
April – juni 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,
In uw handen heeft u alweer de derde en laatste Knip van het jaar. Nu de 
zomer eraan komt, kunnen we stilaan beginnen aftellen naar het kamp. 
Maar eerst heeft jullie liefste leiding nog enkele leuke vergaderingen voor 
jullie in petto.
Geniet ervan! 
De redactie 
knip@47aka.be

 



Groepsleiding
Beste leden, ouders, leiding en andere Knip-lezers, 
Het jaar is alweer voorbijgevlogen en zo komen we dan weer bij de laatste Knip van dit scoutsjaar. We hebben er in Februari een geweldig groepsweekend opzitten, op naar het groepskamp! 
Ook staan er nog een paar andere leuke activiteiten op jullie te wachten. Op 30 April organiseren we een geweldige kinderfuif met daarna een tweede jenevercafé, feest gegarandeerd! Ook organiseren er nog takken een pannenkoekenslag en een  Croque monsieur slag. Meer info kunnen jullie verder in de knip terugvinden.
Om er zeker van te zijn dat iedereen de juiste kamdatums heeft, hier ze nog eens allemaal op een rijtje.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

Wij hebben er alvast nog veel goesting in!Tot snel!
GroetjesHanne, Fabian & Carine
groepsleiding@47aka.be



Croqueslag



Tweedehands



Pannenkoekenslag – 7 MEI
Beste scout, ouder of aanverwant,Op 7 mei organiseren de Jins van Akabe Edegem een heuse pannenkoekenslag. Iedereen is welkom, van groot tot klein, van jong tot oud! Zo hebben onze leden een centje meer om van hun kamp te genieten, en kunnen jullie de weegschaal wijsmaken dat dat extra kilootje voor het goede doel is. Bruine suiker, siroop of andere zoetigheden, er is voor ieders wat wils.
Wat: Pannenkoeken aan democratische prijzen.Waar: Scoutslokalen van de 47ste, Rogier van der Weydenstraat 2, te Edegem.Wanneer 7 mei, van 12uur tot 17u



Feest



KAPOENEN
Allerliefste kapoenen 

Hier is hij dan, de allerlaatste knip van het jaar. Oooooooooh! Wij vonden het een heel tof jaar met jullie en wij hopen dat jullie allemaal talrijk aanwezig zullen 
zijn op de laatste vergaderingen. Kan je toch niet komen? Dat is niet erg, maar geef ons wel een seintje: kapoenen@47aka.be

Zondag 10 april 2016: Paasvergadering
13u – 16u Hoe ziet de paashaas eruit?Komen de paasklokken echt uit Rome? 
Jullie komen het te weten op de enige echte paasvergadering. 

Zondag 24 april 2016: Ra ra ra… wat vind je daar?- vergadering13u – 16u 
Heb jij een goede speurneus? Kan jij schatten terugvinden? 

Kom dan maar naar deze vergaring, want we halen de speurneus in ons naar boven. 

Zaterdag 30 april 2016: Kinderfuif 
Onze scouts organiseert dit jaar een echte kinderfuif. Meer informatie vind je vooraan in deze Knip.

Zondag 8 mei 2016: Ontbijtvergadering10u – 13u 
Vandaag wordt het anders dan anders. Samen gaan we smullen van ons ontbijt op de scouts. 

Zondag 22 mei 2016: Watervergadering 
13u – 16u Alle eendjes zwemmen in het water. 
Falderalderiere falderalderareAlle eendjes zwemmen in het water. Falde falderaldera.
Als het goed weer wordt, is water onze beste vriend.Neem droge kleren mee en een handdoek. 



KAPOENEN
Vrijdag 3 juni: Lampionnentocht18u – 20u 
We halen de lampionnen boven,want we gaan op een echte lampionnentocht. 

Overzicht 
Data Uur Vergadering 
Zondag 10 april 13u – 16u Paasvergadering 
Zondag 24 april 13u – 16u Ra ra ra… wat vind je daar- vergadering
Zaterdag 30 april 17u – 20u Kinderfuif
Zondag 8 mei 10u – 13u Ontbijtvergadering
Zondag 22 mei 13u – 16u Watervergadering (droge kleren en 

handdoek) 
Vrijdag 3 juni 18u – 20u Lampionnentocht
Dit was de laatste knip voor dit jaar. Wij vonden het echt heel fijn om jullie leiding te zijn en om 
samen toffe dingen te doen. 
Kusjes 
Van jullie liefste kapoenenleiding 
Lina, Sara, Sharon, Ellen 



spelletjes doen? Dan is deze vergadering de juiste vergadering voor jullie! Breng vriendjes en vriendinnetjes mee en speel zelf eens een keertje de baas over de leiding! 

Zondag 24 april 2016 (10u – 16u) : BALLONEN EN VETTIGE OPDRACHTEN

We gaan werken met ballonnen, het is de bedoeling dat het een stille vergadering wordt! Er gaan geen ballonnen geploft worden, integendeel we gaan er verschillende leuke opdrachten met doen. Misschien zelfs een vettige opdracht, maar ssshtt niet aan de mama vertellen, het wasmachine wast wel! 

Zaterdag 30 april 2016 (17u – 20u) : FUIF (zie flyer) 

Waar zijn al die feestbeesten hier? Iedereen goed uitgeslapen en zijn dansschoenen aan? Schud die beentjes maar los en kom lekker dansen met alle andere kinderen op de kinderfuif! De dag daarna is het toch zondag, kan je lekker uitslapen! 

Zondag 8 mei 2016 (10u – 13u) : CROQUESLAGWe gaan aan de slag met de givers! In de voormiddag maken we samen een heleboel croque monsieurs, tot ze bijna uit onze oren komen! Als jullie ouders jullie dan ’s middags komen halen kunnen zij daar lekker van smullen! Ook in de namiddag zijn jullie met familie en vrienden welkom om lekker te komen smullen. Wij kijken er alvast naar uit om jullie kookkunsten te zien!

 



Zondag 22 mei 2016 (10u – 16u) : LEGERVERGADERING               Waar zijn al die stoere jongens en meisjes? Altijd al eens willen weten hoehet is om in het leger te zitten, stoere opdrachten te mogen doen, over degrond te kruipen en zo’n cool pak aan te hebben? Kom dan in legerklerennaar deze vergadering en je zal meteen kunnen bewijzen wat een stoerejongens en meisjes jullie zijn! 

Zondag 5 juni 2016 : BINNENSPEELTUIN/ZEE (zie brief)  Stralende zon en lekker warm? Dan gaan wij ons amuseren aan dezee en op het strand! Regen en heel veel wind? Dan gaan wij onseven hard amuseren in de binnenspeeltuin. Wij kijken er alvast naaruit om met jullie op pad te gaan! 



De volgende vergaderingen hebben we weer heel veel leuks klaar staan. En wat tof nog 
eventjes en het is weer grote vakantie! 

Zondag 10/4 (10-16 u) 
Gemengde vergadering  
Hé wat leuk, samen met anderen ravotten en toffe dingen doen.
 Vergeet zeker je boterhammen niet.

Zaterdag 23/4 (18.30-21 u)
Gezelschapsspelletjes
Wat gezellig een avond vol leuke gezelschapsspelletjes. Neem
zeker je favoriete spelletje mee.    

Zaterdag 30/4 (17-20 u)
Kinderfuif
Joepie lekker feesten en dansen met zen allen !

Zondag 8/5 (10-12.30 u)
Koekjes en cake
We gaan koekjes en cake verkopen. Neem allemaal cake of koekjes van thuis mee.



Waterspelen
Onee ik ben helemaal nat! Vandaag gaan we met water spelen, dus
neem zeker kleren mee die nat  mogen worden. Vergeet  zeker je
boterhammen niet.

Zondag 5/6 (9-12.30 u)
Filmontbijt
mmmmmm… jammie lekkere koffiekoeken en ook nog een film hoe leuk is dat!

11/7-21/7
Kamp
Joepie we gaan met iedereen op kamp. Meer info krijgen jullie nog in een brief.









Overzicht
Datum 10/4
Tijd 10u-16u
Thema Titanic
Mee te nemen Middageten, snack en drinken

Vrijdag 22 – zondag 24 april: Takweekend Paard van Troje
Hoera! We gaan op takweekend en nemen mee: een teletijdmachine. Dit weekend worden we helemaal onder gedompeld in de wereld van Troje en al haar helden. Meer informatie volgt nog via een brief.

Overzicht
Datum 22-24/4
Tijd Brief!
Thema Paard van Troje 
Mee te nemen Brief!



Ook de jins zijn uiteraard welkom op onze fuif. Smeer die dansbenen maar in, oefen je moves!

 

 



Overzicht
Datum 7/5
Tijd 11u-15u
Thema Pannenkoekenslag
Mee te nemen Ouders, familie, vrienden en klasgenootjes!

Zondag 22 mei: Pippi Langkous vergadering Welkom in Villa Kakelbont. PippiLangkous  gaat  ons  eenrondleiding  geven  in  haar  huiswaar alles kan en alles mag. Zetjullie vlechtjes maar scheef in jehaar en laat die jongens pet ophalf 7 hangen. Vandaag brengenwe de dag door met uitgestokentong en halen we grappen en grollen uit waar zelfs zwarte piet van zouverschieten.Overzicht
Datum 22/5
Tijd 10u-16u
Thema Pippi Langkous
Mee te nemen Middageten, snack en drinken.



In  juni  moet  de  leiding  studeren  en  zijn  er  jammer  genoeg  geenvergaderingen.
In juli zijn we er weer en gaan we met zijn allen op kamp!



+22

22-24 april: takweekend, een brief volgt binnenkort
30 april: kinderfuif in het lokaal, maar ook de oudere leden zijn welkom
28 mei: verrassingsvergadering, van 10-16u
18 juni: afscheidsvergadering, van 20u tot … (waarschijnlijk 22u30)



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

 



Puntjes verbinden

 
 



Groepsweekend

  



Groepsweekend 
 



Overzicht
Kapoenen10 april Paasvergadering24 april Speurneusvergadering30 april Kinderfuif8 mei Ontbijtbergadering22 mei Watervergadering3 juni Lampionnentocht14-21 juli Kamp
Welpen10 april Leden worden leiding en vriendjesdag24 april Ballonnen en vettige vergadering 30 april Kinderfuif8 mei Croqueslag22 mei Legervergadering5 juni Uitstap 14-21 juli Kamp
Jonggivers10 april Gemengde vergadering 23 april Gezelschapsspelen30 april Kinderfuif8 mei Koekjesvergadering22 mei Waterspelen5 juni Filmontbijt11-21 juli Kamp
Givers10 april Gezelschapsspelen 2.022-24 april Takweekend30 april Kinderfuif8 mei Croqueslag22 mei Paravergadering5 juni Laatstevergadering11-21 juli Kamp
Jins10 april Titanic vergadering 22-24 april Takweekend30 april Fuif7 mei Pannenkoekenslag22 mei Pippi Langkousvergadering11-21 juli Kamp
+22  22-24 april Takweekend30 april Fuif28 mei Verrassingsvergadering18 juni Afscheidsvergadering



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 


