
 
 
 
 
 
 

 
September 2012 – December 2012 

 
 
VU: 
Matthieu Herssens Jan De Bodtlaan 65  2650 Edegem 
Ellen Uyttendaele  Beekstraat 12   2650 Edegem 
Julie Van Elsen  Sint Goriksplein 4   2650 Edegem 



HOPPER 
voor al je scouts-aankopen: 

scoutshemden 
slaapzakken 

tenten 
rugzakken 

en veeeeel meer! 
 

De HOPPER-winkel in de buurt is te vinden in de Lange Kievitstraat 74, 2018 
Antwerpen 

 
 

Openingsuren: dinsdag tot en met vrijdag van 10u tot 12u en van 12u30 tot 18u 
zaterdag van 10u tot 12u en van 12u30 tot 17u 

in juli ook maandag open van 10u tot 12u en van 12u30 tot 18u 
 

De HOPPER-winkel is de winkel van Scouts en Gidsen Vlaanderen. 
 

Onze groepsnummer is A3306G  



Woord vooraf 
 
Hoi beste Kniplezer! 

Hopelijk zijn jullie allemaal al bekomen van het kamp 
en hebben jullie terug genoeg energie om er volop 
tegenaan te gaan. De spiksplinternieuwe 
leidingsploeg heeft voor jullie weer een geweldig 
programma in elkaar gestompt! Er zijn opnieuw leuke 
vergaderingen gepland en ook ons beruchte 
groepsfeest komt eraan. Wij hopen dat jullie hierop 
massaal aanwezig zullen zijn.  

Niet te vergeten zijn Oma Scouts met haar wijze 
maar grappige raad, ook mopjes en wist-je-datjes 
mogen niet ontbreken. De Knip is het ideale leesvoer 
voor dode momenten op het toilet en elders.  

Ook al is het nog ver weg, toch willen we jullie al als 
eerste een prettig kerstfeest en een gelukkig 
Nieuwjaar wensen voor dit jaar, volgend jaar en het 
jaar daarna. 

Dikke knuffels en zoenen! 

De Knipploeg:  
Winterkoninkje (Julie) – Poaka (Ellen) – Springbok (Matthieu) 

  



Groepsleiding 
Beste knippers,  

De zomervakantie zit er alweer op! We hebben er weer twee spetterende 
kampen op zitten! Tijd om terug te beginnen aan een nieuw scoutsjaar vol 
avontuur! Hopelijk vonden jullie de overgang een leuke start en gaan jullie 
weer een prachtig jaar tegemoet. Zit je in een nieuwe tak of blijf je in 
dezelfde tak, tijd om nieuwe vrienden te maken!  

Zoals elk jaar is er voor de leiding een tijd van komen en gaan. Zo 
verwelkomen we een hele hoop nieuwe enthousiaste leiding. Jammer 
genoeg wuiven we ook een aantal leiding uit. Hopelijk hebben jullie goed 
afscheid kunnen nemen tijdens de overgang. Wees niet getreurd, ze zullen 
vast en zeker nog eens langskomen.  

Helaas moeten wij als groepsleiding dit jaar ook vervroegd van jullie 
afscheid nemen. Charlotte, Joris en Janpieter stoppen als groepsleiding. 
Dit omwille van een moeilijke combinatie van werk, studeren en scouts. 
Echter hopen wij dat jullie toch genoten hebben vorig scoutsjaar en 
dragen daarom graag nu de fakkel over aan Kathleen, Carine en Joris. Dit 
ploegje zal zich ook 100% inzetten om er een geweldig jaar van te maken en 
alles in goede banen te leiden!  

We hopen jullie nog eens tegen te komen op één van volgende scouts-
activiteiten en bedanken jullie ook voor het vertrouwen in ons.  

GAS  

Gaviaal, Ara en Suricata  

  



Groepsleiding 
 
Beste scoutsers, beste ouders, 
Zet jullie schrap, weest allen paraat, 
Zie dat je brooddoos op tijd klaar staat, 
Kruip zaterdagavond op tijd in je bed, 
Denk eraan dat je je wekker opzet! 
 
Want zondagochtend, voor dag en dauw, 
Tovert de leiding leuke spelletjes uit hun mouw, 
Staan ze gereed met de dolste avonturen, 
De meest wijze spelen en grappige apenkuren. 
 
Wij, nieuwe groepies, zitten verstopt in de struiken, 
Ons zal je op zondag zeker en vast zien opduiken! 
Wij tikken de leiding op tijd op de vingers, 
Maar voorzien ook gaarne de nodige feestslingers! 
 
Heb je een vraag of zit je met een ei, 
Weest niet gevreesd, moederkloek is nabij! 
Carine, Joris en Kathleen trekken maar al te graag, 
dat kostuum van moederkloek aan en dat vanaf vandaag! 
 
Een stevige linker, 
 Een toast op het nieuwe scoutsjaar! 
 
Carine, Joris en Kathleen 
(Argali, Ara en Steltral) 
 
Je kan onze contactgegevens vinden op de achterkant van de knip 
  



  



Leidingsvoorstelling 
 
  

Bram 

Ellen 

Charlotte 

David 

Carine 



Leidingsvoorstelling 
 
  

Kathleen 

Fabian 

Olivier 

Lien 



Leidingsvoorstelling 
 
  

Silke 

Julie 

Gitte 

Ellen 



Leidingsvoorstelling 
  

Matthieu 

Hanne 

Elien 

Evy 



Leidingsvoorstelling 
 
  Sarah 

Linn 

Isabelle 

Martine 



KAPOENEN 
  

Liefste, 

Kapoenen en bandieten, kraanvogels en kanariepieten, koningen en 
koninginnen:  
Het nieuwe scoutsjaar kan eindelijk beginnen! 
Hebben jullie er ook al zin in? Lees dan snel verder en ontdek welke 
dolle avonturen jullie allemaal te wachten staan. 
 
30 september van 13.00 uur – 16.00 uur: Alle-soorten-bellenvergadering 
Moeten we het jullie nog vertellen? Er bestaan wel duizenden soorten 
bellen!  
Oorbellen, fietsbellen, deurbellen, zeepbellen, snottebellen,... Kom naar 
het lokaal voor een nieuw spannend verhaal. En ontdek de geheime 
wereld van de meest slijmerigste bellen. Sttt… enkel voor echte 
kapoenen, dus niet doorvertellen! 
 
14 oktober van 13.00 uur – 16.00 uur:  Voorbereiding voor groepsfeest 
Als echte artiesten gaan wij volgende week op het podium staan, trek 
daarom vandaag jullie stoutste schoenen aan. We gaan zingen en 
springen, zwaaien en draaien, zwieren en vooral werken aan onze 
lachspieren. Heb jij ideeën voor ons optreden, kom dan maar snel naar 
het lokaal gereden.  

  



KAPOENEN 
 
 

20 oktober: Het is (groeps)feest vandaag!   
Het is eindelijk zo ver, vandaag zijn wij de ster! We gaan iedereen laten 
zien hoe goed de kapoenen kunnen dansen en brullen, daarna mogen 
jullie met jullie mama’s, papa’s, opa’s, oma’s broers, zussen,…van een 
lekkere barbecue smullen. 
 
4 november van 13.00 uur – 16.00 uur: Zoektocht naar griezels en 
monsters 
Kapoenen, zagen jullie ook al die pompoenen? Ze hadden gezichtjes en 
in hun ogen zag je flikkerende lichtjes. Wij hebben ook monsters gezien, 
het waren er zeker een stuk of tien. Van al die vreemde geluiden en dat 
getik, hebben wij wel een beetje schrik. Gelukkig zijn de kapoenen stoer 
en sterk en kunnen zij met een kompas aan het werk. Samen gaan we 
de monsters vangen, die hier in het fort rondhangen. Kom naar het 
lokaal, zorg dat ze ons nog niet horen aankomen en maak niet teveel 
kabaal. 
 
16 – 17 – 18 november: Kapoenenweekend (meer info volgt) 
Jullie zien het goed, niet één, niet twee, maar drie dagen spelen! Zorg 
dat jullie er allemaal bij zijn, want we gaan ons zeker niet vervelen. Waar 
jullie moeten zijn, blijft voorlopig nog geheim.  
 
2 december van 10.00 uur – 16.00 uur: Sintvergadering (lunchpakket 
meenemen) 
We krijgen vandaag hoog bezoek, van de man met de lange baard en 
het grote boek. Smeer jullie stembanden maar al in en maak thuis een 
mooie tekening. Maak sinterklaas en zwarte piet blij en wie weet 
hebben ze voor de kapoenen wel wat lekkers bij. 

  



KAPOENEN 
 
 

16 december van 13.00 uur – 16.00 uur: De baard van de boskabouter 
moet dringend geknipt worden! 
Vorige week zag jullie leiding iets in het gras, ze zagen eerst niet goed 
wat het was. Het was aan het roepen en tieren van de pijn, het bleek 
een boskaboutertje te zijn. Hij had een paardenstaart en was gevallen 
over zijn veel te lange baard. Er zaten veel knopen in en er liep een 
bloedstraaltje over zijn kin. Hij was opzoek naar iemand met een schaar, 
voor het afknippen van al dat overtollige haar. Wij vertelden hem dat 
wij de kapoenen kennen, hij was zo blij dat er hulp op komst was en 
begon weer het bos in te rennen. Komen jullie ons helpen? 
 
29 december van 17.00 uur – 20.00 uur: Kerst- en nieuwjaarsfeestje (Zie 
dat je nog niet gegeten hebt) 
Bij kerstmis en nieuwjaar hoort lekker eten, en dat hebben ze bij de 
kapoenen geweten. We gaan samen eten, drinken en met onze 
champagne op het nieuwe jaar klinken. Neem allemaal een cadeautje 
mee van max. 2,50 euro. 
 
De maanden september, oktober, november en december zijn weer 
gedaan, gelukkig komen er nog vele leuke vergaderingen aan.  
Dikke zoenen, 
Linn, Julie en Elien 

  

  



WELPEN 
 
 
 
 

30-09: Wie is er een handige Harry en gaat 
geen enkele uitdaging uit de weg? Vandaag 
gaan we onze handen uit de mouwen steken 
zoals echte bouwvakkers.  
Kan je een bouwplan maken of  lezen en het 
omzetten tot de werkelijkheid?  
Wij zijn benieuwd naar jullie talenten! 

 
14-10: Vandaag mogen jullie als echte 
discogangers op de vergadering 
verschijnen. Het is de bedoeling dat 
iedereen eruitziet als een echte ster!  
We steken met zen allen een 
spetterende show in elkaar die we op 
het groepsfeest zullen brengen.  
Natuurlijk is muziek dans en toneel op zijn plaats vandaag! 
 

28-10: Trek alvast een sportieve outfit aan!  
Vandaag zal je kennis maken met sporten 
waarvan je nog nooit hebt gehoord. We 
maken er een echt tornooi van, laat maar 
eens zien wat jullie allemaal in huis hebben! 
Ik hoop dat jullie even benieuwd zijn als wij! 
  



WELPEN 
 
 
 
18-11: Tijdens deze vergadering 
draait alles om foto’s!  
Vandaag is iedereen een écht model 
of een échte fotograaf! We zullen 
dan ook een kijkje gaan nemen in 
de verkleedkoffers en je kan terecht 
op de ‘schminkstoel’. 
Het draait niet enkel om foto’s nemen, we gaan ook foto’s 
zoeken.. dus maak de speurneus in jezelf maar wakker!  

 
02-12: Zie ginds komt de stoomboot uit 
Spanje weer aan.. 
Vandaag is het Sint vergadering!  
 
 
 

 
16-12: Knutsel- en 
kookvergadering 
Wij hopen dat je al veel ideeën 
klaar hebt, want tijdens deze 
vergadering mag je jouw 
creativiteit eens wild laten gaan. 
Schilderen, tekenen, knutselen, 
en nog veel meer, leef je maar 
eens uit! Ook zullen er voedingswaren betrokken zijn. 
Smaakt dat naar meer? Dan vind je dit vast een 
topvergadering.  



WELPEN 
  
Overzichtje voor op het prikbord: 
 
 
 
 

  
Zondag 16 september: 10-16 uur: akabelokalen, 
lunchpakket en drie- uurtje 
Zondag 30 september: 10-16 uur: akabelokalen, 
lunchpakket en drie- uurtje 
Zondag 14 oktober: 10-16 uur: akabelokalen, 
lunchpakket en drie- uurtje, disco-outfit 
Zaterdag 20 oktober: groepsfeest 
Zondag 28 oktober: 10-16 uur: akabelokalen, 
lunchpakket en drie- uurtje, sportieve outfit 
Zondag 18 november: 10-16 uur: akabelokalen, 
lunchpakket en drie- uurtje, verkleedkleren 
Zondag 2 december: 10-16 uur: akabelokalen, 
lunchpakket en drie- uurtje 
Zondag 16 december: 10-16 uur: akabelokalen, 
lunchpakket 



JOGI’S 
 
30 September:  
Bescherm je eitje vergadering (10-16u) 

 
Eitje leggen niemand zeggen... 
Bescherm je eitje.. Dat is de opdracht van vandaag.. het wordt 
moeilijk, maar we vertrouwen op jullie en het zal wel een eitje 
worden. 
In het ergste geval dat er 1 of 2 of misschien zelfs 12 eitjes 
sneuvelen is het een kleine aanrader om kleren die vuil morgen 
worden aan te doen... 
Boterhammetjes meenemen! 
 
 

14 Oktober: Zomervergadering (10u-16u) 

 
Zomertje, Zomertje waar ben je 
toch? 
Wij zijn nog niet klaar om de 
zomer op te geven, Jullie Wel? 
Boterhammetjes meenemen! 

 
 
 
 

 
20 Oktober: Groepsfeest 
Feestje!!!  
Moet er meer gezegd worden?  
(waarschijnlijk wel dus volgt er nog wel een brief met extra 
informatie) 

  



JOGI’S 
 

28 Oktober:  

Vroege vogels vergadering (9-12u) 

Jaja wees maar goed op tijd wakker vandaag een heel uur vroeger 
vergadering..  
Dit wordt een ochtend om nooit te vergeten! 

 
18 November: Reisje-rond-
de-wereld vergadering(10-

16u) 
 
Waar gaan we vandaag spelen? gaan 
we naar het fort? spelen we binnen? 
vandaag geen limiet, de hele wereld 
wordt onze speelplaats..  
Boterhammetjes meenemen! 
 

 
2 December: Sinterklaasvergadering(10-16u) 

 
Hoor de deur waait door de 
bomen.. Nee dit klopt niet hé? 
vandaag snel onze klassieke 
versjes herhalen voor het 
onverwachte verwachte bezoek 
komt! 
Boterhammetjes meenemen!  



JOGI’S 
 

16 December: Testvergadering (10-16u) 

 
Test, 1,2,3 Test! 
Inderdaad vandaag word er getest! wie? Jullie 
natuurlijk dus maak je borst maar nat want we 
vliegen er vandaag weer in hoor.. 
Boterhammetjes meenemen! 
 

 
 
 
 
??december/??januari... 
Er komt natuurlijk nog een rasechte Kerstvergadering! 
Maar er komt natuurlijk nog een brief met de belangrijke informatie 
wanneer en waar.. 
 
Groetjes, knuffels, kussen van jullie allerliefste JOGI-LEIDING!!!!! 
 
Bram   Lien  Ellen   Charlotte 

  



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 heeft er alvast veel goesting in. 
Jullie toch ook?!  
Maar laten we beginnen bij het begin. Eerst: 
De Knip!  
 
30 september verassingsvergadering     10u.  16u. 
De eerste vergadering van het jaar, toch wel een 
beetje spannend niet? Wat zouden we gaan doen?  
Afspraak aan het lokaal en vergeet je boterhammen 
niet mee te brengen. 
 
14 oktober  piratenvergadering 10u.  16u. 
Ahoi piraten van me! Trek je beste piraten outfit aan 
om vandaag de strijd aan te gaan met andere piraten 
en nog veel meer. Afspraak aan het lokaal en vergeet 
je boterhammen niet mee te brengen.  



GIVERS 
 
 
 
20 oktober  groepsfeest 17u.  ?    
Hoera, hoezee! Het groepsfeest is er weer. Kom 
samen met ons gezellig barbecueën. Meer informatie 
volgt nog. 
 
2,3 en 4 november takweekend     
Teutereteuu teutereteuu teutereteuu...  
Givers! Dit weekend zijn jullie welkom op ons 
megafantastischeformidabel weekend. Meer info 
krijg je nog in een brief/mail. 
 
18 november  terroristen/ 
soldatenvergadering 10u.  16u. 
Vandaag allemaal strak in het pak!!! Word jij vandaag 
een echte soldaat of gaan we wel op geheime missie? 
Afspraak aan het lokaal en vergeet je boterhammen 
niet mee te brengen. 
 
  



GIVERS 
 
 
 
2 december sint vergadering 10u.  16u. 
Zie ginds komt de stoomboot, uit Spanje weer aan... 
U weet wel wie hij mee brengt! Juist ja, Sinterklaas. 
Begin al maar met braaf te zijn ;-)  
Afspraak aan het lokaal en vergeet geen 
boterhammen mee te brengen. 
 
16 december discovergadering 10u.  16u. 
De laatste vergadering van het trimester is weer 
aangebroken. Geen getreur, vandaag gaan we 
helemaal uit de bol op muziek van de jaren stillekes. 
Zet die pruiken al maar op! 
Afspraak aan het lokaal en vergeet geen 
boterhammen mee te brengen.  
 
 
 
Kan je een keertje niet komen of heb je dringende 
vragen, vergeet ons dan zeker niet te contacteren 
via mail: givers@47aka.be of telefonisch ( Onze 
nummers staan achteraan in de knip ). 
Ziezo, tot binnenkort!  
U allerbestecoolstegraafstemegafantastiche leiding ooit!  

mailto:givers@47aka.be


JINS 
 

 
 

NOTA VAN DE JINLEIDING 

EEN FOUT TRAD OP BIJ HET LADEN VAN DEZE PAGINA 

IN AFWACHTING VAN DE HERSTELLING KUNT U HIERONDER EEN 

KORT OVERZICHT TERUGVINDEN VAN HET PROGRAMMA 

DEZE GAAN TELKENS DOOR VAN 10U TOT 16U IN HET LOKAAL 

TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN 

 

30/09: Kookvergadering: Voor de koks onder jullie hebben we een lekkere 

vergadering in petto. Wil je weten wat de pot schaft? Wees dan zeker aanwezig!  
14/10: Sketch vergadering: Zoals jullie vast en zeker al weten komt het 

groepsfeest eraan. Deze vergadering gaan we er voor zorgen dat het een knaller 

wordt!  
20/10: Groepsfeest (vanaf 17u – zie brief) 

28/10: Brandweervergadering: Vandaag testen we wat jullie allemaal weten. 

Maak je klaar voor een leuke uitdaging!  
18/11: Casino avond : Het Casino wordt geopend om 16u en sluit om 21u. 

Dress code: James Bond! 

2/12: Sint vergadering: Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint! Hopelijk zijn 

jullie het afgelopen jaar braaf geweest! ;)  
16/12: kerst vergadering (Brief volgt)  



JINS 
 
 
 
 
 

 
 

NOTA VAN DE JINLEIDING 

DE PAGINA IS AAN HET LADEN 

PROBEER VOLGENDE KNIP TERUG OPNIEUW  



+22 
 

Beste +22, 

Het is weer september dat wil zeggen: het begin van alweer een 

nieuw scoutsjaar! Omdat wij (Ellen, Joris en Kathleen) zo’n 

ongelooflijk fijne tijd met jullie hadden vorig jaar hebben we 

beslist nog een jaartje leiding aan jullie te geven . 

Jullie mogen je dit jaar verwachten aan een groepsfeest, een 

kookvergadering, een ontmoeting met de sint en zoveel meer!  

 

Zaterdag 20/10                                                  

GROEPSFEEST!!!!!   

Zaterdag 20 oktober is het groepsfeest! Breng jullie bomma’s, 

bompa’s, tantes, nonkels, neven, nichten, vrienden, vriendinnen, 

ex-liefjes en buren mee naar de scouts voor een spetterend 

diner!!! 

 

Zondag 18/11      10u – 16u 

BOKES NIET MEE 

COMME CHEZ COIS!  

 

Weest welkom in ons nieuw etablissement waar uw 

smaakpapillen zullen sidderen van genot! Als jullie willen 

ontdekken wat we hiermee willen zeggen kom dan als de 

bliksem naar het +22 lokaal! Laat de bokes maar liggen op de 

tafel want die heb je vandaag NIET nodig!  

 

Zondag 2/12       10u – 16u 

BOKES MEE! 

Sint en piet komen op de koffie en dat zullen we geweten 

hebben! Wil je Sinterklaas en Zwarte Piet ontmoeten weest dan 

paraat! (Geen stress, geen paniek: de Sint vindt ons wat te oud 

om nog in de zak te steken! )  

 

Zondag 30/12                                          10u – 16u  

BOKES MEE! 

Vandaag zeggen we het oude jaar vaarwel en zetten we het 

nieuwe jaar in met het nodige feestgedruis! Zet je feestneus en 

partybril maar op want vandaag gaan we maar 1 ding doen en 

dat is: FEESTEN!!!! 

Nemen jullie allen een klein, zelfgemaakt, kadootje mee?  



+22 
 
Zondag 13/01             10u – 16u 

BOKES MEE! 

Zoals wij een leidingsploeg van 3 man zijn, zo waren de 

Driekoningen ook met drie! We wanen ons vandaag één van hen 

en gaan mee op pad! Smeer die kelen en trek je mooiste 

koningsplunje aan! 

 

 

Wist je dat: 

- Ellen ooit verliefd is geweest op Balthazar Boma 

- Joris ooit zwart haar heeft gehad 

- Kathleen ooit donkerbruin haar heeft gehad 

- Ellen een hele grote hond heeft waar ze soms op 

‘paardrijdt’ 

- Joris niet wist dat je een Adamsappel niet kon plukken 

- Kathleen haar teen bijna heeft gebroken omdat ze over een 

tentzeil is gestruikeld 

- Ellen een echte roddeltante is 

- Kathleen nog een veel grotere roddeltante kan zijn 

- Joris daar meestal knettergek van wordt 

- We ongelooflijk benieuwd zijn naar wat jullie allemaal 

hebben meegemaakt deze zomer en dus smachten naar 

jullie vakantie/zomerverhalen!!!!!! 

 

 

        
Groeten van uw liefhebbende leiding; 

Joris, Ellen en Kathleen   



JAARTHEMA 
 

SCOUTING? GEWOON DOEN! 

Om de zoveel jaar duikt de vraag weer op naar het 

engagement van leden, leiding en ook ouders. Hoe zorgen 

zij er samen voor dat scouting tof en leerrijk is, een 

vriendenthuis biedt, kinderen en jongeren doet 

openbloeien, en ga zo maar door? Er zijn véél ingrediënten 

te bedenken die helpen om scouting zinvol te maken voor 

iedereen. In deze visietekst noemen we er al een pak bij 

naam. 

Om het wat overzichtelijk te houden, laten we die ideeën 

op je in zes stadia in scouting, lees vooral verder! 

Eén ding is zeker. Willen we dat wijzelf, onze leden 

en onze omgeving trots op scouting zijn (en 

blijven), dan mag ons engagement niet bij woorden 

blijven.Actie dus: Scouting? Gewoon doen! 

Lid worden ... 

Inschrijvingsformulier invullen, oké. Maar wat speelt nog allemaal een rol om leden echt lid 

te kunnen laten worden? 

 Heeft het die nieuwe kapoen of verkenner op maat van zijn/ haar leeftijd en 

afkomst voldoende info over scouting in jouw groep? 

 Verwelkomen we nieuwe leden met voldoende zorg? 

 Zijn ook de ouders 'mee', en vertellen we onze verwachtingen tegenover hen om 

vergaderingen, weekends en kampen vlot te laten verlopen? 

  



JAARTHEMA 
 

... Lid zijn ... 

Vrij spel kan eens leuk zijn, maar scouting is natuurlijk niet uitsluitend vrij spel. We nemen 

onze kapoenen 'gewapend' met zaklamp mee in hun eerste duister bos en al regent het 

pijpenstelen, onze zotverklede givers bijten door tot ze hun geheime bestemming bereiken. 

We doen het gewoon! Op het einde van elke straffe ervaring en verlegde grens, zeggen 

we die leden: ' Goed gedaan, zeg!' 

Soms vinden leden een spel te gek, soms ook niet, maar scouting is: give it a chance, 

just do it, en oordeel achteraf! Toch is 'Lid zijn' ook: 'betrokken worden '. Want hoeveel 

trotser en meer gemotiveerd zijn onze leden wel niet, als ze mogen mee beslissen wat 

ze gaan doen? 

 

... Lid blijven ... 

Van tak veranderen is altijd een beetje nieuw zijn in scouting. En als kapoen overgaan naar 

de welpen is iets heel anders dan pakweg de gidsentak inruilen voor de jintak. Zijn 

onze takovergangen uitdagend en positief voor iedereen? Maar ook: dagen we onze 

leden positief uit om zich 'te smijten' in een nieuw luik van hun carrière? 

En als leden bij hun huidige tak blijven: vertellen we hen dan op kamp dat ze volgend jaar 

nestleider of patrouilleleidster kunnen worden, en wat dat zoal inhoudt? Houden we 

met onze leden gesprekken over de plaats van scouting tegen de achtergrond van 

hun drukke bestaan – thuis, school, de turnkring of de fanfare, oma en pépé, de 

tekenacademie, internet en festival huppeldepop? Durven we een jonggids die plots minder 

komt opdagen, vriendelijk aan te spreken: "Wat scheelt er en hoe lossen we het op? " 

 

... Leiding worden ... 

Zo spraken alle groepsleid(st)ers op hun congres in 2011: "Laat ons oudere givers en 

jins méér tonen wat leiding in onze groep allemaal doet, wat van hen verwacht zal 

worden". Maar ook:" We moeten naar hun vragen luisteren en hun interesses ernstig 

nemen. Op die manier kunnen we givers en jins tijdig helpen en bijstaan om al hun 

onzekerheden van de baan te werken." 

Dit jaarthema biedt het ideale moment om toch maar eens een 

draaiboek 'leidingsindeling te maken'! Ken je decursus voor Jins ('jintro') 

of 'animatorcursus' voor leiding? Bijna gratis en 'goed poeier' om als leid(st)er sterk(er) 

in je schoenen te leren staan! Niet te vergeten: tijdens het straffe jaar 2012-2013, 

verschijnt een zéér handige publicatie "In" Leiding'. Daaruit kan je een pak wijsheden 

halen om jezelf als leiding te ontplooien.  



JAARTHEMA 
 

... Leiding zijn ... 

Leiding zijn is niet alleen ergens een namiddag in het weekend. Maar ook: takraad, 

opruimen, eetdagen organiseren ... . Laat dit een jaar zijn van een open discussie over 

engagement: " Wat moet iedereen doen in je groep, welke engagementen zijn surplus? 

En waarom?" 

Ontdek de wondere wereld van jullie blinde vlek als groep, of dat nu deelnemen 

aan Herfstontmoeting is, een techniekenvorming of een pracht van een goede daad 

verzetten! 

Vraagske nog: dagen we elkaar voldoende uit als leiding onder elkaar? Zeggen we 

voldoende tegen de stille genieter, 'jij een idee? Laat gerust horen!' en tegen de 

slaapdronken leiding 'opstaan en gaan!' ...? 

En last but not least, houden we voldoende ontspanning met iederéén van onze 

leidingsploeg, als vrienden onder elkaar? Ontspannen samenzijn vergroot de kracht voor 

nieuwe gezamenlijke inspanningen! 

 

... En leiding blijven! 

Want zij die leiding gaan worden, hebben nog het meest van al iets aan leiding 

met ervaring. Beste 'anciens': als je twijfelt over dat extra jaar leiding geven, bedenk dan 

dat jouw kennis veel kan betekenen voor anderen. Een generatiekloof(je) zal altijd bestaan 

omdat de tijd niet stilstaat, maar als 'ancien' kan jij wel inspireren! 

Toch je hoogtepunt bereikt als leid(st)er, maar zin in iets 

nieuws? Wees welkom in je district, gouw of in een 

nationale ploeg, waar voor elk wat wils te vinden 

is! Ook voor mensen zonder een verleden in scouting is 

daar plaats! 

  

"SCOUTING? GEWOON DOEN!" ... 
betekent dus ... : 

... dat jij als leid(st)er en jullie als tak, als leidingploegje, 

als groepsraad zelf bepalen welk ideeën het meest jullie 

aandacht verdienen. Beschouw het als voorzetten die jij, 

die jullie, binnenkoppen. 

Succes met het scoren, en vergeet niet ... wie 'niets' doet, 

kan ook 'niets goeds' doen! 

  



JAARLIED 
 

  



OMA SCOUTS 
 

Liefste schattebollekes *knijp in de wang* 
Tijdens deze grote vakantie heb ik weer ontzettend genoten van één van 
mijn vele wereldreizen. Deze keer was het de beurt aan Zuid-Afrika. Ze 
spreken daar heel gek; maar het lijkt nog wel een beetje op het 
Nederlands. Ik heb de taal daar leren spreken van de lokale scoutsgroep. 
Hierbij enkele grappige woorden die ik jullie wil aanleren: 
 

metro moltrein 

lift hijsbakkie 

stewardess lugwaardin 

trampoline wipmat 

chirurg snijdokter 

cameleon verkleurmannetje 

giraffe langnekkameel 

kruiswoordpuzzel blokkiesraaisel 

stripverhaal strokiesverhaal 

scooter bromponie 

radiostation uitzaaistatie 

perforator gaatjesdrukker 

snack peuselhappie 

roekeloze motorrijder padbuffel 

wegpiraat padvark 

cake sponskoek 

computer rekenaar 

lekke band papband 

lucifer vuurhoutje 

 

Volgende keer ga ik naar Papoea nieuw Guinea en zal ik even leuke 
woordjes aan jullie aanleren.  
  



 OMA SCOUTS 
 

Lieve Oma Scouts, 
De rits van mijn slaapzak was kapot op kamp. Wat moet ik nu doen?  
 

Wat je altijd kan doen, zijn veiligheidsspelden meebrengen op kamp. 
Die komen altijd wel voor iets te pas. Dit is echter maar een tijdelijke 
oplossing. Bij mij kan je altijd terecht voor een snelcursus 
ritsherstellingen. Daar leren we dan een nieuwe rits steken en krijg je er 
een gezellig kopje koffie of thee bij. 
 

Lieve Oma Scouts, 
Op kamp heb ik vele dieren ontdekt, één daarvan was de mug en ik 
stond vol muggenbeten. Hoe kan ik dit voorkomen? 
 

Meng wat keukenzout met water (tot het opgelost is) smeer het 
vervolgens op de muggenbeten en laat het er op drogen tot dat er alleen 
zout op je bv. hand blijft zitten en verwijder het met lauw water. 
 

Lieve Oma Scouts, 
Tijdens de tweedaagse was ik altijd heel moe. Hoe kan ik mijn 
conditie verbeteren zodat ik de volgende keer uren en uren kan 
verder lopen? 

Ik had vroeger ook dat probleem maar daar heb ik de ideale oplossing voor 
gevonden. Nu kan ik zelfs een marathon lopen zonder dat ik er voor 
getraind heb. Mijn geheim is de opblaasbare step. Je steekt hem in je 
rugzak en haalt hem eruit wanneer de leiding het niet ziet. Zo kan je 
iedereen moeiteloos bijhouden en het is nog plezant ook!  



VERHAALTJE 
 

Er was eens een haai die 
leefde in de grote oceaan, hij 
was echter niet zoals andere 
haaien, hij was vriendelijk en 
altijd in voor een dolletje, dit 
tot grote ergenis van de 
andere haaien. 

Jaap was zijn naam en hij zwom onbezorgd door het water, 
maakte een een praatje met andere zee-bewoners en speelde 
wat met de baby-haaitjes, hij was gelukkig. 
Op een kwade dag werd hij gesommeerd zich te melden bij het 
grote haaien-tribunaal, Jaap slikte, het haaien-tribunaal, dat 
betekende niet veel goeds, hij poetste zijn tanden en ging 
zenuwachtig op weg naar het tribunaal. 
Eenmaal aangekomen bij het tribunaal keek hij zijn ogen uit, 
hij had nog nooit zoveel haaien bij elkaar gezien, verlegen 
melde hij zich bij de receptie. 
Een grote dikke haai kwam op hem afgezwommen en bekeek 
hem afkeurend, " Jaap de haai?" vroeg de dikke haai zuinigjes, 
Jaap knikte zo hard dat z'n kop er zeer van deed. 
"Ik ben Eduardo, uw advocaat" mompelde de dikke haai, Jaap 
keek hem dom aan " advocaat, heb ik die nodig dan?" vroeg 
Jaap. "Tja" zuchtte Eduardo, "ik ben ook maar aan u 
toegewezen..." Jaap vond het echter wel best en schudde de 
vin van Eduardo, deze wees naar een gesloten deur. "Daar 
vind het proces plaats" zei Eduardo, " we moeten daar over 5 
minuten aanwezig zijn dus..." Eduardo duwde Jaap naar de 
deur toe en deed deze open.   



VERHAALTJE 
De zaal zat helemaal vol met alle soorten haaien en keken 
Jaap allemaal tegelijk aan, Jaap kuchte zenuwachtig en nam 
plaats achter een tafel, Eduardo kwam naast hem zitten, deze 
stootte hem aan " ik neem het woord, u houdt zich erbuiten 
okee?" Jaap knikte. 
Een grote mensenhaai liep deftig de zaal binnen, de klerk 
sommeerde allen te gaan staan voor rechter Devlin, rechter 
Devlin keek streng de zaal in, de aanwezigen gingen weer 
zitten. 

Jaap bleef echter staan en zwaaide vriendelijk naar de 
rechter, een por in zijn zij deed hem op zijn stoel terugvallen. 
De rechter las de aanklacht voor :" bij deze klagen wij, de 
haaiengemeenschap, Jaap de haai aan, voluit Jaap 
GroteTandus Beitus de derde, omdat hij zich niet als een 
behoorlijke haai gedraagt en zich mengt met andere bewoners 
van de zee" 
De rechter keek Jaap strenger dan streng aan, advocaat 
Eduardo stond op en zei dat zijn client onschuldig was en ging 
weer zitten, hij keek Jaap met een triomfantelijke blik aan. 
De aanklager stond op en wees dramatisch naar de beklaagde, 
" onschuldig, ONSCHULDIG?" ratelde de aanklager, " vorige 
week ben je nog gezien met een zeehond!"" De zaal werd 
onrustig en de rechter sloeg met zijn hamer op de tafel" orde, 
orde, ik wil orde in de zaal" de zaal gehoorzaamde en het werd 
stil in de zaal.   



VERHAALTJE 
 
Jaap stond op en schreeuwde" Zack de zeehond is mijn 
vriend". De rechter gebood Jaap weer te gaan zitten. 
"Hmm, ik denk dat het beter is dat jij twee jaar opgesloten 
wordt en weer leert hoe het is om een haai te zijn" sprak de 
rechter op ernstige toon. 
"Dat is tevens mijn uitspraak, twee jaar opsluiting in de 
'Sherpe Tanden ' gevangenis, ingaand vanaf nu!" Jaap keek 
radeloos om zich heen, hij trilde van kwaadheid. " Is het dan 
zo erg om anders te zijn en een beetje vriendelijk om te gaan 
met andere bewoners van de zee?" Jaap ontvluchtte de zaal 
en ontweek de bewakers die hem aanvielen om gevangen te 
nemen. 
 
Hij zwom de eindeloze zee in en bleef doorzwemmen, tranen 
welden aan in zijn haaienogen, wat heb ik misdaan, niks toch, 
dacht de vriendelijke haai bij zichzelf. 
Jaap zwom door en door en door en liet de grote oceaan 
steeds verder achter zich, 
Hij keek oriënterend om zich heen, hij kon niks zien wat voor 
hem bekend voorkwam. 
 
Een zeemeermin dook voor hem op en keek Jaap in zijn ogen 
aan, " ik zie aan je ogen dat je een vriendelijke haai bent, je 
mag passeren" sprak de zeemeermin op zangerige toon. 
Jaap zwom door en werd ontvangen door allemaal andere 
vrolijke bewoners van de zee, een zeekoe zwom naar voren, 
"Jaap hier ben je veilig en kan je zijn wie je bent, je bent 
welkom in ons midden!" sprak de zeekoe op gewichtige toon. 
Jaap lachte zijn tanden bloot en keek zijn nieuwe kameraadjes 
aan, eindelijk kon hij zichzelf zijn!  



WIST JE DAT 
 

 de kampen weer een groot succes waren? 

 Argali (Carine) niets gebroken heeft op kamp? 

 de kapoenen een eigen krant hebben gemaakt? 

 de reus op hun drukpers is gaan zitten en daardoor hebben de kapoenen 

het krantje niet kunnen maken? 

 de drukpers toch nog gemaakt werd? 

 de jogi’s op tweedaagse in een centrum voor daklozen hebben geslapen 

omdat ze geen andere plek vonden? 

 de jins echt rebellen zijn? Zelfs nog na het kamp! 

 het zwembad van Barvaux niets voorstelt? 

 Winterkoninkje (Julie) een badmuts heeft moeten opzetten met een vin? 

 de givers naar Schotland zijn geweest? 

 de plus 22 heelhuids van Expeditie Robinson zijn teruggekomen? 

 Quang nog nooit een vergadering heeft gemist? 

 de nieuwe leidingsploeg enorm sexy is? 

 de jogi’s hun belofte hebben gedaan? 

 Oma Scouts naar Zuid-Afrika is gegaan? 

 onze sirène is gepikt? 

 het nog heerlijk weer was op kamp? 

 we zijn gaan zwemmen in de Ourthe? 

 Springbok (Matthieu) zijn bril is gaan zwemmen? 

 het groepsfeest een nieuw kleedje krijgt? 

 er een nieuwe groepsleiding en vzw is? 

 de leiding er superveel zin in heeft? 

 de vergaderingen nog zotter worden dan vorig jaar? 

 de scouts op zoek is naar lederen zetels? 

 dit het laatste wist-je-datjes is? 

 Maar echt het laatste? 

 EINDE! 

  



MOPPENTROMMEL 
 
De klas uit! 
Jantje zit in de klas en zegt broem broem broem broem 

Dus de juf zegt: "jantje wil je even ophouden"  

Waarop jantje door blijft gaan "broem broem broem broem" 

En dan zegt de juf: "Jantje ga nu maar na de gang" 

"Nee" zegt jantje "dat kan niet mijn benzine is op!"  

 

Moppen tappen 
Jantje zit bij opa op schoot in de kantine 

van het bejaardentehuis. En opeens roept 

er een bejaarde in de zaal: 

"12!" 

De hele zaal lacht zich kapot. Roept er een 

andere bejaarde: 

"34!" 

En weer ligt de zaal in een deuk. 

"Waarom lachen jullie?" vraagt Jantje aan 

opa. 

"Nou," zegt opa, "We hebben alle moppen 

genummerd." 

"O," zegt Jantje tegen opa, "Dat kan ik ook" en roept: 

"86!" 

De hele zaal blijft doodstil. 

"Waarom lachen jullie niet?" vraagt Jantje verbijsterd aan opa. 

Zegt opa: 

"Die kenden we nog niet". 

 

Snippers 
Twintig leerlingen zitten al in de klas wanneer de leraar binnenkomt. "Viktor, hebt 

jij die bordenwisser tegen het plafond gesmeten?" "Ja, meneer", bekent Viktor. 

"20 pagina's straf." Bijna ging de leraar zitten, maar springt net op tijd weer 

overeind. Kevin begint te lachen. "Kevin, heb jij die punaise op mijn stoel 

gelegd?" "Ja, meneer", bekent Kevin. "20 pagina's straf. En jij, Korneel, wat heb 

jij uitgestoken?" "O, ik heb snippers uit het raam gesmeten." "Dat is niet erg, maar 

zorg dat het niet meer gebeurd." Tien minuten later komt er een verkreukeld 

ventje in de klas met een bloedneus. "En wie ben jij?", vraagt de leraar. "Simon 

Snippers, meneer." 

  



MOPPENTROMMEL 
 
Schoenen kopen 
Een jong blondje is op vakantie in het verre Louisiana.  

Ze wil graag een paar authentieke krokodillenschoenen kopen.  

Ze is echter verbolgeno ver de hoge prijzen die de plaatselijke handelaars durven 

te vragen.  

Na een ruzie met een winkelier, die maar niets van zijn prijs wil afdoen,barst ze in 

woede uit:  

"Als het zo zit ga ik me er zelf een vangen! Zo geraak ik tenminste aan een paar 

schoenen aan een redelijke prijs!".  

"Ik zal je niet tegenhouden", zegt de winkelier, "veel geluk,misschien vang je wel 

een  

grote!"  

Het kwade blondje keert hem vastberaden de rug toe en vertrekt naar het 

moerasland om te jagen.  

Wat later die dag, als hij naar huis rijdt, ziet de handelaar 

het blondje tot aan haar middel in het water staan.  

In haar handen houdt ze een groot jachtgeweer. Net op dat 

moment ziet hij een grote krokodil van wel 4 meter in haar 

richting zwemmen. Het blondje legt aan en vermoordt het 

beest.  

Met heel wat moeite trekt ze het gedrocht op het droge.  

Daar lijken nog een hele serie krokodillen te liggen.  

De handelaar gelooft zijn eigen ogen niet.  

Plots begint het blondje gefrustreerd te roepen:  

"Godverdomme, weer eentje zonder schoenen!"  

 

puzzel 
Een blondje belt haar vriend, met de mededeling dat ze een probleem heeft. 

"Wat is er aan de hand?" vraagt hij. "Nou, ik heb een legpuzzel gekocht, 

maar ik vind hem zo moeilijk. De stukjes passen totaal niet en ik kan de 

randen ook al niet vinden." 

"Wat moet de puzzel voorstellen?" vraagt de vriend."Een grote rode haan," 

antwoordt ze. 

Hij besluit even langs te gaan. Bij aankomst neemt ze hem mee naar de 

keuken, waar de stukjes op de tafel liggen uitgespreid. Hij kijkt er even 

naar en zegt dan met een diepe zucht: "Nou, stop die cornflakes maar weer in 

de doos, dan praten we er niet meer over." 

  



SPELLETJES 
 

Zomers's molentje 

Benodigheden: 

Vierkant stuk (gekleurd) papier, stokje 

 

  Vouw het vel papier in 16 vierkantje 

 

 

 

 

 

 

  Het blad nu van beide kanten diagonaal 

vouwen. 

 

Zodat je deze lijnen krijgt. 

 

 
 

 

 

 

 

  Opnieuw beginnen en het blad aan 2 kanten 

naar binnen dubbelvouwen. 

  



SPELLETJES 
 

  Het blad een kwart slag draaien.  

  De bovenkant bij de eerste vouw dubbelvouwen. 

  Het blad in het middden vasthouden en de linker bovenhoek naar 

buiten trekken. 

  De rechter bovenhoek ook naar buiten trekken. 

  De bovenkant naar beneden klappen. 

 

 
 

  Het blad omdraaien en alle handelingen nog eens herhalen 

 
  Nu de rechterbovenhoek naar boven vouwen  

  en de linkeronderhoek naar beneden 

En je molentje is klaar 

 
Als je hem met een pin in het midden op een stokje vastprikt kun je 

hem laten draaien 

 
  



TIP VAN DE KNIP 
 
Het eten wordt leuker 
met dit Food Face 
bord! Je kan het 
hoofd op het bord 
namelijk op je eigen 
manier versieren. 

Maak bijvoorbeeld 
haar van 
aardappelpurree, 
oorbellen van 
uienringen en 
blooswangetjes van 

bietjes! De leukste en gekste creaties zijn 

mogelijk, maar vergeet niet je maaltijd te eten na 
het maken van je creatie! 
 

Lig je nachten wakker omdat 
je partner zo ontzettend 
snurkt? Dan hebben wij een 
hulpmiddel dat jouw heerlijke 

nachten gaat bezorgen!  De 
Stop de Snurker is simpelweg 
een bokshandschoen op een 
stok. Hiermee geef je 
gewoon een stoot opzij als je 

partner ligt te snurken, werkt gegarandeerd!  

https://sc.sbcommerce.nl/prodimg/images15/19410_1.jpg
https://sc.sbcommerce.nl/prodimg/images27/50081.jpg


TIP VAN DE KNIP 
 
De buurt op stelten zetten 
met je hond? Gebruik de 
Humunga Stache  
De Humunga Stache is 
een hilarisch speeltje voor 
je hond en is gemaakt van 

natuurlijk rubber. Hoe 
werkt het? Heel simpel. 
Aan het begin van deze 
hippe snor zit een bal, 

waardoor je hond dit speeltje makkelijk vast kan 
pakken en het zal lijken of hij een prachtige snor 
heeft. 
 
Het oneerlijke aan sneeuwbalgevechten is dat er 
vaak één van de partijen een stuk sterker is(en dus 
harder kan gooien) dan de andere partij. Met de 

Arctic Force 
Sneeuwbal Kanon is 
hier geen sprake meer 
van! Dit apparaat kan 
drie sneeuwballen 
tegelijk maken! Maar 
misschien nog wel 
belangrijker, de Arctic 
Force kan de 
sneeuwballen ruim 24 
meter ver schieten!  

https://sc.sbcommerce.nl/prodimg/images31/sneeuw.jpg
https://sc.sbcommerce.nl/prodimg/images33/8115(1).jpg


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 
 

Welpen 
 

Jonggivers 
 

Givers 
 

Jins 
 

+22 
 



Kapoenen  kapoenen@47aka.be 
Linn Gijbels   
Julie Van Elsen 
Elien Aerts 
Mathias Van Scharen 
 
Welpen   welpen@47aka.be 
Fabian Mermans 
Sarah Van den Bergh 
Isabelle Dumarteau 
Olivier Huybrechs 
 
Jogi’s   jonggivers@47aka.be 
Charlotte Géhot 
Bram Nuyts 
Lien d’Heer 
 
Givers   givers@47aka.be 
Carine Herssens 
David Andriessens 
 
Jins   jins@47aka.be 
Gitte Ulrich 
Pepijn Aerts 
Silke Vanhuffelen 
 
+22   plus22@47aka.be 
Ellen uyttendaele   
Kathleen Milants   
Joris Schoeters   
 
Hulpleiding  hulpleiding@47aka.be 
Ellen Uyttendaele   
Evy Le Bruyn   
Matthieu Herssens  
 
Groepsleiding  groepsleiding@47aka.be 
Joris Schoeters 
Kathleen Milants 
Carine Herssens 

mailto:groepsleiding@47aka.be

