
Januari- maart 2016

 

VU:Hanne De Naegel Rozentuin 12 2640 Mortsel



HOPPER
voor al je scouts-aankopen:scoutshemdenslaapzakkententenrugzakkenen veeeeel meer!

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

Openingsuren: dinsdag tot en met vrijdag van 10u tot 12u en van 12u30 tot 18uzaterdag van 10u tot 12u en van 12u30 tot 17uin 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 lezer,
Gelukkig nieuwjaar! We wensen jullie een jaar vol avonturen en leuke 
scoutservaringen. 
Wij kropen tussen de kerstfeesten en nieuwjaarsrecepties door even achter 
onze computer om de nieuwste Knip in elkaar te steken. Geniet ervan, en als 
je kan raden wat het thema is, mag je ons dit laten weten ;-)
Veel leesplezier! 
De redactie 
knip@47aka.be

 



Groepsleiding
Beste leden, ouders, leiding en andere Knip-lezers,
Ook wij  wensen  jullie  het  allerbeste  voor  2016.  Een jaar  waarin  ons  nog
vanalles te wachten staat!  Zo gaan we in februari  weer met zijn allen op
groepsweekend. En in maart gaan we naar de nationale Akabedag in Sint-
Niklaas. Over beide activiteiten volgt nog een brief met extra informatie. 
Het  is nog eventjes wachten,  maar ook dit  jaar gaan we op groepskamp.
Hierbij geven we jullie de data nog eens mee. 
Kapoenen: 14 juli 2016 tem 21 juli 2016
Welpen: 14 juli 2016 tem 21 juli 2016
Jonggivers: 11 juli 2016 tem 21 juli 2016
Givers: 11 juli 2016 tem 21 juli 2016
Jins: 11 juli 2016 tem 21 juli 2016
De plus 22 gaat jammer genoeg niet mee op kamp
Hopelijk zijn jullie klaar om er weer in te vliegen!
Groetjes,
De groepies,
Carine, Fabian & Hanne
groepsleiding@47aka.be



Reclame 



Het nieuwe jaar is weer daar en heeft weer leuke vergaderingen klaar. 
Het worden vergaderingen om nooit meer te vergeten. Maak je maar klaar want we gaan 
goed zweten. 
Lees snel wat je te wachten staat. En zorg ervoor dat je bij ons geraakt. 
Kan je niet komen om een of andere reden? Laat het ons zeker weten. 
Je kan een mailtje sturen naar kapoenen@47aka.be en dan zijn we tevree. 

We starten op zaterdag 9 januari met een echt diner. 
Het wordt genieten hier op de Akabe. 
Het is van 17 tot 19u30 uur. 
Wij zorgen voor het eten. Zodat we zeker niets kunnen
vergeten. 

De leiding moet deze maand heel veel studeren. 
Maar we doen ons best om te pauzeren.

Dit doen we op de Akabe.
Want anders krijgen we heimwee.

Zaterdag 23 januari zijn we weer bij elkaar. 
Want anders wordt het veel te raar. 

Het duurt van 15 tot 17 uur waarbij er een filmpje wordt bekeken.
Dan zitten we gezellig bij elkaar onder een deken. 

Wij zorgen voor de sfeer en gezelligheid. 
Jullie zorgen voor je aanwezigheid. 

De volgende vergadering is weer normaal. Daarom doen we iets
speciaal. 
Zondag 7 februari van 13u tot 16u worden we echte kampioenen. 
Wat dat zijn onze kapoenen. 
We houden echte Olympische Spelen waarbij we de uitslag zullen meedelen. 



19-20 en 21 februari gaan we weer weg. 
Daarom dat dit al wordt gezegd. 

We vertrekken met heel de Akabe ergens naartoe. 
Maar voor de rest houden we nog ons mondje toe. 

De brief komt er heel snel aan. 
Dus ga al maar klaar staan. 

Op zondag 6 maart houden we een echte tea-time. 
Dat wordt een echt festijn. 
Jullie kunnen met je ouders en familie een taartje komen eten. 
We vonden dat jullie dit nog wel moesten weten. 
Zo kunnen we leuke dingen doen op kamp. 
En dat maakt het echt wel plezant. 
Van 14u tot 17u kan je in ons scoutslokaal terecht. 
Zo dan hebben we dit ook weer eens vastgelegd. 

Nationale Akabedag is op zaterdag 19 maart. 
Dus wees paraat! 

De uitleg ga je zeker nog krijgen. 
We gaan hierover zeker niet zwijgen. 

Datum Uur Vergadering 
Zaterdag 9 januari 17u – 19u30 Diner vergadering

Zaterdag 23 januari 15u – 17u Filmvergadering
Zondag 7 januari 13u – 16u Olympische Spelen 

Vrijdag – zondag 19-20-21
februari 

Meer info volgt nog Groepsweekend 
Zondag 6 maart 14u – 17u Tea - Time 

Zaterdag 19 maart Meer info volgt nog Nationale Akabedag 

We hebben er al zin in! 
Kusjes
Ellen – Lina – Sara – Sharon 



zo leuk worden! Hieronder vinden jullie de planning voor de komende maanden!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 10 januari (10.00u-13.00u): FILMVERGADERINGVandaag mogen jullie recht uit bed naar de vergadering komen! Ja, zelfsin pyjama! Dan kruipen we in het lokaal allemaal gezellig onder eendekentje (dat je ook mag meenemen) en kijken we samen film! Welke?Dat zien jullie dan wel! 

Zondag 24 januari (10.00-16.00u): KAMPEN BOUWENOm te laten zien dat jullie ondertussen echte scouts zijn gaan we vandaag kampen bouwen! Met karton, takken, bladeren, … mogen jullie het beste van jullie zelf laten zien! Wie weet hangt er zelfs een kleine wedstrijd aan vast? 

Zondag 7 februari (10.00u-16.00u): GEMENGDE VERGADERINGDeze vergadering krijgen we bezoek! Namelijk van de kapoenenvan de scouts aan de andere kant van het fort: de 85e! Samen methen gaan we vandaag spelletjes spelen, plezier maken en nieuwevrienden leren kennen! Aangezien het ook Carnaval is, verwachten wij jullie allemaalverkleed te zien!

Vrijdag 19 – zondag 21 februari: GROEPSWEEKENDNet zoals elk jaar gaan we ook dit jaar weer met de hele scouts op weekend! Zoals altijd zal dit weer een heel leuk weekend worden! Meer informatie hierover krijgen jullie nog in een brief. 



Vrijdag 11 – zondag 13 maart: TAKWEEKENDNu dat we al enkele maanden ver zijn in het scoutsjaar enelkaar allemaal al goed kennen, is het eens tijd om met deWelpen op weekend te gaan! Een weekend vol plezier,gelach en vriendschap! Waar, hoe laat, wat mee te nemenen dergelijke vernemen jullie tijdig nog via een brief! 

Zaterdag 19 maart: AKABEDAGVandaag is het Akabedag! Samen met alle Akabe’s van Vlaanderen komen we vandaag samen in Sint-Niklaas om met elkaar te spelen en elkaar te leren kennen. Hoe dit verder praktisch in zijn werk gaat gaan, wordt ook nog tijdig naar jullie gecommuniceerd! 



Allereerst willen wij jullie een gelukkig nieuwjaar wensen. Ons goed voornemen is om dit jaar alleen nog leuke vergaderingen te doen! 

Zondag 10 januari (10-16 uur)Driekoningen
Boterhammen meebrengenVerkleedDrie koningen, drie koningen, geef mij een nieuwe hoed.Vandaag vieren we driekoningen.Laat zien dat jij een goede koning bent en kom naar dezevergadering.Vergeet zeker niet om je mooiste outfit aan te trekken.

Zaterdag 23 januari (19-21:30) Filmavond
Films meebrengenPopcorn? Check!Chips? Check!Frisdrank? Check!Vanavond mag het allemaal, want wij kijken een film.Vergeet zeker niet om een leuke film mee te brengen. 

Zondag 7 februari (10-16 uur)Carnaval
Boterhammen meebrengenHoera! Het is carnaval! Gek doen, verkleden, kleurtjes, dansen, stoeten,…Het kan allemaal. 



11-13 maartTakweekend
Meer info volgtWeeral een weekend? Ja hoor, maar deze keer niet metiedereen, maar enkel samen met de Welpen. We maken er een knetterend weekend van.Meer info krijgen jullie nog in een brief.

Zaterdag 19 maartNationale Akabedag
Meer info volgtWij zijn bij de Akabe!Met die zin gaan we Sint-Niklaas veroveren, samen met alle Akabe’s van Vlaanderen.Het thema: Wees Piraat.We spreken nog verder af voor vervoer (carpoolen of trein).

Zo, dat was het voor deze knip.Tot de volgende!
Jolien, Veerle, Tim en Quentin.



weer paraat voor een knallend tweede deel van het jaar! Hier alvast de planning voor de komende drie maanden. 
Wij willen jullie ook graag aan de fotowedstrijd herinneren! Hoe meer foto’s we doorsturen, hoe meer kans we maken op een springkasteel op kamp. De meeste foto’s maken we tijdens vergaderingen zelf, maar we zijn nog op zoek naar volgende foto’s.- Een foto waar je met een Bekende Vlaming opstaat;- Een foto waar je met een dier opstaat.  (van elke diersoort maar één foto).Hoe meer foto’s je doorstuurt, hoe beter! Dat mag je doen naar 

givers@47aka.beAls je op een verre reis zou gaan, kan je ons ook extra punten bezorgen door een kaartje met vermelding ‘givers Edegem’ te sturen naar:
Fotowedstrijd AKABENieuwe Beggaardenstraat 26 bus 32800 Mechelen

En dan nu het programma!

Zondag 10 januari  14u-16u:  WIMA BOWLING te SCHELLEVandaag verwachten we jullie in de Wima Bowling te Schelle (Boomsesteenweg 9) waar we onze sporttalenten eens zullen laten zien! Breng €5 mee.Heb je problemen om tot Schelle te geraken? Mail dan zo snel mogelijk naar 
givers@47aka.be. Dan zorgen we dat je met de leiding mee kan rijden. 

Zondag 24 januari  10u-16u: Oma en opa vergaderingAltijd al willen weten hoe het voelt om 60 jaar ouder te zijn? Kom hetvandaag ontdekken.Kom verkleed en breng boterhammen mee. 



Vrijdag 19 – zondag 21 februari: Groepsweekend Dit weekend gaan we op groepsweekend! Meer info volgt. 

Zondag 6 maart  10u- 16u: MaffiaWe maken de buurt onveilig! Kom verkleed als maffia.Breng boterhammen mee, en als je een buzzypass (en eventueelbegeleiderskaart ) hebt, mag je die vandaag ook meebrengen. 

Zaterdag 19 maart NATIONALE AKABEDAGVandaag is het nationale akabedag. Dat wil zeggen dat we eens goed zot gaandoen met alle akabe’ers uit België!



Welke dag? Hoe laat? Wat? Waar? Meebrengen?
Zondag 10 januari 14u – 16u Bowlen Schelle €5
Zondag 24 januari 10u – 16u Oma en opa Lokaal VerkleedklerenBoterhammen
Zondag 7 februari 10u – 16u Gezelschapsspelletjes Lokaal GezelschapsspelBoterhammen
Vrijdag 19 – zondag 21 februari Groepsweekend Bericht volgt
Zondag 6 maart 10u – 16u Maffia Lokaal VerkleedklerenBoterhammen
Zaterdag 19 maart Nationale akabedag Sint-Niklaas Bericht volgt
Noteer ook alvast 22-23-24 april in je agenda voor ons takweekend!
Veel liefs van jullie leiding!Tina, Eline, Sanne en Lotte! 



Vanavond maken we er een gezelligeSpelletjes avond van. Monopoli, cluedo, uno, om ter hoogst,… Overzicht
Datum 15-1-2016
Tijd 19u-21u
Thema Gezelschapsspelletjes
Mee te nemen Drinken

7 februari  
Vandaag trekken we de wereld rond. We leven zoalsde Indianen, Brazilianen en Australiërs. Bereid jullievoor op een mega spannende dag. 

Overzicht
Datum 7-2-2016
Tijd 10u-16u
Thema Reisje rond de wereld
Mee te nemen Middageten, snack en drinken.

19-20-21 februari: Groepsweekend
Dit weekend gaan we op groepsweekend. JOEPIE!!!
Bereid jullie voor op een supermegecoolweekend met de hele scouts.
Meer informatie volgt nog in een brief.



Overzicht
Datum 10-01-2016
Tijd 10u-16u
Thema Bomma’s en bompa’s
Mee te nemen Middageten, snack en drinken.

Zaterdag 19 maart: Nationale Akabedag
Vandaag gaan we met alle Akabegroepen in het land op uitstap.Neem jullie goed humeur mee en bereid jullie voor op een knotsgekke akabedag!Meer info volgt nog in een brief!



+22
Dag plus 22 – ers,
Ten eerste: Een zalig kerstfeest!
Ten tweede: Een gelukkig nieuwjaar!
Ten derde: Hier is jullie programma...

Zondag 24 januari 10-16u Koude wintervergaderingKleed je vandaag maar warm aan, want brrrrr.... het is koud. Maardat houdt ons niet tegen om naar buiten te trekken.Vergeet je middageten niet 

19 – 20 – 21 februari GroepsweekendHoera!!! We trekken er weer op uit. Als ervaren rotten is het uiteraard niet de eerste keer dat jullie meegaan op groepsweekend.  Voor de details moeten we nog even wachtenop de brief, maar ik kan je nu al verzekeren dat het weer een top-editie wordt 

Zaterdag 19 maart AkabedagVandaag komen alle Akabedgroepen van Vlaanderen samen in Sint-Niklaas. En ook wij zullen erbij zijn! Meer informatie volgt. 

Veel groetjes van jullie allerliefste leiding,
Carine, Charline, Hanne en Sarah



Wist je dat...
…je de Knip ook online kan lezen?Op www.47aka.be

… je onze groep ook kan volgen op facebook?47e Akabe Edegem

 



Kleurplaat



Tellen met Ellen
Dag Knippers,
In deze Knip gaan we leren tellen tot 10 in verschillende talen.
In het Nederlands is het niet zo moeilijk: een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien

Nu in het Frans: un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix
In het Engels: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten
In het Duits is het al iets moeilijker: eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn
In het Spaans: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez
Kan jij tot tien tellen in nog een andere taal? Stuur het door naar knip@47aka!
 



Uit de oude doos... 

  



Uit de oude doos...  

 

 



Kapoenen9 januari (zaterdag) Diner op de Akabe23 januari (zaterdag) Filmvergadering7 februari Olympische Spelen19 – 21 februari Groepsweekend6 maart Tea-Time19 maart (zaterdag) Akabedag Sint-Niklaas
Welpen10 januari Filmvergadering24 januari Kampen bouwen7 februari Gemengde vergadering19 – 21 februari Groepsweekend11-13 maart Takweekend19 maart (zaterdag) Akabedag Sint-Niklaas
Jonggivers10 januari Driekoningen23 januari (zaterdag) Filmvergadering7 februari Carnaval19 – 21 februari Groepsweekend11-13 maart Takweekend19 maart (zaterdag) Akabedag Sint-Niklaas
Givers10 januari Driekoningen24 januari Oma en Opa vergadering7 februari Gezelschapsspelletjes19 – 21 februari Groepsweekend6 maart Maffiavergadering19 maart (zaterdag) Akabedag Sint-Niklaas
Jins15 januari (vrijdag) Spelletjesavond7 februari Reis rond de wereld19 – 21 februari Groepsweekend6 maart Oma en Opa vergadering19 maart (zaterdag) Akabedag Sint-Niklaas
+2224 januari Koude Wintervergadering19 – 21 februari Groepsweekend19 maart (zaterdag) Akabedag Sint-Niklaas



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 Eline De Naegel
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 


