
 
 
 
 
 
 

 
September - December 2015 

 

 
 

 
VU: 
Hanne De Naegel  Vredeborgstraat 12  2530 Boechout 



HOPPER 
voor al je scouts-aankopen: 

scoutshemden 
slaapzakken 

tenten 
rugzakken 

en veeeeel meer! 
 

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

 
 

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

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

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

Onze groepsnummer is A3306G  



Woord vooraf 
 
 

Beste lezers, 

 

Een nieuw scoutsjaar, een nieuwe eerste Knip. Want jullie zijn 

waarschijnlijk al benieuwd naar wat jullie dit jaar allemaal gaan 

doen. Voor de nieuwe lezers: de Knip is het maandelijkse boekje 

van de Akabe met informatie over de activiteiten van elke tak en 

over de groep.  

 

Het ziet er voor deze eerste maanden al plezant uit! In oktober eten 

we nog eens allemaal samen spaghetti op het groepsfeest (en voor 

de iets oudere lezers is er nadien nog het jenevercafé ). En in 

december krijgen we bezoek van onze goede vriend met zijn lange 

baard en zijn zak vol cadeautjes. Ik ga nog niet alles verklappen. 

Ontdek de rest zelf maar op de volgende bladzijden. 

 

Veel leesplezier!  

 

De redactie 

 
 

 
 

  



Groepsleiding 
 
 

Beste leden, ouders, leiding en andere Knip-lezers, 

 

Hier zijn we weer! Klaar voor een nieuw scoutsjaar. Voor sommigen is 

het allemaal nieuw en nog even wennen, anderen zijn iets meer 

ervaren en kijken al weken uit naar de startdag. Één ding staat vast: 

zondag wordt om de twee weken weer scoutsdag. Om het met het 

nieuwe jaarthema te zeggen: Be Prepared, Wees Paraat. 

 

Met Be Prepared zetten we in 2015-2016 één van de rotsvaste 

basispijlers van scouting bijzonder in het licht: DIENST. Door klaar te 

staan voor anderen, dat extra handje hulp en een jaar vol goede 

daden willen we iedereen het VUUR IN SCOUTING laten zien! 

 

En ook de groepsleiding staat dit jaar weer paraat! 

 

Vele groetjes, 

 

Carine, Fabian & Hanne 

 

 

 

Carine: 0493/15.25.64 

Fabian: 0476/54.92.16 

Hanne: 0498/65.42.14 

groepsleiding@47aka.be  

 

 

ENEN 
  

mailto:groepsleiding@47aka.be


   



KAPOENEN 
  

Hey allerliefste kapoenen!  

 

De zomervakantie is weer voorbij gevlogen, dat betekent dus dat het nieuwe 

scoutsjaar weer begint! JOEPIE! Dit jaar zijn er heel leuke dingen te beleven. 

Wij hebben er al zin in!! Jullie ook?  

Lees snel verder wat jullie allemaal te wachten staat.  

 

Zondag 20 september 2015 (13u-16u) 

Overgang 

Vandaag is het de start van het nieuwe scoutsjaar.  

Welke kinderen zitten er nog bij de kapoenen?  

Wie wordt jouw nieuwe leiding?  

Je komt het allemaal vandaag te weten!  

Zeker komen dus!  

 

Zondag 4 oktober 2015 (13u-16u) 

Dierenvergadering 

Een hond, een kat, een muis, een konijn, een 

olifant, een ezel, een zebra, een giraf… 

en nog zoveel meer. 

Er zijn heel veel dieren.  

Wat is jouw lievelingsdier?  

Wat zijn de lievelingsdieren van de leiding?  

Je komt het allemaal te weten als je komt.  

Kom zeker verkleed!  
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KAPOENEN 
 

Zaterdag 17 oktober 2015 

GROEPSFEEST 

Het is vandaag geen vergadering. OOoooh   

Maar jullie kunnen wel lekker smullen op ons enige echte groepsfeest.  

Nodig al jullie vriendjes en vriendinnetjes uit en sleur je  

ouders mee om een hapje te komen eten. Meer info vind je in deze Knip. 

 

Zondag 1 november 2015 (13u-16u) 

Halloweenvergadering 

Halloween is mijn favoriete feest,  

dan ben ik verkleed in een griezelbeest 

Met halloween ben je welkom in de hel  

Dan krijg ik de kriebels en bibber je uit je vel. 

 

Kom allemaal verkleed als in een echt griezelbeest.  

Vandaag is het halloween dus gaan we griezelen… woooohoo  

 

 

Zondag 15 november (13u-16u) 

Prinsen en prinsessenvergadering 

Hoe wordt je een echte prins of prinses?  

Wat moet een echte prins of prinses doen?  

Je komt het  vandaag te weten. Zeker komen 

dus!   
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KAPOENEN 
 
 

Vrijdag 27 november 2015 – zondag 29 november 2015 

TAKWEEKEND 

Dit weekend vindt ons mega bangelijk takweekend plaats.  

We gaan alleen met de kapoenen op weekend.  

Maak  jullie borst maar nat want het wordt megaleuk! 

De voorbereidingen zijn nog in volle gang.  

Meer informatie komt zo snel mogelijk er aan.  

 

Zondag 6 december 2015 

Sinterklaasvergadering 

Sinterklaas kapoentje, leg wat in mijn schoentje.  

Leg wat in mijn laarsje.  

Dank u Sinterklaasje.  

Zijn jullie braaf geweest dit jaar? Ik hoop van wel 

waaaaaant…..  

Vandaag komt de enige echte Sinterklaas langs met zijn Zwarte Piet!  

Joepie!  

 

Zondag 20 december 2015 

Kerstmisvergadering 

Vandaag is het de laatste vergadering voor de 

kerstvakantie begint.  

Maar niet getreurd, het wordt een hele leuke 

vergadering.  

Neem allemaal een zelgemaakt cadeautje mee.  
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KAPOENEN 
 
 

De eerste knip van het jaar is er weer. Wij hebben er al heel veel zin om aan 

dit scoutsjaar te beginnen. Jullie ook?  

Als je niet kan komen, geef een seintje. Je kan altijd mailen naar 

kapoenen@47aka.be 

 

Lieve kapoenengroetjes, 

 

 

          Ellen                          Sara                            Lina                            Sharon 
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WELPEN 
 
Beste Welpen, 
 
Zijn jullie klaar voor het nieuwe jaar?  
Jullie leiding alvast wel!  
Benieuwd wat er allemaal op de planning staat? 
Lees snel verder in de knip! 
Heb je vragen? 
Je kan ons altijd bereiken via welpen@47aka.be 
Geef zeker ook een seintje als je niet aanwezig kan zijn op een vergadering! 
 
 

Zondag 4 oktober (10.00u-16.00u.) : HET GROTE WIE-IS-HET-
DIERENSPEL 
Het is de eerste vergadering, dus 
tijd om elkaar beter te leren 
kennen. Maar het is vandaag ook 
wereld-dierendag, dus doen we 
een combinatie van de twee! 
Benieuwd hoe we dit gaan 
aanpakken? Kom dan snel naar de 
vergadering!  
 

 

Zaterdag 17 oktober: GROEPSFEEST 
Vandaag is het ons grote groepsfeest. Jullie zijn allemaal 

welkom met jullie ouders/vrienden/familie/… om te 
genieten van lekkere pasta’s! 

Verdere info vinden jullie hier in de knip, maar krijgen jullie 
zeker ook nog op papier!  

 
 

Zaterdag 31 oktober (17.00u-20.30u): 
HALLOWEEN 
 Halloween: griezelen dus! 
Wees niet bang, verkleed je in een griezel en 
kom naar de scouts!  

Je hoeft thuis niets te eten,  
want jullie leiding voorziet een echte 
halloweenmaaltijd! 



WELPEN 
 
 
 

 
Zondag 15 november(10.00u-16.00u):  OUDERS VS LEDEN 

Vandaag is het tijd om te testen wie er nu het 
sterkste is. De ouders of de leden?  

Wat houdt dit in? Breng je mama en/of papa mee 
naar de scouts om te strijden tegen elkaar. 

Kan je mama of papa niet? Misschien heb je nog 
wel een oma/opa,  een grote broer/zus of een 

nonkel/tante de mee de strijd wil aangaan? Maar 
zelfs als er niemand is die deze strijd aandurft van 
je familie, mag je ook alleen komen om te strijden 

tegen de andere ouders! 
Benieuwd wie dit aandurft! 

 
 

 
 
Zondag 29 november (10.00 – 13.00) : 
ZWEMMEN 
Vandaag gaan we zwemmen in het zwembad van 
Lier. 
We verwachten jullie daar met zwemgerief, 
4euro en een koekje +drankje. 
 
Adres:  
Kazernedreef 100 
2500 Lier 
GPS: Mechelsesteenweg 26  
  



WELPEN 
 
 
 
 
 

Zondag 6 december (10.00u – 16.00u): SINTERKLAAS 
Sinterklaas kapoentje… 

Zie ginds komt de stoomboot…. 
Sinterklaasje kom maar binnen met je 

knecht…. 
Dag sinterklaasje…. 

Oefen alvast al die sinterklaasliedjes, want de 
sint komt vandaag naar de akabe! 
Hopelijk zijn jullie braaf geweest?  

 
 

 
 

 
Vrijdag 18 december (18.00u-20.30u): KERSTFEESTJE  
Eindelijk vakantie en tijd voor jullie 
eerste kerstfeestje! 
Zet je kerstmuts op en kom naar de 
scouts. 
Eet zeker je buikje nog niet vol, want 
jullie leiding voorziet nog een dessertje 
  



JOGI’S 
 

Dag lieve Jogi’s! 
Welkom in de eerste knip van het nieuwe jaar. 
Wij staan alvast te springen voor het nieuwe jaar, wij hopen jullie ook. 
En om dat nieuwe jaar nog leuker te maken, mogen jullie ook altijd vriendjes 
en vriendinnetjes aanspreken om mee te komen doen! 
Als jullie vragen, suggesties, tips,… hebben mogen jullie altijd mailen naar 
jonggivers@47aka.be. 
 
 
Zondag 4 oktober (10-16) 
Dierenvergadering 
Boterhammen meebrengen 
Zoals jullie waarschijnlijk allemaal weten is het op 
4 oktober dierendag.  
Daarom gaan wij vandaag alle dieren extra in de 
bloemetjes zetten. 
We geven de poes een massage, de hond kuilen 
graven in de tuin en de goudvis krijgt proper water. 
Vandaag is niets te veel voor die schatjes! 
 
 
Zaterdag 17 oktober  
Groepsfeest 
Meer info in deze Knip 
 
 
 
 

ZATERDAG 31 oktober (17-21) 
Halloween 
Verkleed, we eten samen 
Vanavond is het Halloween. Om dat te vieren zijn jullie 
om 17 uur welkom in het lokaal. We eten samen en 
nadien gaan we griezelen in het Fort. 
Ben je snel bang, geen probleem! Wij zullen je wel 

beschermen van alle monsters. 
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JOGI’S 
 
 
Zondag 15 november (10-16)  
Grote deurbelspel 
Boterhammen meebrengen 
Vandaag gaan we veel deuren en deurbellen zien. 
Doe maar een extra dikke trui aan, want wij trekken 
er op uit! 
Ga maar al eens bij je familie en buren testen of jij 
wel hard genoeg kan bellen, want dat ga je zeker 
kunnen gebruiken op deze vergadering. 

 
 

Zondag 29 november (10-16) 
Minionvergadering 

Boterhammen meebrengen 
Hoera! De minions zijn weer in het land! Die kleine, 
schattige, gele ventjes. En net zoals in hun film gaan 

ze opzoek naar de grootste slechterik.  
Maar dat kunnen ze niet alleen. En daarom hebben 

ze onze hulp gevraagd. 
Ga jij mee op avontuur? 

 
 
Zondag 6 december (10-16)  
Sinterklaas 
Boterhammen meebrengen 
Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht 
geklopt. 
Daar wordt aan de deur geklopt, wie zou dat zijn? 
Vandaag komt Sinterklaas op bezoek! 
HOERA! 
Hopelijk zijn jullie allemaal ontzettend braaf geweest dit 
jaar en zijn jullie klaar om Sinterklaas en Zwarte Piet te 
ontvangen. 
  



JOGI’S 
 

 

 
Zondag 20 december (10-16) 

Red Kerstmisvergadering 
Boterhammen meebrengen 

Oh nee! We hebben een probleem! Het 
is bijna Kerstmis, maar de Kerstman 
werd ontvoerd door ruimtewezens. 

Helpen jullie mee om de Kerstman op 
te sporen? Anders zullen er dit jaar 

niet veel pakjes onder de Kerstboom liggen… 
 

 
 
 
 
Dat was alweer de eerste knip. 
Wij zien jullie heel graag volgend jaar weer. 
Heel veel plezier in de vakantie en alvast een 
vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! 
 
 
Jullie leiding, 
Veerle, Jolien, Tim en Quentin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



GIVERS 
 
 
Beste givers 
 
 
Zijn jullie klaar voor het nieuwe scoutsjaar? Wij alvast wel! Dit 
programma zal jullie zeker en vast nog meer zin geven om er in te 
vliegen! 
 
 
Zondag 4 oktober: Pimp my ride 
Altijd al eens willen rijden in Astrid’s pimped out, chromed out 
pussy wagon? Of eerder fan van een echte Batmobiel? Vandaag kan 
je je fantasie helemaal los laten op onze ‘Pimp my ride’ vergadering!  

 
 
 
Zaterdag 17 oktober: Groepsfeest 
Vandaag feesten we met z’n allen samen! Verdere info volgt nog. 
 
 
 
Vrijdag 31 oktober: Halloweenvergadering 
Trek je beste, engste verkleedkleren aan, en leef je helemaal in in je 
Halloweenrol! Je hoeft nog niet te eten, we zullen samen een 
brouwsel preparen. De vergadering begint om 18 uur, en stopt om 21 
uur.  
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GIVERS 
 
 
 
 

 
Zondag 15 november: Sims-vergadering 

Bepaal vandaag je eigen toekomst. Word je een rijke 
man in een villa, met 5 kinderen en een hond? Of eerder 

een wereldreiziger, die alle mooiste plekjes bezoekt?  
Vervul je al je wensen, of wordt het ploeteren om aan je 

basisnoden te voldoen?  
 
 
 
Zondag 29 november: sportvergadering 
Haal die zweetbandjes en joggingbroeken 
maar al boven, vandaag doen we een slag 
naar de Olympische records! 
 

 
 
 
 
Zondag 6 december: Sinterklaas 
De Goedheilige man is weer in het land. Hopelijk zijn jullie allemaal 
braaf geweest. 
  



GIVERS 
 
 
 
 

 
Vrijdag 18 december: Kerstfeestje 
Dit is jullie officiële uitnodiging voor 
het tofste kerstfeestje van het jaar. 
De pakjes zullen ongetwijfeld klaar 
liggen, dus wees zeker van de partij. 
Jullie worden voorzien van een 
heerlijke feestmaaltijd. Welkom om 18 

uur, het feest duurt tot 21 uur.  
 
 
 
 
Ziezo, dat was het dan voor het eerste deel van het jaar. Uiteraard 
komt er nog veel meer, maar da’s voor later! Hopelijk kan je er elke 
vergadering bij zijn, maar als dit niet lukt, kan je ons altijd 
verwittigen door een mailtje te sturen naar givers@47aka.be, of 
door ons een smsje te sturen/te bellen.  
De vergaderingen op zondag gaan steeds door van 10 uur tot 16 
uur, geen boterhammen vergeten! 
 
Dikke bezen van uw favoriete leiding 
Eline, Lotte, Sanne en Tina 
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JINS 
 
Zondag 4 oktober 
 

Ons jin-vlot is aangekomen op een 
exotisch eiland waar geen enkel teken 
van leven te bekennen is. Na ons 
basis-kamp te hebben opgesteld, 
zullen we ons van de natuur moeten 
voorzien om ons kostbaar middagmaal 
bijeen te verzamelen. Wie van ons is 
de ultieme Robinson en gaat na de 
eiland-raad met de trofee lopen? Leg 

die safari-helmen en muggenspray maar al klaar! 
 
 

Overzicht 

Datum 04-10-2015 
Tijd 10-16u 
Thema Expeditie Robinson 
Mee te nemen Middageten, snack en drinken. 
 

Zaterdag 17 oktober 
 
Vandaag is het ons gekende jaarlijkse 
GROEPSFEEST! Zodus, neem allemaal 
jullie vrienden, familie, begeleiders, … 
bij de hand en neem ze mee om een 
lekker hapje te komen eten! Daarna 
kan je gezellig een jenevertje komen 
proeven in ons wereldbekende 
JENEVERCAFE!  
Meer info vernemen jullie nog in deze 
Knip en via een brief. 
 

 
 



JINS 
 

Zaterdag 31 oktober 
 
 
Wie heeft er al gehoord van Halloween en heeft al 
vreselijk griezelige kostuums gezien? Kom mee 
met ons griezelen op deze fantastische filmavond. 
 
 

 

Overzicht 

Datum 01-10-2015 
Tijd 19u30-22u 
Thema Haloween 
Mee te nemen Fliesdekentje, versnapering voor tijdens de 

film. 
 

Zondag 22 november 
 
We verdelen onze tak in 2 hoogst professionele 
keukens met ieders hun eigen kok en typisch 
gerecht. Hebben jullie het in je om topchefs te 
worden, en zijn jullie klaar om die michellin-
sterren binnen te rijven? Blaas de jury van haar 
sokken en zet die kookvuren maar al aan! 
 

Overzicht 

Datum 22-11-2015 
Tijd 10u-16u 
Thema Komen eten 
Mee te 
nemen 

Middageten, snack en drinken. 

 
 

 



JINS 
 
Zondag 6 december 

 
In de zak terug naar Spanje of speelgoed en 
lekkers? Vandaag komt Sinterklaas met zijn 
grote boek om te vertellen of jullie dit jaar braaf 
geweest zijn. Dus laat die stoute schoenen thuis 
en breng je aller braafste humeur maar mee. 
 
 

 

Overzicht 

Datum 06-12-2015 
Tijd 10u-16u 
Thema Sinterklaas en zwarte Piet 
Mee te nemen Middageten, snack en drinken. 

 
Zondag 20 december 
 

He ho, he ho wie krijgt er een 
cadeau? We houden vandaag een 
super mega gezellig kerstfeest. Neem 
allemaal jullie goed humeur en beste 
dansmoves mee! 
Vergeet zeker jullie pakje niet voor 
de Jin die jullie vorige vergadering 
aangewezen kregen (kostprijs = 
maximum 3euro). 

 

Overzicht 

Datum 20-12-2015 
Tijd 14u-16u30 
Thema Kerstfeestje 
Mee te nemen Pakje voor een medelid (kostprijs = maximum 

3euro) 
 
  



+22 
 
Hallo +22'ers!!! 
Het nieuwe scoutsjaar gaat weer van start en 
wij ( Hanne, Charline, Sarah 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! 
 
 

17 Oktober Groepsfeest en jenevercafé 
Vandaag is het feest! Nodig zeker al je vrienden, ouders, broers, 
zussen, nichten, neven,... om eerst te komen smullen van onze 
zelfgemaakte pasta's. 
Achteraf is iedereen welkom voor ons beroemd jenevercafé! 
 
 
 

15 November   Hollandse vergadering 10-16 

Wist je dat: 
- 90% van alle mensen in Holland  wel eens zijn eigen naam heeft 
gegoogled?  
- 26% van de Hollanders sms’t, twittert, post op Facebook of e-mailt 
op het toilet? 
- Er is geen Hollands woord rijmt op twaalf? 
- Een koe uit Holland "Mooh"  zegt, anders dan een koe uit België? 
- Hollanders met Pasen 32 miljoen eieren eten? 
Graag zien we jullie snel voor nog meer weetjes over Holland! 
 
Vergeet geen boterhammen mee te nemen. 
 

 
  



+22 
 
6 december Sint vergadering 10-16 
Vandaag wachten we in spanning af of we wel braaf zijn geweest. 
Wij als leiding zijn daar al natuurlijk van overtuigd maar geld dit ook 
voor Sinterklaas en 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: 
 

- Hanne: 0498/65.42.14 

- Charline: 0495/78.11.17 

- Sarah: 0499/41.30.48 

- Carine: 0493/15.25.64 

Groeten van uw liefhebbende leiding! 
Hanne, Charline, Sarah en Carine 
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Jaarlied 
 
 
‘k Wil de hele wereld laten zien wat ik voel  

En wil je laten delen in ons streven naar één doel.  

We kunnen zoveel meer in ’t leven, vuur dat in ons brandt 

doorgeven.  

Zoals een levenslijn!  

 

Elke dag gebeurt wel iets waar je niet achter staat  

Sluit je ogen niet, ga er op af en praat.  

 

Wees paraat!  

En zet je schouders eronder.  

Wees paraat!  

Met elkaar en niet zonder.  

BE PREPARED!  

Voor een betere wereld  

BE PREPARED!  

Om het vuur door te geven  

BE PREPARED!  

Om je leven te leven.  

 

Van Hasselt tot De Panne zingen wij dit lied  

En altijd wil ik luisteren als jij het niet meer ziet.  

Want helden hebben wij niet nodig, zijn volkomen overbodig.  

Wees gewoon jezelf!  

 

Kijk vooruit en doe je ding op ’t goede moment  

Dans en lach en zing en spring, gebruik al je talent.  

 

Wees paraat!  

En zet je schouders eronder.  

Wees piraat!  

Met elkaar en niet zonder.  

BE PREPARED!  

Voor een betere wereld  

BE PREPARED!  

Om het vuur door te geven  

BE PREPARED!  

Om je leven te leven.  

  



Jaarlied 
 
 
Kleine daden, grote dromen  

‘k Voel het door mijn aders stromen.  

Groot of klein, arm of rijk 

 Hier is iedereen gelijk!  

 

Staat de zon hoog aan de hemel  

Regent het soms pijpestelen?  

Voor ons kan dat echt geen kwaad  

Steeds staan wij opnieuw paraat!  

Ik bind jouw veters, jij mijn haar  

Ik zing een lied, hij speelt gitaar.  

- ’t Is cliché, ja –  

maar wij zouden door een vuur gaan voor elkaar!  

 

Het vuur dat knettert, open mond  

Takken zoeken op de grond.  

Wakker blijven, nooit meer slapen  

Vriendschap blijft het mooiste wapen!  

 

Wees paraat!  

En zet je schouders eronder.  

Wees paraat!  

Met elkaar en niet zonder.  

BE PREPARED!  

Voor een betere wereld  

BE PREPARED!  

Om het vuur door te geven  

BE PREPARED!  

Om je leven te leven.  

 
 
 
 
 
 
  



Afscheid 
  

Bedankt oud-leiding! 



 
Kapoenen 
4 oktober Dierenvergadering 
17 oktober Groepsfeest  
1 november Halloween vergadering 
15 november Prinsen en Prinsessen vergadering 
27-29 november Takweekend 
6 december Sinterklaas 
20 december Kerstmisvergadering 
 
Welpen   
4 oktober Wie-Is-Het-Dierenspel 
17 oktober Groepsfeest 
31 oktober Halloween vergadering 
15 november Ouders versus Leden 
29 november Zwemmen 
6 december Sinterklaas 
18 december Kerstfeestje 
 
Jonggivers 
4 oktober Dierenvergadering 
17 oktober Groepsfeest  
31 oktober Halloween vergadering 
15 november Deurbelspel 
29 november Minionvergadering 
6 december Sinterklaas 
20 december Red Kerstmisvergadering 
 
Givers  
4 oktober Pimp my Ride 
17 oktober Groepsfeest  
31 oktober Halloween vergadering 
15 november Sims vergadering 
29 november Sportvergadering 
6 december Sinterklaas 
18 december Kerstfeestje 
 
Jins  
4 oktober Expeditie Robinson 
17 oktober Groepsfeest  
31 oktober Halloween 
22 november Komen eten 
6 december Sinterklaas 
20 december Kerstfeestje 
 
+22  
17 oktober Groepsfeest  
15 november Hollandse vergadering 
6 december Sinterklaas 
 



Kapoenen  kapoenen@47aka.be 
Sara Gryp  0477/24.93.65 
Lina Van de Mierop 
Ellen Van Oers 
Sharon Koumans  
 
Welpen   welpen@47aka.be 
Linn Gijbels  0498/37.08.49  
Axeline Lobe 
Caroline Craps  
Ine Daelemans  
 
Jogi’s   jonggivers@47aka.be 
Jolien Van Orshoven 0494/03.55.59 
Veerle Baumers   
Quentin De Groote 
Tim Roovers 
 
Givers   givers@47aka.be 
Lotte Van Orshoven 0493/20.40.14 
Eline De Naegel 
Tina Dils 
Sanne Hendrickx 
 
Jins   jins@47aka.be 
Lieselot Mermans  0474/54.22.43 
Bruno Van Damme 
Maarten van Dyck 
Sarah Van den Bergh  
 
+22   plus22@47aka.be 
Carine Herssens  0493/15.25.64 
Sarah Carron 
Hanne De Naegel  
Charline Valkaert 
  
Klimop   klimop@47aka.be 
Jolien Roovers 
Lien D'Heer 
 
Groepsleiding  groepsleiding@47aka.be 
Carine Herssens  0493/15.25.64 
Fabian Mermans  0476/54.92.16 
Hanne De Naegel  0498/65.42.14 
 
VZW   vzw@47aka.be  
Linn Gijbels   
Axeline Lobe 
Lotte Van Orshoven 
 

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

