
 
 
 
 
 
 

 
September – December 2013 

 
 
VU: 
Matthieu Herssens Jan De Bodtlaan 65  2650 Edegem 
Maarten Van Hoof Kerplein 1   2650 Edegem 
Jolien Van Orshoven Oude Terelstraat 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 
 
Lang leve de start van het nieuwe schooljaar! 
 
Of moeten we zeggen, scoutsjaar? Inderdaad, we vliegen er weer in 
met een verse leidingploeg en een kalender bomvol keileuke 
vergaderingen en activiteiten! 
 
Leuk zal het zeker worden, want we gaan buiten spelen! Maar ook 
in de tuin van de pastoor, op de top van de Kilimanjaro, op de 
zonnige stranden van Hawaï en nog veel andere leuke plekken. Met 
een jaarthema als “spelen bovenal overal” kan dit alleen maar dolle 
pret opleveren! 
 
Oh ja! Voor we het vergeten, we krijgen dit jaar weer de wijze, maar 
soms grappige en absurde, raad van ons aller Oma Scouts! Deze 
kranige dame van minstens 155 jaar heeft zowat alles beleefd dat ze 
zonder enig probleem een antwoord op de meest ingewikkelde 
vragen kan geven. 
 
Als knipredactie hebben wij er ook zin in. Dagenlang, tot diep in de 
nacht zullen wij al onze energie steken in de leukste spelletjes, 
grappigste moppen, ergste schrijffouten van uw leiding uit de knip 
te filteren, om hier voor u een pracht  van een knip klaar te stomen. 
 
Veel leesplezier en stevige linker 
 
Maarten, Jolien, Matthieu  



Groepsleiding 
 

Allerliefste leden, ouders en opvoeders, 

Ook wij heten jullie uiteraard weer van harte welkom in dit 

kersverse scoutsjaar. Met “spelen bovenal overal” als jaarthema 

en jullie als gezelschap kan dit jaar alvast niet meer stuk. 

Voor ons start dit jaar ons tweede jaartje als 

groepsleidingsploeg van deze ontzettende fijne groep. Wij 

hebben in ieder geval van vorig jaar genoten en gaan er volledig 

voor om er dit jaar een even kwalitatief en fijn scoutsjaar van te 

maken. 

Een scoutsjaar zou geen scoutsjaar zijn zonder het kamp…  Om 

al een tipje van de sluier op te lichten kunnen wij jullie al melden 

dat we dit jaar voor een specialleke gaan, namelijk een 

groepskamp! Jawel, u leest het goed. Met alle takken samen gaan 

we er een dol avontuur van maken. Meer info over de exacte 

kampdata volgen nog zo snel mogelijk! 

Verder is er nog altijd onze website. Het webadres blijft nog 

steeds www.47aka.be. Neem er gerust een kijkje op. Je vindt er 

info over de scouts en AKABE in het algemeen, vergaderingen, de 

leidingsploegen, foto’s,…. 

In ieder geval: hebben jullie een opmerking, een idee of gewoon 

zin in een leuke babbel, weet ons dan zeker te vinden via 

groepsleiding@47aka.be of telefonisch: 

Joris: 0478/57.23.32 

Kathleen: 0499/13.38.72 

Carine: 0493/15.25.64 

 

Groetjes 

Kathleen, Joris en Carine 

  

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


GROEPSFEEST 
 

 
Oh, jingle bells, jingle bells, Jingle all the way 
Oh, what fun it is to ride, In a one horse open sleigh 
Jingle bells, jingle bells, Jingle all the way 
Oh, what fun it is to ride, In a one horse open sleigh 

Een vleugje muziek in een magisch kerstdecor? Dit kan 

alleen maar het groepsfeest zijn!  
 

Dit jaar gaat dit door op zaterdag 19 oktober 2013 vanaf 17u. 
Schrijf dit alvast in uw agenda en nodig al uw vrienden, 

vriendinnen, familie, kennissen uit! 
Dit jaar opteren we om een trio van pasta aan u voor te 

schotelen. U krijgt daar gratis een spetterende saus, in de 
vorm van sketches van de takken, bij!  

17u30 kapoenen & welpen – 18u30 jogi’s & givers –  
19u30 jins & +22 

 
Muzikale groeten! 

47ste Koningin Fabiola 

  



KAPOENEN 
  

Beste kapoenen! 
 
Hopelijk hebben jullie er al zin in, want jullie leiding kan niet wachten 
om eraan te beginnen! 
Wij hebben al verschillende leuke ideetjes om er een prachtig 
scoutsjaar van te maken,  
een deel hiervan vind je reeds verder in de knip. 
 
Wij hopen natuurlijk dat jullie altijd met z’n allen aanwezig kunnen 
zijn,  
maar natuurlijk kan er af en toe wel eens iets tussenkomen.  
We vragen om zeker  te verwittigen als je niet kan komen.  
Dit kan op het e-mailadres kapoenen@47aka.be of je kan altijd bellen of 
smsen naar Linn.  
Moest zij niet bereikbaar zijn, kan je altijd iemand anders van de 
leiding proberen. 
 

Linn: 0498/37.08.49 
Ellen: 0486/54.50.10 
Eline: 0494/10.12.61 
Sanne: 0479/20.48.45 

 
 

6 oktober: wie is wie 

 

Ooooooooh, spannend! 

De eerste echte vergadering bij de kapoenen!  

Tijd om iedereen beter te leren kennen en te 

ontdekken wie er allemaal in onze groep zit. 

Verder gaan we er deze vergadering meteen 

invliegen, want binnen twee weken moeten 

jullie allemaal schitteren op het podium. 
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KAPOENEN 
 

 

19 oktober: groepsfeest 
 
Vandaag is het groot feest op de scouts. 

Jullie zijn allemaal met jullie ouders welkom om 

lekkere pasta te komen eten. 

Vergeet ook zeker niet dat jullie moeten 

optreden voor alle ouders, je bent dus 

onmisbaar op dit grote feest. 

Meer info volgt nog. 

 

3 november: Halloween 
 
Het is Halloween geweest en 

alle griezels hebben het fort 

van Edegem veroverd.  

Ze maken alle mensen bang! 

Tijd voor de kapoenen om hier 

iets aan te doen,  

voor er niemand meer in het 

fort durft te komen. 

Laat zien dat jullie dapper genoeg zijn om deze griezels te 

verjagen. 

Misschien nog een  tip van jullie leiding: kom verkleed naar 

deze vergadering! 

  



KAPOENEN 
 
 

15,16 en 17 november: weekend 

 
Woooohooooooooow! 

Het is weer zover, de kapoenen 

gaan op een super mega cool 

kapoenenweekend! 

We hopen op een grote opkomst, 

want plezier is gegarandeerd. 

Meer info over dit weekend krijg je 

zeker nog van jullie leiding! 
 
 
 

1 december: sinterklaas 

 
Het is weer zo ver, op 6 december is het 

Sinterklaas.  

Gelukkig hebben wij ervoor gezorgd dat 

de Sint al een beetje vroeger naar onze 

akabe kan komen. 

Ik hoop dat jullie braaf zijn geweest dit 

jaar?  

Vandaag is het vergadering van 10.00u 

tot 16.00u. 

Neem dus zeker een lunchpakket mee! 
 
 
 
 
 
 
 



KAPOENEN 
 
 

22 december: kerstvergadering 

 
Kerstmis kunnen we uiteraard ook niet 

voorbij laten gaan op de scouts. 

Hebben jullie wel zin in een klein 

kerstfeestje? 

Kom dan zeker naar deze vergadering! 

Jullie leiding zorgt voor een klein hapje 

en drankje. 

Elk van jullie brengt één klein cadeautje 

mee voor een andere kapoen. 

Dit mag maximum 5 euro kosten. 

Wie mee wil feesten zet een leuke kerstmuts op! 

  



WELPEN 
 
 
 
 
Zondag 6 oktober 
Do Re Mi Fa Sol La Si Do. We tonen onze muzikale talenten en oefenen voor 
ons optreden op het groepsfeest. Van 10u tot 16u. Meenemen: lunch, drankje, 
koek  

 
Zaterdag 19 oktober 
Groepsfeest: hier krijg je nog een brief van 
 
 
 
 
 
 

 
Zondag 3 november 
Muahahahaaaaaaa! Het griezelt in het 
fort vandaag. Er zitten nog enkele 
spoken en heksen van Halloween. Laten 
we ze gaan wegjagen. Van 10u tot 16u. 
Meenemen: lunch, drankje, koek, je 
griezeligste outfit 
 
 
 
Vrijdag 15 – zondag 17 november 
Weekend: hier krijg je nog een brief van 

  



WELPEN 
 
Zondag 1 december 

 
De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, 
Sinterklaas… Zijn jullie allemaal braaf geweest? 
Ik hoop van wel. Want vandaag komt de Sint 
naar de Akabe. Van 10u tot 16u. Meenemen: 
lunch, drankje, koek, een tekening voor 
sinterklaas 
 
 
 
 

 
 
Zondag 15 december 
Vandaag zijn jullie allemaal boeren en boerinnen. We gaan 
dus groenten planten en koeien melken. Steek jullie handen 
maar al uit de mouwen. Van 10u tot 16u. Meenemen: lunch, 
drankje, koek, een boerenoutfit 
 
Groetjes van jullie allerliefste leiding 
 
Hanne, Fabian, Sarah 

  



JOGI’S 
 
Beste Jogi’s; 

 

Een nieuw jaar begint en wij hebben alvast enkele leuke vergaderingen voor jullie 

klaarstaan. 

Met een hele nieuwe leidingploeg gaan we er invliegen. 

 
 
 
zondag 6 oktober (10u-16u) 
Zoo-vergadering 
We gaan vandaag de beesten uithangen. 
(bokes meebrengen) 
 
 
 
 
Zaterdag 19 oktober groepsfeest (info volgt nog) 
 
zondag 17 november 
10u-16u (bokes meebrengen) 
Legervergadering 
ALLEMAAL IN DE RIJ!! Links, Recht, Links 
Rechts …, 
Vandaag zullen we testen of dat jullie goed  
in het leger zouden passen 
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JOGI’S 
 

 

 
 
zondag 1 december 
10u-16u(bokes meebrengen)  
Sint 
Hij komt, hij komt de lieve goede sint … 
 
 
 
 
zondag 8 december 
10u-16u (bokes meebrengen) 
koude rillingenvergadering  
Brrrrrr, wat is het koud.Even opwarmen met een 
warme chocomelk en dan er weer terug 
tegenaan! Kleed je maar goed aan, want vandaag 
is het koude rillingenvergadering.   

 
vrijdag 20 december 
18u-21u 
filmvergadering 
Vanavond gaan we gezellig een film zien met wat 
popcorn 
 
 
Nu staat er een geweldige en koude kerstvakantie voor de deur. 
Vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! 
Jullie leiding, 
Axeline, Olivier en Jolien 
  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=sint&source=images&cd=&cad=rja&docid=JXr1U3CbmOU5VM&tbnid=Sb3nPCDrAV2ONM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sintenpiet.com/plaatjes/sint-en-paard-61.html&ei=nqkpUvPIHszY0QXYxYHYDQ&psig=AFQjCNEu-5FTaeEbGHyD7q_NWYG1uyo1JQ&ust=1378547886564737
http://www.nevermindthebuspass.com/wp-content/uploads/2012/06/popcorn1.jpg
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=kou&source=images&cd=&cad=rja&docid=tYce8iC0M1W5lM&tbnid=1qQ7WooJkT73yM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/3151980/2012/02/02/Dieselrijder-lijdt-langer-kou.dhtml&ei=iKopUsTbKIak0AW104GQAg&psig=AFQjCNEwtfj_jWQNinTArLX-GHCHMzSKpw&ust=1378548742319171


GIVERS 
 
 
  
 

 

 

  



GIVERS 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



GIVERS 
 
 

 
 

 
 
Beste Givers! 

 

Een technisch probleem heeft onze knip doen 

verdwijnen! Wij helpen jullie zo snel mogelijk 

verder! 

Tot heel snel. 

 

Pepijn – Bruno - Malik  



JINS 
 
Gegroet beste Jins, 
Na een lange, saaie vakantie kijken jullie waarschijnlijk wel uit naar het nieuwe 
scoutsjaar om er eindelijk weer in te kunnen vliegen. Wij als leiding zeker wel. 
Daarom hebben wij alvast een sterk begin gepland en we beginnen op: 
 
 
 
Zondag 6/10 van 10.00 tot 16.00 
Omdat het jaar net begonnen is, gaan we elkaar eerst beter leren kennen. 
Door middel van leuke kennismakingsspelen ontrafelen we elkaars 
eigenschappen. Eens we elkaar wat beter kennen, kunnen we beginnen 
brainstormen over ons optreden op het groepsfeest. 
 

 
Donderdag 10/10 om 19.30 

Vanavond is het hét moment voor jullie ouders om naar het lokaal te komen. Wij 
hebben namelijk een presentatie voorbereid waarin we onszelf als leiding 

voorstellen en een ruim beeld geven van onze plannen dit jaar. Alle vragen 
mogen worden opgespaard tot vanavond. 

 
 
 
Zondag 13/10 van 14.00 tot 16.00 (Misschien) 
Als we een grote show hebben gepland voor op het 
groepsfeest , is het misschien goed dat we nog eens 
repeteren. Afhankelijk van onze voorstelling gaan we dus 
vandaag nog repeteren. We laten op tijd weten of dit 
doorgaat of niet. 
 
 
 

Zaterdag 19/10 – GROEPSFEEST 
Hier vind je normaal een brief van in je brievenbus. 

  



JINS 
 
 
Zaterdag 2/11 van 20.00 tot 22.00 (kan uitlopen) 
Halloween is al voorbij, maar er hangen nog wat enge geesten in de lokalen. Kom 
vanavond zo eng mogelijk verkleed naar het lokaal en bereid je voor een 
griezelige avond vol duistere bedoeningen. 
 
 

Zaterdag 17/11 van 10.00 tot 16.00 
Er zijn vreemde dingen gebeurd vannacht. Op een mysterieuze wijze zijn de 
geslachten gewisseld! De jongens zijn meisjes geworden en de meisjes zijn 

jongens geworden. Om dit terug te veranderen zullen er bepaalde opdrachten 
moeten worden vervuld. Vergeet niet om verkleed te komen!  Jongens komen als 

meisje verkleed en de meisjes als jongens 
 
 
Zondag 1/12 van 10.00 tot 16.00 
Omdat hij het de volgende week heel druk gaat hebben met cadeaus 
verspreiden, hebben we de sint kunnen overtuigen om al op voorhand naar ons 
te komen. Zie dat je flink bent en bereid je beste sintliedjes al maar voor. 
 

Zondag 22/12 van 10.00 tot 16.00 
“Aan: jins@47aka.be 

Verzonden op 9/09/2013 om 17.43 

Beste Jinleiding, 
 

Omdat ik zoveel cadeaus moet rondbrengen heb ik een 
tekort aan medewerkers. Ik ben op zoek naar mensen 

die me zouden kunnen helpen. Zijn jullie jins handig 
genoeg om mij te helpen? 

 
Vriendelijke groeten, 

De Kerstman” 
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JINS 
 
 
 
 

Deze mail hebben we ontvangen. We gaan vandaag een training doorstaan om te 
zien of wij de Kerstman kunnen helpen en als dit allemaal goed lukt, volgt er een 

klein kerstfeestje. 
Voor het kerstfeestje mogen jullie allemaal een cadeau meenemen van 

maximum €5, iets zelfgemaakt mag ook. 
 
Enkele nuttige data: 
28/02-2/03: Groepsweekend 
25/4-27/4: Jinweekend 
 
Dit is wat jullie de komende drie maanden kunnen verwachten. Zie dat je 
altijd op tijd en in uniform komt (buiten als er iets anders staat vermeld) en 
als je niet of later komt, gelieve dit op voorhand te laten weten. 
Wij hebben er met de leiding al veel zin in! 
Gitte & Maarten 
 
 

  



+22 
 
 

Beste +22, 
Het nieuwe scoutsjaar gaat weer van start en wij ( Lien, 

Jolien en Carine ) hebben er ongelofelijk veel zin in. Dit jaar 
wordt nog leuker/toffer dan ooit te voren! 

Maar laten we beginnen bij het begin. Eerst de knip! 
 

6 Oktober Doctor Who vergadering 10-16 
Gaan we vandaag allerlei proefjes doen met proefbuisjes of 

gaan we vandaag door het leven als een echte dokter? Kom 

het vandaag allemaal te weten. 
Vergeet geen boterhammen mee te nemen. 

 
19 Oktober  Groepsfeest 

Zie uitnodiging 
 

17 November   Schatjes van patatjes vergadering 
10-16 

Dat jullie schatjes van patatjes waren wisten we al lang. 
Maar wat zullen we vandaag doen. Gaan we koken, spelen 

met aardappelen,… kom het vandaag allemaal te weten. 
Vergeet geen boterhammen mee te nemen. 

 
1 december Sint vergadering 10-16 

Vandaag komt de sint uit zijn zetel speciaal voor ons. Zie 

dat je braaf bent geweest en verhinder de zak van zwarte 
piet. 

Vergeet geen boterhammen mee te nemen. 
 

Kan je een keertje niet komen of heb je dringende vragen, 
vergeet ons dan zeker niet te contacteren via mail: 

plus22@47aka.be of telefonisch ( zie achterkant knip ). 
Groeten van u liefhebbende leiding! 

Jolien, Lien en Carine  

mailto:plus22@47aka.be


klimop 
 
Beste klimoppers, 

 

Jullie gaan een speciaal scoutsjaar tegemoet; eentje met een 

bijzondere, nieuwe uitdaging!  Samen met jullie gaan we graag 

op pad en leren we jullie de kneepjes van het leidingsvak.  Niet 

alleen nieuwe inzichten, maar ook heel wat leuke spelletjes 

liggen op jullie te wachten. 

Wij zijn er alvast klaar voor. Jullie ook? 

 

Lieve groetjes, 

 

Elien en Hilde 

 

Zondag 6 oktober CLOWN   10 – 16u 

 

Vandaag zal de jintak het even zonder jullie moeten stellen, want 

wij hebben andere dingen voor jullie in petto  .   

Leiders doen af en toe een beetje zot.  Ze hangen de clown, de 

aap, het zot geval uit.  ‘Zottekes doen’ en vooral ook leuke 

spelletjes leren maken staan vandaag op het programma.   

 

Vergeet jullie kaft en boterhammen niet! 

 

  



klimop 
 

 

Zondag 24 november AGENT   10 – 16u 

 

Deze vergadering werken we rond het gedrag van kinderen.  We 

spelen een bordspel en leren hoe we het best in bepaalde 

situaties reageren.  Vaak zijn kinderen flink, soms helaas iets 

minder..  Een leid(st)er tovert dan de juiste oplossing uit zijn/ 

haar hoed.. 

 

Vergeet jullie kaft en boterhammen niet! 

 

 

Zondag 8 december VERZORGER  10 – 16u 

 

Scouting is ook zorg dragen voor anderen en voor de natuur.  

Het is belangrijk dat kinderen zich goed voelen in de groep.  

Verder komt ook EHBO aan bod. 

 

Omdat leiders af en toe iets organiseren, bereiden we samen 

met jullie de kerstboomverbranding van Edegem voor.  Op dit 

jaarlijks festijn worden er door onze scouts lekkere frietjes 

gebakken en is het altijd zalig genieten van een heus 

kerstkampvuur! 

   

Vergeet jullie kaft, jullie boterhammen EN jullie agenda niet! 

  



WIST JE DAT? 
 

 … Matthieu in de musical “Belle & Het Beest” meespeelde? Zou hij het 

beest geweest zijn? 

 … Joris zijn hand uit de plaaster is? 

 … er op kamp 2 tuinstoelen zijn gesneuveld? (de fouriers waren net 

iets te enthousiast  ) 

 … Kathleen alleen is gaan wonen? 

 … Bram en Gitte heel veel verschillende soorten salamanders en 

vissen hebben? 

 … Oma scouts dit jaar naar de bodem van de stille oceaan is gedoken? 

 … De overgang een klepper van formaat was? 

 … De groepsleiding goed moet zoeken achter hun spulletjes? 

 … We dit jaar veel nieuwe leiding mogen verwelkomen? 

 … deze veel nieuwe en frisse ideeën hebben om de zotste toeren met 

jullie uit te halen? 

 … de Kerstman op bezoek komt tijdens het groepsfeest? 

 … we in lokalen van de Chiro hebben geslapen op klein kamp? 

 … iedereen Happy was op kamp? 

 … Axel goed kan schaken? 

 … de vettige dag ook echt heel vettig was? 

 … er 10 muizen mee op kamp waren? 

 … alle putten op groot kamp met een graafmachine zijn gemaakt? 

 … we dit jaar op groepskamp gaan? 

 … Gitte het haar van Bram en Maarten heeft geknipt? 

 … de Jogi’s zelf pizza’s hebben gemaakt op kamp? 

 … de knipploeg tot 3u ’s nachts heeft vergaderd om deze knip in 

elkaar te steken? 

 … dit het laatste wist-je-datje was? 

 … het vorige stiekem een leugen was? 

 …  

  



 VERHAALTJE 
 

OP  EEN  DAG HAD HET  N I J L PAARD ER  ZO  GENOEG  VAN  DAT  hij grijs en log 

was dat hij de sprinkhaan aansprak en vroeg of hij met hem wilde ruilen. 

‘Ja, dat is goed,’ zei de sprinkhaan. Het leek hem heerlijk om eens dik 

en tevreden te zijn en niet altijd op te hoeven letten of de wind je niet 

wegblies. En bovendien meende hij dat het nijlpaard veel meer taart, 

snoep en honing op kon dan hijzelf, en dat wilde hij graag eens 

meemaken. 

Dus ruilden zij. 

Het was een mooie dag. De zon stond hoog aan de hemel en af en 

toe vloog er iemand voorbij, de reiger, de zwaan of de adelaar. 

‘Hè, wat heerlijk,’ zei het nijlpaard, terwijl hij zijn vleugels voorzichtig 

naar achteren vouwde en luchtig over het bospad danste. Wat gaat dat 

makkelijk, dacht hij. Hij nam een sprong en vloog zelfs over een struik 

heen. Toen ging hij in de zon zitten, onder de berk, spreidde zijn vleugels 

uit en liet de zon op zijn rug schijnen. Ik denk, dacht hij, dat ik voorlopig 

zo blijf. 

Even later kwam de mier voorbij en zag hem daar zo zitten. 

‘Hallo, sprinkhaan,’ zei de mier. 

‘Haha,’ zei het nijlpaard. ‘Ja, ik begrijp je vergissing, mier. Daar kun 

jij niets aan doen. Maar ik ben de sprinkhaan niet, ik ben het nijlpaard.’ 

De mier wreef zijn ogen uit, keek nog eens opnieuw, schraapte zijn 

keel en zei toen: ‘O. Dus jij bent het nijlpaard...’ 

‘Ja,’ zei het nijlpaard terwijl hij zijn voelsprieten introk en zijn groene 

jas probeerde dicht te knopen. ‘De sprinkhaan en ik hebben namelijk met 

elkaar geruild.’ 

  



VERHAALTJE 
 

‘O,’ zei de mier nogmaals. 

‘Het is echt zo!’ tsjirpte het nijlpaard. ‘Je moet me geloven, mier!’ 

De mier wist niet wat hij daarop zeggen moest en liep door. En 

plotseling werd het nijlpaard bevangen door een grote somberheid. Alsof 

hij midden in een wolk stond. Ik ben echt het nijlpaard, dacht hij. Ik zie er 

wel uit als de sprinkhaan en misschien denk ik ook wel als de sprinkhaan, 

maar ik ben het nijlpaard. Trouwens, wat een jas is dit. Gaat niet eens 

goed dicht. En die voelsprieten, wat moet ik daar eigenlijk mee voelen? 

Lucht? Het nijlpaard stak zijn voelsprieten in de 

lucht. Lucht, dacht hij, inderdaad. Maar dat kan ik ook wel zien. En wat 

heb ik trouwens aan lucht? 

Het duurde niet lang of hij begon luid mopperend in de richting van 

de rivier te vliegen. Aan de rand van het bos botste hij bijna tegen de 

sprinkhaan die daar met lange tanden stond te grazen. 

‘Dat ik dit nou lekker vind,’ zei de sprinkhaan. ‘Dat is toch 

verschrikkelijk.’ 

‘Nou...’ zei het nijlpaard. ‘Het is mooi gras, hoor. Het is dat ik nu 

geen trek heb...’ 

Zij stonden elkaar met scheve blikken aan te kijken. Het nijlpaard 

zocht naar knopen om zijn jas mee dicht te doen, en de sprinkhaan 

krabde aan zijn romp en had het gevoel dat er nergens een eind kwam aan 

zijn vel. 

‘Eh...’ zei het nijlpaard. ‘Zullen we maar weer...’ 

‘Ja, dat is goed,’ zei de sprinkhaan. 

Zij begrepen wat zij bedoelden, ruilden vliegensvlug weer om en 

schudden elkaar toen uitvoerig de hand. 

‘Dank je wel, hoor.’ 

‘Dank je wel.’ 

Toen vloog de sprinkhaan weg en dook het nijlpaard met een tevreden 

duik in de rivier. 
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OMA SCOUTS
 
Liefste poeziligheidjes 
 
Heb je een probleem, weet je niet goed 
wat je moet aandoen bij de grote 
sinterklaas vergadering, heb je altijd 
een grote reis willen maken maar weet 
je niet waar naartoe? Oma scouts is hier 
om al deze dingen op te klaren! 
 
Stuur een mailtje (ja hoor, oma scouts is 
helemaal mee met haar tijd, alleen 
facebook, twitter en instagram zijn nog 
een beetje moeilijk) naar 
omascouts@47aka.be en je vraag wordt in deze knip beantwoord! 
 
Tijdens deze zomer heb ik weer bergen brieven en e-mails gekregen over 
bezorgde kindjes. Ik kan deze natuurlijk niet allemaal in deze knip behandelen 
(of de knip zou minstens 5000 bladzijdes tellen) maar de meest dringende 
gevallen krijgen hieronder een antwoord. 
 
Lieve oma scouts 
Ik heb gehoord dat de overgang elk jaar enorm moeilijk en uitdagend is. 
Ik weet niet goed wat ik zal moeten doen. Kun jij mij goede raad geven? 
een bezorgde nieuwe leiding 
 
Dag bezorgde leiding, het is normaal dat je een beetje zenuwachtig bent. In 
mijn tijd was het anders nog 100 maal erger! Toen moesten wij op een hert 
gaan jagen en het gewei laten zien aan de groepsleiding. Daarnaast moesten 
wij ook de oceaan overzwemmen, de Mount Everest beklimmen en 5 uur rond 
een groot kampvuur lopen. Dus je hoeft niet bang te zijn. Je groepsleiding zal 
alles mooi uitleggen en je helpen waar nodig. Zo kan je vol moed aan je 
scoutsjaar beginnen! 
Knuffel! Oma scouts 
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OMA SCOUTS
 
Dag oma scouts 
Ik wil graag naar de maan op reis gaan, maar ik heb geen idee waar ik 
een ruimtepak moet kopen. Weet jij soms een goed adres? 
De wereldreiziger 
 
Beste wereldreiziger, wat een goede vraag! Dat doet mij denken aan mijn 
excursie naar Mercurius! Toen bestonden de gespecialiseerde winkels nog niet 
en moest ik mijn ruimtepak zelf in elkaar naaien! Ik heb toen een duikpak en 
een visbokaal genomen, daarrond 25 lagen zilverpapier gewikkeld en het 
ruimtepak was helemaal af! Maar als je twijfelt of je goed kan knutselen kan je 
altijd naar de Space-Hopperwinkel gaan en daar gaan snuffelen. Let wel opdat 
je je jaarteken niet op je helm plakt, anders zie je niet zo veel   
Groetjes Oma Scouts 
 
 
Lieve Oma scouts 
Ik zou heel graag leren dansen! Maar ik ben bang dat ik altijd ga 
struikelen en op de voeten van andere mensen ga trappen. Kan jij mij 
helpen? Een energieke avonturier 
 
Dag mijn lieve avonturier. Je hebt groot gelijk om te willen dansen! Ik vind dit 
ook een van de leukste dingen om te doen (naast diepzeeduiken, 
parachutespringen, raften en scouts natuurlijk!) In mijn jonge jaren was is 
wereldkampioene in de Salsa, Rumba, Tango, Rock-’n-roll, en nog veel andere 
dansen! Elke jongen van de wereldbol wou met mij dansen. Een heel goede tip 
om op niemand zijn tenen te trappen is het dragen van grote flanellen 
pantoffels. Want als het dan toch gebeurd dat je er op trapt doet dat helemaal 
geen pijn! En voor struikelen moet je zeker geen schrik hebben, je danspartner 
zal je zeker en vast opvangen en met een driedubbele salto achterwaarts 
gevolgd door een dubbele schroef in de lucht zwieren zodat jij alleen de 
danskampioen van elk feestje wordt! Als je dat niet durft mag je met mij altijd 
een slow komen dansen  
Gniffel, Oma Scouts 
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Meer foto’s? Ga snel kijken op ons 
webalbum! 
http://picasaweb.google.com/47akabe  

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


TO DO’S ! 
  

Beste, Heb je zin om eens flink uit de bol te gaan? Kom dan zeker naar de 

Katrinafuif!  

Deze fuif gaat door op 15 maart 2014 in de  Feestzaal Volkslust in Van 
Heybeeckstraat 26  2170-Merksem om 18 uur voor de kinderen en vanaf 20 
uur voor de groten.  Ten voordele van de werking van Scholen Katrinahof in 

Antwerpen.  Een aanrader! 
 

 

  


