Slijm? Jakkes, wat vies  Ik denk dat jullie 

leiding heel zotte dingen van plan zijn. Op jullie buik 

glijden, op zoek naar het grote slijmmonster? Ik 

weet het niet goed, ze wilden mij niks verklappen. 

Als jullie het willen weten, afspraak aan het lokaal 

van 13u tot 16u. Neem voor de veiligheid kleren die 

vuil mogen worden mee.  

http://www.google.be/imgres?q=pingu&hl=nl&biw=1280&bih=625&gbv=2&tbm=isch&tbnid=nB4Haz9dIUaEbM:&imgrefurl=http://pixhd.net/cartoons/view/5/preview17.html&docid=Fa-WmsArD1BNTM&w=2761&h=3638&ei=KFlfTobKOsiD-wad87WDAg&zoom=1


KAPOENEN 
 

Zaterdag 8 oktober 2011: Groepsfeest 

Oooh, leuk !! Feest vieren kan ik als de beste  

Naar het schijnt wordt het dit jaar een heeel 

magische gebeurtenis. Voor meer informatie lezen 

jullie het best het woordje vzw. 

Zondag 16 oktober 2011: Sprookjesvergadering 

Ik heb mij laten 

vertellen dat 

sprookjes soms 

tot leven komen. 

Jullie leiding 

wil dit vandaag 

uitproberen. Afspraak aan het Rivierenhof, ingang 

Ruggeveldlaan in Deurne. We gaan daar op 

sprookjesjacht van 13u tot 16u.   

http://www.google.be/imgres?q=pingu&hl=nl&biw=1280&bih=625&gbv=2&tbm=isch&tbnid=5ATY6zMH0SrfwM:&imgrefurl=http://nl.visit-it.com/television/programs/nederland_3/pingu&docid=PPNrTthZDP2CGM&w=416&h=200&ei=OllfTuu4K8Wh-QaEnpSfAg&zoom=1
http://www.google.be/imgres?q=pingu&hl=nl&biw=1280&bih=625&gbv=2&tbm=isch&tbnid=t3Ypr24twuczEM:&imgrefurl=http://www.gamed.nl/forum/viewtopic.php?p=224500&docid=pQ0XZazTkFGP6M&w=385&h=217&ei=c19fTon9Gcqh-Qaj8Y2KAg&zoom=1


KAPOENEN 
 

 

Zondag 30 oktober 2011: Dierenvergadering 

Jullie leiding hebben 

mij gezegd dat er nog 

andere dieren in de 

wereld zijn dan alleen 

pinguïns? Om dat te 

bewijzen geven we 

afspraak aan de 

kinderboerderij, 

Oudebaan te Wilrijk. De vergadering gaat door 

van 13u tot 16u. 

 

Zondag 6 november 2011: Grote herfstzoektocht 

Help! Nu de bladeren van de 

bomen vallen raak ik al mijn 

spullen kwijt. Maar ik heb 

gehoord dat de kapoenen als de 

beste kunnen speuren. Komen 

jullie mij helpen? Afspraak aan 

het lokaal van 13u tot 16u.  

http://www.google.be/imgres?q=herfst&hl=nl&biw=1280&bih=625&gbv=2&tbm=isch&tbnid=rrOnoLM2JCWfAM:&imgrefurl=http://www.trinoomonline.nl/leerlingen/Herfst/herfst.htm&docid=RRqGGtl9Kf8ygM&w=539&h=603&ei=IMNfTrvBJonu-gaYprDwAQ&zoom=1
http://www.google.be/imgres?q=pingu&hl=nl&biw=1280&bih=625&gbv=2&tbm=isch&tbnid=uJKzvF9hr176EM:&imgrefurl=http://www.flyingnurse.nl/jonah/archives/archive_2006-m10.php&docid=Wc2yrTHIIv35VM&w=420&h=340&ei=QMNfTu3sMsqN-wbA7ajzAQ&zoom=1


KAPOENEN 
 

 

Zondag 27 november 2011: De Grote Idool-show! 

Op de catwalk lopen, 

poseren, handtekeningen 

uitdelen en nog veel meer! 

Dat is het drukke leven 

van een idool. Ik ben 

stiekem ook een groot idool 

in pinguïnland. Als jullie 

komen zal ik al mijn geheimen verklappen om ook een 

groot idool te worden. Afspraak van 13u tot 16u aan 

het lokaal. 

 

Zondag 11 december 2011: Sintvergadering 

Pingu het kapoentje 

Leg wat in zijn schoentje 

Leg wat in zijn laarsje 

Danku Sinterklaasje 

Mooi he  Ik ben zeker dat 

sinterklaas voor mij leuke 

cadeautjes zal meebrengen.  

http://www.google.be/imgres?q=pingu&hl=nl&biw=1280&bih=625&gbv=2&tbm=isch&tbnid=OcN-DsEXkzoU4M:&imgrefurl=http://frederatorblogs.com/cute/2006/10/&docid=OuUjK4SfZyv7eM&w=445&h=334&ei=rcNfTs77HoKM-wawyJCMAg&zoom=1


KAPOENEN 
 

 

 Komen jullie ook? Dan krijgen jullie er zeker en 

vast ook! Afspraak van 10u tot 16u aan het lokaal. 

 

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, 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 

  

mailto:kapoenen@47aka.be


WELPEN 
 
Hoi lieve Welpen, 
Na een lange vakantie staan wij weer 
te springen om het nieuwe scoutsjaar in te 
vliegen.  
Hebben jullie er ook al zin in? 
 
25 september vergadering  van 10-16 uur wordt een 
knotsgekke vergadering.  We gaan er jullie nog niet te 
veel over vertellen.  Zo blijft het één grote 
verrassing.  
 
8 Oktober  is het GROEPSFEEST. Jullie zijn allemaal 
welkom om samen met jullie mama, papa, oma, 
opa,tantes, nonkels, broers, zussen, vrienden, … te 
komen smullen van een lekkere barbecue.  

 
16 Oktober vergadering 10-16 
uur: Is het jullie ook al 
opgevallen dat er overal 
wegenwerken zijn? De 
wegenwerkers kunnen wel een 
handje hulp gebruiken. Trek 

vandaag goede schoenen aan want we gaan aan het 
werk in het dorp.  



WELPEN 
 
 

30 Oktober  
vergadering 10-16 uur: In de zoo 
van Antwerpen is deze zomer 
een lading exotische beestjes 
aangekomen. Wij vragen ons af 
wat er met al die beestjes 
gebeurd is? Kriebelt het bij 
jullie ook? Dit vraagt om nader 
onderzoek!  

 
 
6 November vergadering 10-16 uur: 
Trek  vandaag een sportieve outfit 
aan want wij gaan zweten.  
 
 

 
27 November vergadering 
10-16 uur: Hoe overleef je 
in de wildernis? Kan jij je 
eigen vuurtje maken? Je 
eigen toiletten bouwen of 
bedje van stro maken? Vandaag gaan we dat leren.  



WELPEN 
  
Groetjes, 
Jullie mysterieuze welpenleiding. 
 
Overzichtje voor op de ijskast te plakken  
Zondag  11 september : Lokalen akabe, lunch pakket 
en pakketje propere kleren meenemen 
Zondag  25 september 10-16 uur: Lokalen akabe, 
lunch pakket meenemen. 
Zaterdag 8  Oktober: groepsfeest lokalen akabe, mee 
te nemen goed humeur en een portie honger 
Zondag 16 oktober 10-16 uur: Lokalen akabe, lunch 
pakket meenemen en goede stapschoenen  
Zondag  30 oktober 10-16 uur: lokalen akabe, lunch 
pakket meenemen 
Zondag 6 november 10-16 uur: lokalen akabe, lunch 
pakket meenemen 
Zondag 27 november 10-16 uur: lokalen akabe, lunch 
pakket meenemen 
 
Graag even laten weten als je niet kan komen. 
Als je vragen hebt mag je ook altijd mailen of bellen 
Mail: welpen@47aka.be 
Of bel Phao: 0479069657 

Fossa: 0478249714  



JOGI‟S 
 
Dag JONGGIVERS!                 

 
 

Voor jullie ligt het gloednieuwe programma van een 

fantastisch nieuw SCOUTSjaar!  Wij zijn er alvast heel blij 

mee dat we leiding mogen geven aan een geweldige tak – de 

jonggivers! 

 

Woensdag 21 september  -ouderavond 20.00 u :  

Op deze avond nodigen we jullie ouders of begeleiders uit om 

kennis te maken met elkaar en met ons.  Verder willen we even 

praktische afspraken overlopen en is er ruimte voor vragen.  

Afspraak om 20 u in ons lokaal. 

 

  



JOGI‟S 
 

25 september   10.00 – 16.00 u :  

Boterhammen niet vergeten!  

Laat je maar eens van je sportiefste en zotste kant zien, want 

dit jaar vinden DE Olympische Spelen - voor superhelden - 

plaats in Edegem!  Zal de Olympische vlam blijven branden? 

 

8 oktober 

GROEPSFEEST!!  Meer informatie volgt in een brief.   

 

16 oktober:       10.00 – 16.00 u : 

Boterhammen niet vergeten!  

Een zeepkist maken en racen maar!  We zijn benieuwd wie de 

snelste, mooiste en stevigste zeepkist zal maken  .. 

 

30 oktober:      10.00 – 16.00 u : 

Boterhammen niet vergeten! 

Hebben jullie ooit naar „Big Brother‟ gekeken en herinneren 

jullie je „Spilly‟ en „Betty‟ nog?  We spelen een spel vandaag!  Let 

maar goed op, want uw leiding ziet u! 

  



JOGI‟S 
 

6 november:    10.00 – 16.00 u : 

Boterhammen niet vergeten! 

Rekkenvullers, kassiersters, verantwoordelijken voor de 

beenhouwerij,… .  Elke supermarkt heeft z‟n mensen nodig.  

Een spel in en rond de supermarkt, dat is plezier verzekerd! 

 

27 november:     10.00 – 16.00 u : 

Boterhammen niet vergeten! 

Spelletjes van andere takken in de war sturen, het kan wel 

eens leuk zijn!  Vandaag kan en mag dat!  Leiding en leden van 

den akabe zullen geweten hebben dat wij er waren! 

 

 

  



JOGI‟S 
 

11 december:    10.00 – 16.00 u : 

Boterhammen niet vergeten! 

De Sint was jarig en dat vieren we!  De goede, oude man komt 

op bezoek.  Dat mogen we zeker niet missen! 

 

Voilà, wij hebben er al zin in, hopelijk jullie ook! 

Tot binnenkort! 

 

Lieve groetjes van jullie leiding, 

 

Niels, Lisa, Winterkoninkje en Sarus.  



GIVERS 
 
Allerliefste snotapen, giechelende kiekens  
en tortelduiven! 
 
Een nieuw scoutsjaar komt eraan, en dat betekent: 
een toffere, betere en meer fantastische leiding dan 
ooit tevoren. :D 
We kijken er al naar uit om jullie een spetterend en 
sprankelend jaar te bezorgen, vol dolle avonturen! 
De leiding geeft er alvast veel goesting in. Jullie toch 
ook?! 
Maar laten we beginnen bij het begin. Eerst: De 
Knip! 
 

Zondag 25 september (10 – 16 uur) 
Om te testen of jullie wel waardige givers 
zijn, gaan we vandaag op survivaldag! 
Smeer je benen alvast in en vergeet die 
camouflagekleuren niet. Neem ook je 

bokes mee. 
 
Zaterdag 8 oktober (17 - ? uur) 
Hoera, hoezee! Het groepsfeest is er weer. Kom 
samen met ons gezellig barbecueën. Meer informatie 
volgt nog. 

  



GIVERS 
 
 
Zondag 16 oktober (10 - 16 uur) 
Vandaag hebben we een “Mijn Man Kan Dat Binnen 
De Minuut Vergadering”. Benieuwd wat dat is? Kom 
het ontdekken aan ons lokaal! Vergeet je 
boterhammen niet. 
 
Zondag 30 oktober (18 – 22 uur) 

Muahahahaha! Haal je bezemstelen 
 en vampiertanden uit de kast. We  
maken er een heuse griezelnacht van. 
Zorg ook dat je buikje nog leeg is, 
zodat we het kunnen vullen met 
muizenstaarten, vleermuizenvleugels en 
ander lekkers. 

 
Zondag 6 november (10 - 16 uur) 
Vrienden givers, ik ben iets kwijt... Ik heb al overal 
gezocht en kan Wally niet meer vinden. Komen jullie 
mij helpen? Dan kunnen we samen „op zoek naar 
Wally‟. Neem ook je bokes mee. 
 
  



GIVERS 
 
Vrijdag 25 tot zondag 27 november  
Teutereteuu teutereteuu teutereteuu... 
 Givers! Dit weekend zijn jullie welkom op ons 
megafantastischeformidabel weekend. Meer info 
krijg je nog in een brief. 
 
Zondag 11 december (10 – 16 uur) 
Zie ginds komt de stoomboot, uit Spanje weer aan... 
U weet wel wie hij mee brengt! Juist ja, Sinterklaas. 
Begin al maar met braaf zijn ;-) 
Vergeet geen boterhammekes mee te nemen. 
 
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! 
 
Ziezo, tot binnenkort! 
Dikke knuffels, 
De giverleiding  



JINS 
 
Hey jins, 
 
Het nieuwe scoutsjaar is begonnen en wij,  jullie 
stoere leiding,  staan weer klaar met een heleboel 
knotsgekke en fantastische activiteiten.  Ja hoor, 
het is weer tijd voor heel wat dolle avonturen in en 
rondom ons lokaal in het fort van Edegem.  Hopelijk 
zitten jullie boordevol energie want dat zullen jullie 
nodig hebben.  Hieronder kan je lezen wat we zoal 
gaan doen: 
 
Zondag 25 september   10u tot 16u 
Multiculti-vergadering 
Vandaag krijgen we bezoek van een aantal rare 
snuiters. Onze bezoekers komen van over de hele 
wereld om elk hun eigen cultuur aan jullie voor te 
stellen. 
 
Zaterdag 8 oktober    vanaf 17u 
Groepsfeest 
Het is weeral tijd voor een jaarlijkse traditie. Jullie 
leiding heeft weer heel wat geknutseld en zal 
fantastisch goed verkleed zijn zodat jullie volop 
kunnen genieten van de plezantste barbecue van 
Edegem en omstreken. Inschrijven maar! 
  



JINS 
 
Zondag 16 oktober    10u tot 16u 
Space meeting 
Er zijn vliegende schotels gesignaleerd in het fort 
van Edegem. Het schijnt dat er een geheime 
bijeenkomst is gepland door de marsmannetjes en 
enkele andere ruimtevaarders, en dat in ons lokaal! 
Neem dus je beste astronautenpak uit je kast en kom 
af! 
 
Zaterdag 29 oktober    17u tot 22u 
Halloween 
Eind oktober komen de spoken tot leven. De heksen 
houden hun jaarlijkse bijeenkomst. De vampiers 
zwerven door de nacht op zoek naar vers bloed. Tijd 
dus voor een Halloween-diner. Kom verkleed als het 
meest griezelige wezen dat je kan bedenken, dan 
zorgt de leiding voor een heerlijke maaltijd. 
 
Zondag 6 november    10u tot 16u 
Fuif-vergadering 
Haal de toeters en bellen maar boven! Vandaag 
dansen we de polonaise en placeren we een twistje. 
Afgewisseld met een harder boenkschijfke uiteraard. 
Want vandaag is het feest en dat vieren wij! 
  



JINS 
 
Zondag 27 november   10u tot 16u 
Spionagevergadering 
Tijd voor geheimzinnigdoenerij en kranten met gaten 
erin. We zullen elkaar is goed afluisteren en 
bespioneren om allemaal meesterspionnen te worden. 
 
Zondag 11 december   10u tot 16u 
Sinterklaas 
Hoor wie klopt daar, kinderen? Hoor wie klopt daar 
aan de deur? Is het een vogel? Is het een vliegtuig? 
Neen, het is de goedheilige sint natuurlijk, samen met 
zijn knecht: Zwarte Piet. Als jullie braaf zijn 
geweest dit jaar, krijgen jullie misschien zelfs een 
cadeautje van hem. 
 
Dinsdag 27 december   17u tot 22u 
Kerstfeestje 
Haal je mooiste kostuum uit de kast en smeer wat gel 
in je haren want vandaag moeten we er chique 
uitzien. Waarom? Omdat het tijd is voor het 
kerstfeestje natuurlijk! De leiding zorgt voor een 
heus driegangen menu, jullie voor de toffe sfeer. 
 
Vele groeten, dikke knuffels en een zoentje op de 
wang van de tofste leidingsploeg van het land: de 
jinleiding.   Tot op de vergaderingen !  



+22 
 

Aller aller aller liefste +22 
Na lang wachten en een supervakantie is het tijd om het 
nieuwe jaar te starten. Hou u goed vast aan de takken van de 
bomen want hier komt het programma: 
 
8 oktober, vanaf 17 u: Groepsfeest 
Nodig alvast al je vrienden en familie 
uit voor onze spetterend  
groepsfeest. 
 
 
16 oktober, 10 - 16 u: Blauwe 
neuzenvergadering 
Groen? Rood? Geel? Oranje? De slimmeriken 
onder jullie  
zullen het al wel door hebben. Blauw is de 
kleur van vandaag. 
Kom samen met ons ontdekken wat dit nu 
weer wil zeggen! 
Vergeet je bokes niet! 
 

 
6 november, 10 - 16 u: kookvergadering! 
De culinaire geest in u mag vandaag 
naar boven komen. Na deze vergadering 
ga je versteld staan van je eigen kook 
kunsten!!!  
  



+22 
 
11 december, 10 - 16 u: Sinterklaas  
Hij komt, hij komt (als je braaf bent) 
samen  
met zijn zwarte pieten! Zet je schoentje 
alvast klaar! 
Vergeet je bokes niet! 
 
 
 
 

 
8 januari, 10 - 16 u: +22 viert Nieuwjaar! 
Wopla! Het is Nieuwjaar. Tijd voor een 
geweldige kerstparty! 
Vergeet zeker je bokes en je kerstmuts niet! 
 

 
dat was het voor dit trimester 

Ne stevige linker en tot op de vergadering! 
Poaka, Steltral en Ara 

  



JAARTHEMA 
Maak er spel van! 
Je zult maar het 
geluk hebben om in 
België geboren te 
worden. Een land 
waar er voedsel 
genoeg is, waar je 
ziekenhuizen hebt in 
elke stad, waar er 
scholen zijn in elk 
dorp. Geen kinderen 
met opgezwollen buikjes in onze straten, geen hutjes van 
golfplaten in onze steden. En toch … groeit bijna één kind op 
vijf in België op in armoede. Soms zichtbaar, maar vaak 
verborgen achter muren en deuren, ook in onze eigen straat. 

Met dit jaarthema willen we heel duidelijk maken dat we het 
een schande vinden dat één op vijf van alle Belgische kinderen 
en jongeren in armoede leeft. In een rijk land zoals het onze is 
dat onaanvaardbaar. Armoede is een onrecht! En dat laten 
we niet zomaar gebeuren:we maken er spel van! Als 
jeugdbeweging zijn we een deel van de samenleving. Samen zijn 
we met meer dan 250.000 kinderen en jongeren. We dromen 
van een samenleving zonder armoede en uitsluiting en zullen 
dit luidkeels verkondigen tot iedereen ons hoort. Ouders, 
buren, pers en politici: iedereen zal weten dat we vinden dat 
het armoedeprobleem structureel moet aangepakt worden. 
We gaan voor maatregelen die armoede echt oplossen, geen 
doekjes voor het bloeden!  



JAARTHEMA 
Maar wie de wereld wil veranderen, begint altijd best bij 
zichzelf. Want eerlijk: kennen we de armoedeproblematiek 
allemaal wel zo goed? Betrappen we onszelf al niet eens op een 
vooroordeel hier en daar? Ook bij ons is er dus werk aan de 
winkel. En dat doen we op onze eigen typische 
jeugdbewegingsmanier: we maken er een spel van. Niet van de 
armoede zelf natuurlijk, maar we proberen door informatieve 
spelen en speelse actie onszelf en onze leden meer bewust te 
maken van de armoedeproblematiek. 

We moeten ook toegeven dat we als jeugdbewegingen 
uitsluiting soms mee in stand houden. Ook wij slagen er (nog) 
niet in kinderen en jongeren in armoede talrijk in onze 
jeugdbeweging te betrekken. We maken er ook voor hun spel 
van. Laat ons eens kritisch naar onszelf kijken. Welke 
drempels houden wij mee in stand? Wat kunnen we hier aan 
doen? Dat doen we beter niet alleen. Samen staan we sterker. 
We doen het samen, over de koepels van de jeugdbewegingen 
heen en met partnerorganisaties uit de armoedesector. We 
maken er ons spel van.  



JAARLIED 
 
Armoe moet de wereld uit! 
Armoe moet de wereld uit! 
Daarom maken wij geluid! 
Roep het maar en schreeuw 
het uit! 
Armoe moet de wereld uit! 

Armoe moet de wereld uit 
Daarom maken wij geluid 
Roep het maar en schreeuw 
het uit 
Armoe moet de wereld uit 

We zeggen “Boeoe!” tegen 
armoe 
En “Ahooe!” tegen 
ongelijkheid overal 
We zeggen “Woow!” tegen 
spelen 
We zeggen “Jeeej!” tegen 
delen met elkaar 

Want als we samenwerken 
Worden we altijd sterker 
En kunnen wij voorgoed 
gelijk zijn voor elkaar! 

refr x2 

We zeggen “Boeoe!” tegen 
te weinig 
En “Ahoeoe!” tegen lijden in 
dit land 
We zeggen “Woow!” tegen 
helpen 
We zeggen “Jeeej!” tegen 
strijden voor elkaar 

Want als we samenwerken 
Worden we altijd sterker 
En kunnen wij voorgoed 
gelijk zijn voor elkaar! 

refr x2 

We zeggen “Boeoeoeoe!” 

(((Tekst en muziek: 
Lennaert Maes))) 

 

  



OMA SCOUTS 
Liefste kindertjes,  

Zal ik me even 
voorstellen? Mijn naam is 
… Ach dat doet er 
eigenlijk niet toe!   

Iedereen noemt me Oma 
Scout.  

Omdat ik heel mijn leven in 
de scouts heb 
doorgebracht komen vele 
kinderen van de scouts bij 
mij te raad.  

Ik help jullie dan ook graag met kleine probleempjes, twijfels 
of vragen die je hebt over de scouts, je vrienden op de 
scouts, je leiding, …   

Kortom, je kan met al je vragen bij mij terecht! Ik ben 
helemaal up to date, je kan me zelfs een e-mail sturen op: 
omascout@47aka.be en wie weet komt jouw vraag in de 
volgende knip te staan!  

Meer nog… voor de meest originele vraag voorzie ik zelfs een 
mooie prijs! Want oma‟s verwennen het liefst van al lieve 
kindjes. 

  



 OMA SCOUTS 
Hieronder lees je alvast een vraag die ik kreeg van een meisje 
die ze niet durfde stellen aan ouders of leiding:  

Liefste Oma Scouts,  
Ik heb wel eens gehoord dat je een brief kan schrijven in 
geheimschrift. Blijkbaar kan je dan woorden schrijven die 
niemand kan lezen. Als iemand het papier ziet is het helemaal 
wit, maar als je weet hoe je zo’n geheime brief moet lezen kan 
je de woorden tevoorschijn toveren. Weet jij misschien hoe je 
zo’n geheime brief maakt?  
Groetjes, Annemarie-Antoinette  

Dag Annemarie-Antoinette,  
Met zo‟n brieven heb ik heel veel plezier beleefd in mijn jeugd! 
Zo schreven we altijd stiekeme verhalen of geheimpjes naar 
elkaar zonder dat onze leiding dit ooit te weten kwam, want 
zij konden dit toch niet lezen, gniffel! Dit is echt de ideale 
manier, je moet het zeker eens proberen want het is niet 
moelijk: je schrijft alle woorden met citroensap. Wanneer je 
hele brief geschreven is, geef je hem aan de persoon die hem 
mag lezen. Hij of zij moet dan eerst een kaars onder het 
papier houden (zonder dat deze in brand vliegt, hou de kaars 
ver genoeg van het blad). De warmte doet het citroensap 
bruin uitslaan, waardoor de boodschap zichtbaar wordt en je 
vriend alles heel duidelijk kan lezen. Heel veel plezier ermee! 
Interessante geheimpjes mag je ook altijd aan mij laten weten, 
ik beloof dat ik ze niet aan de leiding zal vertellen!  
Liefs, Oma Scouts   



  



VERHAALTJE 
 
De verjaardag van vis  

 “Gefelicteerd met je verjaardag!”, zegt Aap als hij 
binnenkomt. 
“Dank je wel. Wil je ook taart en limonade?”, vraagt Vis. “Kijk, 
iedereen is er al. Merel is er, en Koe, en Eend en Haas. Het is 
heel gezellig.” 
Aap gaat gauw naar binnen. Iedereen zit taart te eten. 
“Kikker kon niet komen, hij was bezig met een nieuw liedje”, 
zegt Vis. 

Even later hebben ze allemaal hun taart en limonade op. 
Alleen het taartje van Kikker staat nog midden op tafel. En 
Aap doet zuinig met zijn limonade. 
“Wie wil het taartje van kikker?”, vraagt Vis 

 
“Ik! Ik! Ik!”, roepen ze allemaal, behalve Merel. 
“Hoef jij geen taart, Merel?”, vraagt Vis. 
“Nee, ik hoef niet meer, ik heb nog dorst”, zegt Merel. 
“Allemaal kan niet”, zegt Vis. “Er is nog maar één taartje over. 
En het is te klein om te delen. Wat nu?” 

“Ik ben de grootste”, zegt Koe, “dus ik mag het taartje”. 
“Ik was hier het eerste”, zegt Eend, “dus mag ik het taartje”. 
“Ik kan het hardste lopen”, zegt Haas, “dus mag ik het 
taartje”. 
Nu kijken ze allemaal naar Aap. 
“Wat is er?”, vraagt Aap.  



VERHAALTJE 
 “Waarom mag jij het taartje hebben?” vragen ze. 
“Uh… Weet ik niet. Omdat ik wel zin heb in een taartje?”, zegt 
Aap. 
“Wat een gekke reden! Nou dan krijg jij het taartje niet hoor!” 
zeggen de anderen. 
“Ik hoef geen taartje, ik heb nog dorst”, zegt Merel. 

“Ik heb een idee”, zegt Vis. “We doen een wedstrijdje, en wie 
wint, mag het taartje hebben.” 
“Ja! Leuk!”, roepen ze allemaal. 
“We doen een wedstrijdje rennen”, zegt Haas. 
“Nee, een wedstrijdje zwemmen”, roept Eend. 
“Of we doen wie de grootste is”, zegt Koe. 
Ze praten allemaal door elkaar. Behalve Aap. Aap zegt niets. 
En Merel ook niet, die hoeft niet meer, die heeft dorst. 

“Nou is het genoeg geweest”, roept Vis. “Het is mijn 
verjaardag, dus ik mag het zeggen. Ik zet het taartje aan de 
andere kant van de sloot op de grond en wie hem het eerste 
pakt mag hem hebben. Dat is het wedstrijdje.” 
“Ha!” kwaakt Eend. “Ik ben de enige die kan zwemmen! Dat 
taartje is voor mij!” 
“Boe!” loeit Koe. “Ik ben zo groot, ik hoef niet te zwemmen. Ik 
loop gewoon door de sloot heen. Lekker hoor, zo‟n taartje.” 
“Puh!” snuft Haas. “Ik kan zo hard lopen, ik loop naar de brug 
en weer terug, en dan ben ik nóg sneller dan jullie! Mmm, het 
water loopt me in de mond!” 
Alleen Aap zegt niets. Maar ze staan allemaal zo te springen, 
dat niemand het merkt.  



VERHAALTJE 
Als Vis het taartje naar de overkant heeft gebracht, roept hij: 
“Klaar voor de start – AF!” 
Eend springt meteen in het water. Haas gaat er als een Haas 
vandoor, en Koe stapt pardoes de sloot in. 
Alleen Aap en Merel blijven achter. 
“Merel, wil je nog wat limonade?”, vraagt Aap. 
“Ja, ik heb nog steeds dorst”, zegt Merel. 
“Als jij het taartje haalt, mag jij mijn limonade”. 
“Goed idee!” fluit Merel. “Ik ga het meteen even halen!” 
En vlug als een vogel vliegt Merel naar de overkant, en neemt 
het taartje mee terug. 
Als Koe en Haas en Eend aan de andere kant van de sloot 
komen, zitten Aap en Merel te zwaaien. Aap met een taartje, 
Merel met limonade.  

  



SPELLETJES 
 

De twee zwemmers zijn elkaar kwijtgeraakt. Kun jij ze terug 
bij elkaar brengen?  



SPELLETJES 
 

 
Elk van deze vlaggenreeksen toont het begin van een serie 
getallen. Kan jij de reeks vlaggen afmaken? 
 
 

    
Welke 2 dieren zie je? Oude of jonge 

vrouw? 
  



SPELLETJES 

Beweegt er iets op het plaatje? 
 

 
Zijn de lijnen recht of krom?  



FOTO‟S – groot kamp 
 
  



FOTO‟S – klein kamp 
  

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

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


VERJAARDAGEN 
 
Christiaan  Jins  4 september  19 jaar 
Birgit   +22  8 september  27 jaar 
Michelle  Jogi's  12 september  14 jaar  
Céline   welpen  14 september  11 jaar 
Gekko   leiding  16 september  24 jaar 
Argali   leiding  17 september  20 jaar 
Jozefien  +22  21 september  24 jaar 
Mees    vzw   24 september   26 jaar 
Jolien   givers  25 september  15 jaar 
Tibo   Kapoenen 29 september  7 jaar  
Eftichia  welpen  30 september  9 jaar 
 
Caroline  welpen  3 oktober  9 jaar 
Daniejel  givers  4 oktober  16 jaar 
Ella   jogi's  6 oktober  14 jaar 
Dorien   welpen  9 oktober  9 jaar 
Stéphanie  leiding  17 oktober  22 jaar 
Nathalie  jins  20 oktober  20 jaar 
Robbe   kapoenen 28 oktober  8 jaar 
 
Marijke   + 22   4 november  23 jaar 
Niels   jins  7 november  20 jaar 
Jarno   welpen  16 november  9 jaar 
Luna   jogi's  17 november  12 jaar 
Matthias  hulpleiding 17 november  27 jaar 
Sven   + 22  24 november  25 jaar 
Bram   leiding  27 november  21 jaar 
Isabelle   hulpleiding 29 november  28 jaar 
 
Cyrus   jins  4 december  21 jaar 
Ellen   welpen  6 december  11 jaar 
Niels   leiding  7 december  27 jaar 
Victoria   +22  7 december  21 jaar 
Axel   jogi's  9 december  14 jaar 
Charlotte  jogi's  9 december  14 jaar 
Caroline  givers  10 december  17 jaar 
Elise   welpen  15 december  11 jaar 
Oscar   welpen  17 december  11 jaar 
Ben   Jins  31 december  19 jaar 
Joshua   kapoenen 20 december  8 jaar 
  



Kapoenenen 
25 september  13u-16u  Slijmvergadering 
8 oktober  BRIEF  Groepsfeest 
16 oktober  13u-16u  Sprookjesvergadering 
30 oktober  13u-16u  Dierenvergadering 
6 november  13u-16u  Grote herfstzoektocht 
27 november  13u-16u  Grote Idool-show 
11 december  13u-16u  Sint-vergadering 
 

Welpen 
25 september  10u-16u  Knotsgekke vergadering 
8 oktober  BRIEF  Groepsfeest 
16 oktober  10u-16u  Wegenwerken 
30 oktober  10u-16u  Zoo 
6 november  10u-16u  Sport 
27 november  10u-16u  Wildernis 
11 december  10u-16u  Sint-vergadering 
 

Jonggivers 
25 september  10u-16u  Olympische Spelen 
8 oktober  BRIEF  Groepsfeest 
16 oktober  10u-16u  Zeepkistenrace 
30 oktober  10u-16u  Big Brother 
6 november  10u-16u  Supermarkt 
27 november  10u-16u  In de war 
11 december  10u-16u  Sint-vergadering 
 

Givers 
25 september  10u-16u  Survival 
8 oktober  BRIEF  Groepsfeest 
16 oktober  10u-16u  Mijn Man Kan Dat 
30 oktober  18u-22u  Griezelnacht 
6 november  10u-16u  Op zoek naar Wally 
25/26/27 november  BRIEF  Weekend 
11 december  10u-16u  Sint-vergadering 
 

Jins 
25 september  10u-16u  Multi-Culti-vergadering 
8 oktober  BRIEF  Groepsfeest 
16 oktober  10u-16u  Spacevergadering 
29 oktober  17u-22u  Halloween 
6 november  10u-16u  Fuifvergadering 
27 november  10u-16u  Spionagevergadering 
11 december  10u-16u  Sint-vergadering 
27 december  17u-22u  Kerstfeestje 
 

+22 
8 oktober  BRIEF  Groepsfeest 
16 oktober  10u-16u  Blauweneuzenvergadering 
6 november  10u-16u  Kookvergadering 
11 december  10u-16u  Sint-vergadering 
 



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 
 
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 
Ianthe Veeckman   Sint Cordulastraat 32, Schoten  0472 45 69 70 
Virginie Meirte  Boskapellei 94, Brasschaat   0487 94 36 96 
 
Jogi‟s   jonggivers@47aka.be 
Hilde Vlyminckx  Haagbeuklaan 12, Hove   0497 06 96 57 
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 
 
Givers   givers@47aka.be 
Carine Herssens  Jan de Bodtlaan 65, Edegem  0493 15 25 64 
Jolien Roovers  Malisgoed 17, Wilrijk   0495 68 44 01 
Pieter Jan Peeters Walter Pompelaan 11, Mortsel  0495 82 40 10 
Pepijn Aerts  Infanterielaan 5/103, Kontich  0485 43 44 90 
 
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  Gebroeders De Wachterstraat, Wilrijk 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 
Karen Milants  Westermoer 12, Wommelgem  0486 16 08 26 
 
Groepsleiding  groepsleiding@47aka.be 
Charlotte Schoonjans Belgiëlei 81, Antwerpen   03 230 93 02 
Joris Schoeters  Gebroeders De Wachterstraat, Wilrijk 0478 57 23 32 
Janpieter Dox  Hof Savelkoul 54, Mortsel   0494 99 45 08 


