
 
 
 
 
 
 

 
September – December 2014 

 
 
VU: 
Matthieu Herssens Jan De Bodtlaan 65  2650 Edegem 
Maarten Van Hoof Kerplein 1   2650 Edegem 
Hanne De Naegel  Vredeborgstraat 12  2530 Boechout 



HOPPER 
voor al je scouts-aankopen: 

scoutshemden 
slaapzakken 

tenten 
rugzakken 

en veeeeel meer! 
 

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

 
 

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

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

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

Onze groepsnummer is A3306G  



Woord vooraf 
 
Gelukkig Nieuwjaar! Prettig Pasen! Gelukkige Verjaardag! Driewerf 
hoera met je nieuwe hoed en scoutsuniform! 
 
Ziezo dat is al in orde  waren wij de eerste? 
 
Wat volgt in deze knip zijn uiteraard de beste programma’s ter 
wereld, met tonnen plezier, grappen, grollen en veel meer! 
 
Hadden we ook al gezegd dat de gloednieuwe leidingsploeg te 
trappelen staat van energie, goesting … om jullie de leukste tijd van 
jullie leven te laten beleven? 
 
Met een jaarthema als “Tent vol talent” kan het niet anders dan 
goed gaan dit jaar! Ieders hun talenten zullen tot hun grootste 
recht komen! 
 
Dat kan dus niet meer mis gaan! 
 
Veel leesplezier in deze knip! 
Maarten, Hanne, Matthieu 
 
PS: hadden we al gezegd dat er een paar gloednieuwe rubrieken in 
deze knip staan? Neen? Ga deze dan zeker snel ontdekken!   



Groepsleiding 
 

Beste scouts, ouders, leiding en andere kniplezers, 
 
Laat ik beginnen met ons even voor te stellen. Wij zijn de 
nieuwe groepsleiding. Nu ja, nieuw kan je ons niet echt 
noemen. Want Carine heeft er al twee jaar als groepsleidster 
opzitten. En Fabian en Hanne heb je misschien ook al wel eens 
op de scouts zien rondlopen.  
 
Voila, nu kunnen we eraan beginnen: het nieuwe scoutsjaar. 
En dit jaar mag iedereen zich van zijn beste kant laten zien, 
want het nieuwe jaarthema is 'tent vol talent' we zullen eens 
zien welke talenten er allemaal in de akabe zitten! Geen nood, 
je hoeft niet te panikeren als je niet zo goed kan tekenen, je 
geen nachtegalenstemmetje hebt of je niet op een podium 
durft te staan. Er is vast wel iets waar je wel goed in bent.  
Misschien kan jij heel goed luisteren. Of misschien ben je wel 
de beste rolstoelduwer van de Akabe. Of zit je altijd bomvol 
ideeën. We zullen het allemaal in de loop van het jaar wel 
ontdekken. 
 
Een stevige linker, 
De groepsleiding: 
Carine, Fabian en Hanne 

  



GROEPSFEEST 
 

 
Op zaterdag 18 oktober 2014 nodigt de 47ste Koningin Fabiola u uit voor hun 

jaarlijks groepsfeest. Trek uw mooiste pak of galakleed aan voor een 

groots galafestijn in ware Hollywood-stijl! Rode lopers, reusachtige 
limousines, 1001 sterren en veel meer zullen u verwelkomen op dit uniek 
eetfestijn. Schrijf dit alvast in uw agenda en nodig al uw familie, vrienden, 

kennissen uit! 
Op het menu staat een trio van zelfgemaakte pasta! Laat dus extra veel plaats 

om van deze overheerlijke gerechten te proeven! 
Doors: 17u-21u 

Dresscode: Avondkledij 
Afterparty: Jenevercafé vanaf 20u 

 

  



KAPOENEN 
  

Nieuwe leiding,  

nieuwe leden:  
Wij hebben er alvast zin in! 
 
We staan te springen om jullie te leren kennen voor een spetterend nieuw 
scoutsjaar! 

  
Even voorstellen: 
 

- Naam: Axeline 

Lobe 
- Leeftijd: 19 jaar 
- Hobby’s: akabe, 

spinning 
- Lievelingsdrank: fanta 
- Lievelingsfilm: frozen 
- Scoutservaring: 2e jaar leiding 

 
- Naam: Linn Gijbels 

- Leeftijd: 23 jaar 
- Hobby’s: akabe, tafeltennis 
- Lievelingsdrank: sprite 
- Lievelingsfilm: frozen 

Scoutservaring: 4e jaar 
kapoenenleidin  

 
- Naam: Sharon 
- Leeftijd: 20 jaar 
- Hobby’s: akabe, 

hockey 
- Lievelingsdrank: 

coca cola 
- Lievelingsfilm: rio 
- Scoutservaring: 13 jaar lid, 1ste 

jaar leiding 
 

- Naam: Caroline 
- Leeftijd: 19 jaar 
- Hobby’s: akabe, dansen 
- Lievelingsdrank: ice-tea 

- Lievelingsfilm: doornroosje 
Scoutservaring: 6 jaar lid, 1ste jaar 
leiding 

 
Belangrijk: Vergeet niet te verwittigen als je niet kan komen naar de vergadering. 
Zo kunnen wij ons beter voorbereiden. 
Je kan ons contacteren via: 

 E-mail: kapoenen@47aka.be 
 Gsm Linn: 0498/37.08.49 
 Gsm Axeline: 0471/13.61.64 

 
Uiteraard kan je via deze weg ook bij ons terecht voor al jullie vragen.  

mailto:kapoenen@47aka.be


KAPOENEN 
 

5 oktober: Kennismaking 
13:00-16:00 

Scouts? Nieuwe vriendjes? Spelletjes? Leiding? 
Spannend zo’n nieuw scoutsjaar! 
Gelukkig moeten jullie hier niet alleen aan 
beginnen. 
Als eerste stellen we onze panda voor, die graag 
jullie vriend wil zijn dit jaar. Tijd voor jullie om hem 
een leuke naam te geven. 

Deze vergadering gaan jullie iedereen beter leren 
kennen. 

Panda zal jullie ook een rondleiding geven in en rondom het lokaal. 
Je zal verbaasd zijn hoe leuk het daar is! 
 

ZATERDAG 18 oktober: Groepsfeest 
 
Vandaag is het groepsfeest van de akabe. 
Jullie zijn allemaal samen met jullie ouders, familie, 
vrienden,….  
welkom om lekkere pasta te komen eten. 
Jullie krijgen zeker nog meer info over deze dag! 
Ook panda laat deze lekkernij niet aan zich voorbij 
gaan. 
MMMMMM…. Njam, njam, njam…. Lekkerrrrrrrr! 
 

 

VRIJDAG 31 oktober: Halloween 
18.00-20.00 

 
AAAAAAAAAAH, wat een griezelige avond 
vandaag. Gelukkig kan ik deze avond 
doorbrengen met alle kapoentjes.  
Samen zijn we sterk! Best wel spannend zo’n 
griezelavond. Neem je zaklamp mee en kom 

     verkleed, zo kunnen we al die griezels 
     wegjagen!  

 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ZoAj29nRTw7ShM&tbnid=RuDNU3TLVkKoOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sadoradesigns.be/product/muursticker-skelet-s452/&ei=NQULVLi6NYifygPOgoCoAw&bvm=bv.74649129,d.bGQ&psig=AFQjCNGygQSB_h623eVCIjLIKH--PUXJtg&ust=1410094756383075


KAPOENEN 
 
 

 
16 november: Snoepjesverkoop 
13.00-16.00 

We gaan vandaag lekkere snoepjes verkopen om geld in te zamelen 
voor onze takkas. Uiteraard moet er ook wel eens geproefd worden. 
Met de opbrengst kunnen we tijdens het scoutsjaar of het kamp 
eens een extraatje doen.  
Zet alvast jullie wandelbenen en beste verkooptrucs klaar,  

want we gaan de hele vergadering op stap van deur tot deur. 
Panda heeft er al zin in!  
 
21-23 november: Takweekend 
We gaan dolle avonturen beleven op weekend! Meer informatie volt 
nog in een brief. 
 

30 november: Sinterklaas 
10.00-16.00 

Wie komt daar aan met de stoomboot? 
Ik begin alvast te zingen.  
Hopelijk zijn jullie braaf geweest, net zoals ik. 
Want vandaag komt Sinterklaas op de akabe. 
Oefen alvast maar wat liedjes! 
 

  



KAPOENEN 
 
 

14 december: Zwemmen 
13.00—16.00 

Bah, jullie gaan vandaag zwemmen! 
Dan blijf ik wel lekker in mijn boom zitten. 
Toch, veel plezier gewenst! 
 

Jullie worden om 13.00u. verwacht aan het 
zwembad van Lier,  
waar jullie ook terug worden opgehaald om 

16.00u. 
 
Adres: 
Kazernedreef 100 
2500 Lier 
 
Vergeet zeker jullie zwemgerief niet en de 

nodige zwembandjes.  
We zouden ook willen vragen om 4 euro mee te nemen 
voor het zwemmen.  

 

21 december: Kerstfeestje 
18.00-20.00 
Oh dennenboom, oh dennenboom, wat zijn u 
takken wonderschoon….. 
 
Kerstmis is in zicht, dus op de scouts gaan 
we alvast een feestje bouwen. Breng een 
cadeautje mee voor iemand anders (max 
3euro), zo kunnen we iedereen blij maken. 

Zet je kerstmuts op en het wordt zeker geen 
flop! 

 

  

 



WELPEN 
 

 
5 oktober  

vandaag komt de held in jou naar 
boven, dus pak je beste, coolste en 
meest blitse pak mee en dan gaan 
we op boeven jagen. En de wereld 
verlossen van het kwaad.  

 

Overzicht 

Datum 5 oktober 
Tijd 10u t.e.m.  
Thema Superhelden 
Mee te nemen Middageten, koekje en drankje, 

verkleedkleren 
 

18 oktober 
Vandaag is het Groepsfeest en kan je samen met je 
familie en vrienden komen eten op de scouts.  

Smakelijk! 
Hierover volgt nog een brief met meer info. 
 
 

  



WELPEN 
 
 
 
2 november 
ahoy matrozen, vandaag gaan we de zee onveilig maken door ons te 
verkleden als de verschikkelijkste en gevaarlijkste piraten van de zeven 
zeeën, vergeet zeker je papegaai ooglapje en houten been niet mee te nemen. 

 

Overzicht 

Datum 2 november 
Tijd 10u t.e.m. 16u 
Thema Piraten 
Mee te nemen Middageten, koekje en drankje, 

verkleedkleren 

 
 

16 november 

verkleed je als jouw lievelingsdier en dan maken 
we er een zotte beestenboel van. 

 

Overzicht 

Datum 16 november 
Tijd 10u t.e.m. 16u 
Thema Beestenboel 
Mee te nemen Middageten, koekje en drankje, 

verkleedkleren 

  



WELPEN 
 
 
 
30 november  

Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht want we 
zitten allemaal even recht… 
 
Vandaag komt de Sint op bezoek.  
Zijn jullie allemaal braaf geweest? 
 
 Hierover volgt nog een brief met meer info. 
 
 

Dit gaat een mega fantastisch eerste deel worden van een knettergek 
scoutsjaar met de beste leden en leiding. Dit jaar wordt aangeboden door de 
welpenleiding: 

- Sarah van den Bergh 

- Bruno van Damme 

- Maarten Van Dyck 

 

  



JOGI’S 
 

 
Allerliefste Jogi’s, 
 
Welkom in de allereerste knip van 2014-2015! 
Wij staan alvast te springen om er voor jullie een fantastisch jaar 
van te maken. 
 
Mogen wij jullie er aan het begin van het jaar even aan doen 
herinneren dat een das verplicht is om te dragen tijdens elke 
activiteit van het jaar? Op die manier zijn jullie verzekerd.  
We gaan proberen om er een knallend jaar van te maken.  
Indien je suggesties, vragen, opmerkingen,… hebt, mag je die altijd 
mailen naar jongivers@47aka.be. 
 
 
5 oktober 2014 (10-16 uur) 
Wereld-dieren-dag-vergadering 
Boterhammen meebrengen 
Maak een lekker visje klaar voor je 
poes, kam de haren van je hond en 
geef je goudvis vandaag maar eens 
champagne in de plaats van water, 
want wij vieren wereld-dierendag! Haal 
dat hondenwoordenboek dus maar 
boven en haast je naar de Akabe! 

 
  

mailto:jongivers@47aka.be


JOGI’S 
 
 
 
18 oktober 2014 (info en inschrijvingen via brief) 
Groepsfeest 

Hoera! Een feestje! Doe je galajurk aan en loop over 
de walk of fame. Misschien ontmoet jij je favoriete 
ster wel… 
 
 

2  november 2014 (10-16 uur) 
Levende gezelschapsspelletjesvergadering 
Boterhammen meebrengen 
Wat dachten jullie van een zakcentje verdienen 
doordat er iemand in jou straat passeert, een paard 
dat over jou heen mag springen of een jonggiver 
opensnijden, zodat je de appel eruit kan halen? 
Vandaag is het allemaal mogelijk! 
 
 
16 november 2014 (10-16 uur) 
Muziekvergadering 
Boterhammen meebrengen 
Ben jij een fan van Bach? Of eerder van Rammstein? 
Weet jij wat een melodische toonaard is? 
Kan jij een instrument bespelen? 
Het komt allemaal van pas tijdens deze vergadering! 
 
20-23 november 2014  
Takweekend 
We gaan op weekend! Meer informatie vinden jullie in een brief! 
 

  



JOGI’S 
 
 
30 november 2014 (10-16) 
Sintvergadering 
Boterhammen meebrengen 
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer 
aan. Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al 
staan… 
Jaja, hij is er weer. De enige echte Sinterklaas. 
Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest en 
verdwijnen jullie niet in de zak. 
 
 
 
14 december 2014 (10-16 uur) 
Disneyvergadering 
Boterhammen meebrengen 
Kom verkleed! 
Ken jij Frozen 
van buiten? 
Ben jij fan van 
Simba? Heb jij 
altijd Peter Pan 
willen zijn? 
Kom dan zeker 
naar deze 
vergadering! 
Vandaag staat 
alles in het 
teken van 
Disney. 
En om deze vergadering extra speciaal te maken, willen wij jullie 
vragen om zeker verkleed te komen. 
Bedenk dus een leuk Disneypersonage en wees creatief! 

  



JOGI’S 
 
 
 
 
Dat was het alweer voor deze Knip, tot de volgende keer! 
Jullie leiding, 
Lotte, Eline en Jolien en onze klimoppers van dienst Ine en Quentin! 

 
 
 
  



GIVERS 
 

 

Zondag 5 oktober: omgekeerde vergadering  

Heb je, jezelf al eens afgevraagd hoe het zou zijn om iemand 
van het andere geslacht te zijn? In deze vergadering gaan we 
ontdekken hoe het is om iemand van het andere geslacht te 

zijn. 
De vergadering duurt van 10 uur tot 16 uur in ons lokaal. 
Neem je boterhammen mee. 

Verkleed je ook zeker in iemand van het andere geslacht. 
 

Zaterdag 18 oktober: groepsfeest 
Verdere informatie krijgen jullie via een brief. 
 

Vrijdag 31 oktober: Halloween  
Zet je meest angstaanjagend masker op, trek je meest 

angstaanjagende outfit aan 
en kom met al je 
dapperheid naar ons 

lokaal.  
We gaan er een super 
spannende en 

angstaanjagende 
Halloween van maken. 

Jullie worden verwacht om 
18 uur in ons lokaal. Het 
einde van de vergadering is om 22 uur. 

Wij gaan voor jullie een Halloween maaltijd maken. Jullie 
hoeven dus niet thuis te eten. 

  



GIVERS 
 
 

Zondag 16 november: vergadering 007 

Vandaag worden jullie allemaal echte detectives zoals James 
Bond. Bereid jullie allemaal voor op een vergadering vol 
spanning, onderzoek en echt 

speurwerk. 
Ons groot onderzoek duurt 

van 10 uur tot 16 uur in ons 
lokaal. 
Neem zeker ook jullie 

boterhammen mee. 
 
 

Zondag 30 november: Sinterklaas 
Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint, 

mijn beste vriend, jouw beste vriend, de 
vriend van ieder kind. 
Begin maar met allemaal braaf te zijn ;) 

De vergadering duurt van 10 uur tot 16 
uur in ons gekende lokaal. 

Vergeet zeker je boterhammen niet. 
 
 

 

  



GIVERS 
 
 
 

Zondag 14 december: Kerstmis 

Het is bijna kerstmis. Daarom gaan we samen 
een kerstboom versieren, chocomelk drinken 
en nog zoveel meer leuke kerstmis activiteiten 

doen. 
Neem een zelfgemaakt cadeautje mee. 

De vergadering duurt van 10 uur tot 16 uur 
in ons gekende lokaal. 
Neem ook zeker je bothammen mee. 

 
 

 
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 (jullie krijgen een 
briefje op de overgang) Ziezo, tot binnenkort!  
U allerbestecoolstegraafstemegafantastiche leiding ooit! 

  

mailto:givers@47aka.be


JINS 
 
 
Beste jino’s en jinetten, 
Het jaar is weer begonnen en we hebben weer een set topvergaderingen 
gepland voor jullie. Een kort overzicht: 
 
24/09 om 19.30: 
Deze avond is niet voor jins, maar voor de mammies en de pappies. Op deze 
avond geven wij een korte voorstelling van wat onze plannen zijn voor het 
komende jaar. Vertel zeker dat ze moeten laten weten of ze komen of niet. We 
sturen erna nog een verslag door, zodat ze allemaal weten wat wij met jullie van 
plan zijn. 
 

5/10 van 10.00-16.00:  
Hoewel we ons altijd gedragen en flink zijn, zit er diep vanbinnen in iedereen wel 

een beest verstopt. Deze vergadering hebben jullie de kans om dit beest los te 
laten. Het is BEESTENBOELVERGADERING. Verkleed komen als dier geeft je extra 

punten. 
 
18/10: 
Ik hoop dat jullie een week lang niet gegeten hebben want vandaag kunnen jullie 

komen smullen op het groepsfeest. Hiervoor krijgen 
jullie ook nog een brief. 
 

1/11 om 19.30 tot 21.00: 
Hoewel Halloween eigenlijk al gepasseerd is, zijn er 

toch nog wat griezels en rillingen blijven hangen in ons 
lokaal. Om deze te verjagen gaan we vanavond een 

film kijken die zelfs te eng is voor hun. 

  



JINS 
 
 
 
16/11 van 10.00-16.00: 
Onlangs is er op het nieuws gezegd dat het Belgisch leger zich verveelt. Daar 
gaan wij verandering in brengen. Trek je legerpak aan en we zullen een 
voorbeeld geven van creatieve militaire handelingen. 
 

30/11 van 10.00-16.00:  
De Sint heeft het druk dit jaar dus we hebben een verzoekje 

ingediend of hij vroeger naar ons zou willen komen. Hij heeft 
hiervoor in zijn agenda gekeken en hij had op dit moment 

nog net een plekje vrij. Wij geven hem ook een overzicht van 
jullie gedrag, dus zie dat je flink bent geweest. 

 
12/12-14/12: 
Om het jaar af te sluiten hebben we nog een weekend 
gepland, maar daar krijgen jullie op tijd en stond nog een brief voor.  
 
Dit zijn onze vergaderingen en we hopen dat jullie er evenveel zin in hebben als 
wij. 
 
Groetjes en zoenen, 
 
Biron, Licharen en Aratmen (als je goed hebt opgelet op de startdag, weet je wel 
wie wie is) 

  



+22 
Hallo +22’ers!!! 

 

Uw huidige leidingsploeg is bekend gemaakt, 

’t is Fabian, Hanne en Kathleen die uw zondag komende jaar maakt, 

Met graagte aanvaarden wij de eer, 

Om jullie terug te brengen naar jullie scouteske tijden van weleer, 

Weest welgekomen in de meest fantastische vriendenploeg van gans het 

land: 

Ook al zien we elkander maar 1 keer per maand: wij gaan voor de echte 

vriendschapsband! 

 

 

 

Zaterdag 18 oktober: GROEPSFEEST EN JENEVERCAFE 

Vandaag maken we er één dol festijn van! De ganse leidingsploeg nodigt 

jullie van harte uit om mee te genieten van onze jaarlijkse groepsfeest! 

Nodig ouders, grootouders, nichtjes, neefjes, zussen, broers, ex-lieven, 

verre vrienden en nabije buren gerust uit om te komen proeven van de (dit 

jaar zelfgemaakte!) pasta van de VZW.  

P.S.: nadien volgt uiteraard ons wereldberoemde jenevercafé! 

 

Zondag 23 november: 10u – 16u LOKAAL GEO-CATCHING                                      

bokes mee! 

Geo-watteh? Geo-catching. Wat dat is ontdekken jullie allen tijdens deze 

vergadering. Zet je speurneus alvast op, steek je kompas op zak en zorg 

dat je stevige schoenen en een warme regenjas aantrekt! WIJ TREKKEN ER 

OP UIT! 

 

Zondag 30 november: 10u – 16u LOKAAL SINTVERGADERING                        

bokes mee! 

Wij weten al langer dan vandaag wat er ons boven het hoofd hangt: een 

ganse vergadering bang afwachten tot het moment dat we bij Sinterklaas 

en Zwarte Piet mogen komen om daar te horen of we in de zak verdwijnen 

of niet en of we braaf genoeg zijn geweest om snoeperijen in ontvangst te 

nemen.  

 

Uit ervaring weten wij... (want wij zijn +22) 

... dat wij SOWIESO recht hebben op snoeperijen! EN NIET IN DE ZAK 

ZULLEN VERDWIJNEN! 

 

Of wel?  



+22 
 
Zaterdagavond 27 december: 19u – 22u LOKAAL           SING-A-

CHRISTMAS-SONG-VERGADERING 

Smeert uw kelen, scheert de baarden, kuist de schoenen, kies je mooiste 

zaterdag-avondse kostuum uit en zet je kerstmuts op: 

Vanavond staan JULLIE in the spotlights! U bent van harte uitgenodigd op 

ons podium om uw zangtalenten aan menig +22-er te laten horen!  

Ons motto voor vanavond: als ge het beter kunt, doe het dan zelf!  

Awel, vanavond zingen wij zelf!  

 

(Wij voorzien alvast oordopjes voor de gevoelige oren ).  

 

 

 

 

Graag tot snel!  

Dikke zoenen van jullie leiding, 

Hanne, Fabian en Kathleen 

 (omdat de meest wijze tak de meest wijze leiding verdient ) 

 

 

Geven jullie een seintje als jullie niet naar de vergadering kunnen komen? 

Hanne: 0498/65.42.14 

Fabian: 0476/54.92.16 

Kathleen: 0499/13.38.72 

  



 TIP VAN DE KNIP  



Koken met Kathleen 
 

 

Koken met 

Kathleen  
 
Vandaag maken we rijstpap! 
Een klassieker in de categorie 
desserts en andere 
zoetigheden. 
 
Ingrediënten: 

- 1 liter melk 

- 200 gram dessertrijst 

- 2 zakjes vanillesuiker 

- Saffraan 

Bereiding: 
Breng de melk met de vanillesuiker in een kookpot aan de kook. 
Roer intussen met een houten lepel.  
Voeg de rijst toe en laat 30-40 minuten pruttelen. Blijf intussen 
regelmatig roeren. 
Voeg saffraan toe voor de typische gele kleur. 
Proef of de rijst gaar is en dien op met witte of bruine suiker. 
Smullen maar! 

 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Ihp1NC--1fasZM&tbnid=E618gDUZrnH1RM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.suikerfee.be/rijstpap/&ei=MRAWVPG-LcXeatupgsAO&bvm=bv.75097201,d.d2s&psig=AFQjCNHqETGHfHF7co9p5-YeQWEEUjScsA&ust=1410818458199168


Linn’s & Lotte’s Loomkunsten 
 

Linn & Lottes 

Loomkunsten 
 
Welkom bij Linn en Lottes 

Loomkunsten, de rubriek 

voor de liefhebbers van 

loombandjes en 

loomfiguurtjes! We beginnen met een eenvoudig loom 

armbandje in twee kleuren. Dit kan je maken met een 

loombord, maar je kan het ook op je vingers of op een vork 

doen. Je hebt dus enkel elastiekjes nodig. 

Stap 1:  Draai het eerste elastiekje in een 8-vorm en zet het 

op je vingers. 

Stap 2:  Plaats een elastiekje van een andere kleur 

hierboven(dit moet je niet draaien) 

Stap 3:  Plaats terug een elastiekje in de eerste kleur en 

trek het eerste elastiekje over de andere twee los 

van je vingers. 

Stap 4: Plaats terug een elastiekje van de andere kleur en 

trek het onderste weer over. 

Stap 5: Blijf dit herhalen tot het bandje lang genoeg is. 

Stap 6: Het laatste elastiekje maak je vast aan een 

haakje, dat je ook met het 

uiteinde verbindt. 

 

Je armbandje moet er ongeveer zo uit 

zien:   
 
Lukt het niet? Dan helpen we je graag na 
een vergadering verder  
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Meten met Maarten 
 

Meten met Maarten 

Deze rubriek neemt jullie mee naar de 
wondere wereld van het meten en 
berekenen. Wat heb je hiervoor nodig? 
Een meetstok en een rekenmachientje. 
Deze keer gaan we leren over de 
oppervlakte van een rechthoek. Die 

bereken je zo:  
Oppervlakte = breedte x lengte 

 
In het lokaal berekenen we bijvoorbeeld de oppervlakte 
van de deur: 
Breedte = 0,8 meter, Lengte = 2,05 meter 
Oppervlakte = 0,8 m x 2,05 m = 1,64 m² 
En zo kan je nog vele oppervlaktes berekenen. 
Bijvoorbeeld: 
De oppervlakte van een lamp: 1,55 m x 0,26 m = 0,4030 
m² 
De oppervlakte van een tafel = 2,20 m x 0,75 m = 1,65 m² 
Veel meet- en rekenplezier! En tot de volgende keer!  



Quiz 
 

De grote weet-je-alles-en-ben-je-de-allerslimste? 

QUIZ 
Wat is het meeste gegeten op de boterhammen op kamp? 

- Kaas 

- Choco 

- Salami  

- Kip andalouse 

Hoe lang staat kathleen al in leiding? 
- Lang 

- Te lang 

- Niet lang genoeg 

- Eerste jaar 

Wat is het favoriete liedje van Jolien op 
kamp? 

- Wrekking ball van miley cyrus 

- Louise van Gers Pardoel 

- Het espadrillelied 

- Let it Go uit Frozen 

Hoe lang heeft het geregend op kamp? 
- Elke dag 

- Bijna elke dag 

- Bijna nooit 

- Nooit 

Wie was geen fourier op kamp? 
- Robin 

- Kathleen 

- Carine 

- Axeline  



Quiz 
 
Wat hadden de kapoenen aan? 

- Een kikkerkostuum 

- Een tijgerkostuum 

- Een nijlpaardkostuum 

- Een sprinkhaankostuum 

Naar waar is Charline op reis? 
- China 

- Brazilie 

- Amerika 

- Australie 

Hoeveel scoutsgroepen zijn er in Edegem? 
- 5 

- 6 

- 7 

- 8 

Wat kan je eten op ons groepsfeest? 
- Paaseieren 

- Barbecue 

- Spaghetti 

- Croque Monsieurs 

  



Jaarlied
 

TENT VOL TALENT 
 
Hij sjort het beste bed 
Zij leest de kaart perfect 
En die daar is de 
goochelaar 
In scouting ken je geen 
gemaar 
Groot of klein kan er zijn 
En wie wil, mag de 
snelste zijn 
Al ben je groen, paars, 
zwart of wit 
Talent is wat iedereen 
bezit. 
Voor Cas is nooit iets te 
zuur 
Fien praat met de 
kwade buur 
Bij ons altijd het gekste 
eerst 
Talent vind je in de 
scouts het meest. 
  



Jaarlied
 
Iedereen weet wat hij doet 
En zelfs al gaat het eens niet goed 
Ontstaat er weer een nieuw idee 
En hopla dan zit het weer mee  
Iedereen staat op een rij 
Met ons handen in de zij 
Van jin tot welp iedereen content 
Zet de scoutsTENT VOL TALENT 
 
Niets te kort aan fantasie 
‘t Is elke week weer victorie 
De trein wordt een piratenschip 
Vandaag is iedereen de hippe kip 
Elk kampvuur schoon gezang 
 
Seppe stookt het goed in gang 
Gezelligheid is ook een troef 
‘t Is terecht dat ik hier stoef 
Nooit vermoeid altijd gelach 
Zelfs als het regent op een scoutsdag 
Bij ons altijd het gekste eerst 
Talent vind je in de scouts het meest 
 
In de tent vol talent 
Is iedereen een echte held 
In de tent vol talent 
het is de scouts, die telt!! 

  



FOTO’S  - groepskamp 

 
  



FOTO’S  - groepskamp 
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Zoekertjes
 

Ben jij wanhopig op zoek naar een nieuw lief, ben jij al je 
knuffels kwijt op kamp, of wil je een nieuw 
loombandjesclub oprichten? Plaats hier je zoekertje! 
Mail naar zoekertjes@47aka.be en ze verschijnen hier in 
de volgende knip. 
 
Verloren voorwerpen zoeken eigenaar. De kleine t-shirt, de 
veel te grote onderbroek en nog veel meer wachten op jullie 
op de verloren-voorwerpen-stand. 
 
Jng zkt msj Lieve jongen met kort zwart haar zoekt een knap, 
sportief, charmant, slim, grappig, meisje met lang blond haar 
om samen te gaan zwemmen. 
 
Gezocht: meetlat Ik ben sinds kort mijn meetlat 
kwijtgespeeld. Heb jij ze ergens gezien? Ze is geel en kan in 
veel hoeken worden geplooid. Help mij, ik kan niet zonder. 
M. 
 
Muizen zoeken kaas Help! Sinds iedereen zo goed opruimt in 
het lokaal is al ons voedsel spoorloos. Wij lusten heel graag 
kaas. Kunnen jullie ons helpen? De huismuizen 
 
Gezocht: Ring Heb jij een gouden ring gevonden, heeft de 
macht om alle andere ringen te overheersen, je kan er 
onzichtbaar meer worden en door de nazguls worden 
gevonden. Stuur je duisterste ork naar Sauron. 
 
Gezocht: Talent! Voor in mijn tent. Scouts en Gidsen 
Vlaanderen gelooft in ieder van ons en alle talenten zullen 
naar boven komen. Welk is jouw Talent?  

mailto:zoekertjes@47aka.be


Kapoenenen 
5 oktober  13u00-16u00  Kennismaking 
18 oktober  BRIEF   Groepsfeest 
31 oktober  18u00-20u00  Halloween 
16 november  13u0-16u00  Snoepjesverkoop 
21-23 november  BRIEF   Takweekend 
30 november  13u00-16u00  Sintvergadering 
14 december  13u00-16u00  Zwemmen 
21 december  18u00-20u00  Kerstfeestje 
 
Welpen 
5 oktober  10u00-16u00  Superhelden 
18 oktober  BRIEF   Groepsfeest 
2 november  10u00-16u00  Piraten 
16 november  10u00-16u00  Beestenboel 
30 november  10u00-16u00  Sintvergadering 
 
Jonggivers 
5 oktober  10u00-16u00  Wereld dieren dag 
18 oktober  BRIEF   Groepsfeest 
2 november  10u00-16u00  Levende gezelschapsspelletjes 
16 november  10u00-16u00  Muziekvergadering 
21-23 november  BRIEF   Takweekend 
30 november  10u00-16u00  Sintvergadering 
14 december  10u00-16u00  Disneyvergadering 
 
Givers 
5 oktober  10u00-16u00  Omgekeerde vergadering 
18 oktober  BRIEF   Groepsfeest 
31 oktober  18u00-22u00  Halloween 
16 november  10u00-16u00  Vergadering 007 
30 november  10u00-16u00  Sintvergadering 
14 december  10u00-16u00  kerstvergadering 
 
Jins 
24 september  19u30   Ouderavond 
5 oktober  10u00-16u00  Beestenboelvergadering 
18 oktober  BRIEF   Groepsfeest 
1 november  19u30-21u00  Halloween 
16 november  10u00-16u00  Legervergadering 
30 november  10u00-16u00  Sintvergadering 
12-14 december  BRIEF   Takweekend 
 
+22 
18 oktober  BRIEF   Groepsfeest 
23 november  10u00-16u00  Geo-Catching 
30 november  10u00-16u00  Sintvergadering 
27 december  19u00-22u00  Sing a Christmassong vergadering  



Kapoenen  kapoenen@47aka.be 
Linn Gijbels   
Axeline Lobe 
Sara Gryp 
Caroline Craps 
Sharon Koumans 
 
Welpen   welpen@47aka.be 
Sarah Van den Bergh 
Maarten Van Dyck 
Bruno Van Damme 
Tim Roovers 
 
Jogi’s   jonggivers@47aka.be 
Lotte Van Orshoven 
Jolien Van Orshoven 
Eline De Naegel 
Quentin De Groote 
Ine Daelemans 
 
Givers   givers@47aka.be 
Carine Herssens 
Liselotte Mermans 
Sanne Hendrickx 
Gert Bruininkx 
 
Jins   jins@47aka.be 
Maarten Van Hoof 
Robin Renders 
Charline Valkaert 
 
+22   plus22@47aka.be 
Kathleen Milants 
Hanne De Naegel 
Fabian Mermans   
 
Klimop   klimop@47aka.be 
Lien d’Heer 
Jolien Roovers 
 
Groepsleiding  groepsleiding@47aka.be 
Hanne De Naegel  0498/65.42.14 
Fabian Mermans  0476/54.92.16 
Carine Herssens  0493/15.25.64 
 
VZW   vzw@47aka.be  
Gitte Ulrich  0496/79.30.96 
Matthieu Herssens 0496/97.86.82 
Bram Nuyts  0499/34.48.75 

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

