
 
 
 
 
 
 

 
September – December 2016 

 

 
 
 
VU: 
Babs Krekels     
Eline De Naegel  
Lieselot Mermans  



HOPPER 
voor al je scouts-aankopen: 

scoutshemden 
slaapzakken 

tenten 
rugzakken 

en veeeeel meer! 
 

De HOPPER-winkel in de buurt is te vinden in de Wilrijkstraat 45, 2140 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 
 
 

Gegroet lezers, 

 

Het nieuwe scoutsjaar is begonnen met als 

jaarthema ‘Grenzeloos groeien’. Wat wil dit nu 

eigenlijk zeggen?  
 

Scouting is dé plek waar we samen, met vallen en 

opstaan, kunnen groeien. Je leert er al doende en 

op je eigen tempo, als op een veilige 

ontdekkingsreis. We trekken weg van bekende 

paden en kiezen samen welke grenzen we dit jaar 

willen verleggen. De kracht zit dit jaar in het 

woordje nog: “Ik kan dat niet” wordt “Ik kan dat 

nog niet”. Ontdek, leer en vooral: groei! 

 

Daarom gaan we van dit jaar een geweldig jaar maken en hopen 

we jullie allemaal elke vergadering op de scouts te mogen 

verwelkomen. 

 

Groetjes, 

 

De redactie 

 
 

 
 
 
  



Groepsleiding 
 
 

Liefste scouts, ouders, begeleiders, leiding en andere Knip-lezers, 

Laat ons beginnen bij het begin, namelijk onszelf even voorstellen. 

Wij, Lotte, Tina en Fabian, zijn de nieuwe groepsleiding voor de 

komende twee scoutsjaren. Wij nemen het sleeptouw over van de 

vorige groepsleiding! Wanneer je dus met vragen zit, waarvoor je 

niet terecht kan bij de takleiding, mag je deze altijd aan ons stellen. 

Wij zullen dan ons best doen om met een antwoord voor de boeg 

te komen. 

 

Vanaf dit scoutsjaar zal de groepsleiding ook de taak van raad van 

bestuur (RVB) van de vzw op zich nemen. Echter, hiervan moet je 

jezelf niets aantrekken, want de taken van de RVB gebeuren veelal 

achter de schermen. 

 

Het nieuwe jaarthema, ‘Grenzeloos Groeien’, zet een van de 

belangrijkste levenslessen van het scoutsgebeuren in de verf. 

Grenzen verleggen en daaruit veel nieuwe dingen leren! Zondag 

om de twee weken zal je leiding klaar staan om je hand vast te 

nemen en samen beetje bij beetje deze grenzen te verleggen! Wij 

hebben er alvast super veel zin in! 

Vele groetjes, 

Tina, Lotte & Fabian 

Tina: 0472/84.30.83 

Lotte: 0493/20.40.14 

Fabian: 0476/54.92.16 

groepsleiding@47aka.be 

 

mailto:groepsleiding@47aka.be


KAPOENEN 
 

 

 
  



KAPOENEN 
Zondag 02/10: Dierenvergadering 

Vandaag gaan we met z’n allen naar de 

dierentuin. We zullen onze ogen kunnen 

uitkijken op de mooiste dieren die de 

natuur kent. We leren nieuwe geluiden 

kennen en misschien wel inspiratie voor 

de totem die jullie ooit zullen krijgen. 

Vandaag is wel een dag waarop we flink 

zullen moeten stappen en goed zullen moeten luisteren. Het is dus erg 

belangrijk om op tijd te gaan slapen en een lekker lunchpakket klaar te 

maken, zodat we tussen het genieten door lekker kunnen smullen.  

  

Overzicht 

Datum en uur 02/10 + 13u-16u 

Mee te nemen Lunchpakket met vieruurtje (denk eraan, fruitjes zijn 

vaak ook een lekker tussendoortje) 

Zoo-pass of andere mogelijke toegangskaarten of 

kaarten met reductie. 

Voldoende drinken om de dag door te komen. 

Regenjas/paraplu indien de weergoden ons niet gunstig 

zijn 



KAPOENEN 
Zondag 30/10: Halloweenvergadering 

Hebben jullie ooit al eens een echte heks, 

spook of monster gezien? Vandaag gaan we 

op griezeltoch dus neem jullie griezeligste 

kleren maar uit de kast dan gaan we samen 

alle halloweenfiguren verslagen. 

 

 

Zondag 20/11: Zotte professor vergadering 

De professor van Zottegem heeft zijn grandioze 

uitvinding eindelijk afgekregen: De Ultieme 1-2-3 

Pizza Bakoven. Helaas is de Italiaanse maffia hier 

niet blij mee en hebben ze de onderdelen van de 

machine gestolen. Helpen jullie de zotte professor, 

misschien heeft hij zelfs wel een pizza of 2 teveel! 

 

  

Overzicht 

Datum en uur 30/10 + 13u-16u 

Mee te nemen Koek/fruit, drankje en 

verkleedkleren 

Overzicht 

Datum en uur 20/11 + 13u-16u 

Mee te nemen Koek/fruit, drankje en 

verkleedkleren 



KAPOENEN 
Zondag 04/12: Sinterklaasvergadering 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer 

aan! Hij brengt ons Sint Nicolaas ik zie hem al 

staan. Jullie horen het goed, vandaag komt de 

Sint langs op de scouts. We zullen te weten 

komen wie lekkers krijgt, en hopelijk is er 

niemand voor de roe. Deze kapoenen zullen met 

een zwart neusje naar huis vertrekken. 

 

Zondag 18/12: Kerstvergadering 

Wisten jullie al dat de kerstman zijn pakjes al 

vliegend in een slee met rendieren rondbrengt.  

Kerstmis komt eraan en dat vieren we ook op 

de scouts. Zet jullie kerstmutsen dus maar op 

en haal jullie kerstboom maar boven, vandaag is 

het feest! 

 

  

Overzicht 

Datum en uur 04/12 + 13u-16u 

Mee te nemen Een rugzak om hopelijk veel pakjes 

in te steken. 

Overzicht 

Datum en uur 18/12 + 13u-16u 

Mee te nemen Koek/fruit en drankje 



WELPEN 
 
 

 

  
 

 
 

 



WELPEN 
 
 

  
 

 

  



WELPEN 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

  



JOGI’S 
 

Dag lieve Jogi’s  

Het scoutsjaar is weer begonnen. Je kan de leiding niet meer 

stoppen. Daarom hier de eerste knip. Lees de knip goed na want 

er staan al leuke zondagen gepland. Kan je dit jaar toch een zondag niet komen, 

laat het ons dan zeker weten. Als je nog vragen hebt kan je deze naar volgend 

adres versturen, wij antwoorden graag op jullie vragen: jonggivers@47aka.be 

2 oktober 10 -16 uur: kennismaking  

We hebben elkaar nu al één keer gezien maar ook de 

leiding heeft het moeilijk met namen. Daarom een 

vergadering alleen rond kennismaking. Op het einde 

van de dag kennen we elkaar al veel beter en zijn we 

klaar om met elkaar te spelen.  

15 oktober: Groepsfeest 

Dit weekend is er geen vergadering omwille van het tofste feest van het jaar. 

Namelijk ons groepsfeest. Alle leidingen zijn er druk mee bezig. Maar ook jij kan 

ons helpen, breng zoveel mogelijk familie, kennissen en vrienden mee. Hoe meer 

volk hoe meer vreugde.  

30 oktober 10-16 uur: papiervergadering  

Zo veel kranten, maar wat kunnen we er allemaal mee 

doen nadat we ze gelezen hebben. Daar gaan we 

vandaag achter komen. Breng allemaal zo veel mogelijk 

kranten mee en dan gaan we samen ontdekken wat we 

er mee kunnen doen.  

20  november  10-16 uur: fort race 

Onze scouts is gelegen in het fort, maar wie kent 

het fort het beste. Dat gaan we vandaag te weten 

komen in een echte fort race. Moet je vroeger 

door of ben je wat later laat het ons dan zeker op 

voorhand weten, zo kunnen wij laten weten waar 

we zijn op dat moment.  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqjOXhyfXOAhVIChoKHcSMBpwQjRwIBw&url=http://www.ldd-soft.be/KENNISMAKING/kennismaking.html&bvm=bv.131783435,d.d2s&psig=AFQjCNFfM9WmLJs12grpHukRSjXMH41IvA&ust=1473073817416915
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5tPz_yfXOAhVEXRoKHXaLAaQQjRwIBw&url=https://www.managementsite.nl/waarom-kranten-zullen-uitsterven&bvm=bv.131783435,d.d2s&psig=AFQjCNETTaj1MkytAfdHkmZiAjcTjy8tlw&ust=1473073881895115
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5ruK2yvXOAhWR0RoKHcKgAdUQjRwIBw&url=http://www.fortenvanbelgie.be/fort.php?fort%3DABBF5E&bvm=bv.131783435,d.d2s&psig=AFQjCNFWSEYtawdosLVaF6DARqSIA_ENDA&ust=1473073995714619


JOGI’S 
4 december 10-16 uur: sinterklaasvergadering  

Hij komt, hij komt, 

de lieve, goede Sint. 

Mijn beste vriend, jouw beste vriend, 

de vriend van ieder kind! 

Mijn hartje klopt, 

mijn hartje klopt zo blij. 

Wat brengt hij mij, wat brengt hij jou, 

wat brengt hij jou en mij? 

Wie zoet was, koek! 

Wie stout was, krijgt de roe! 

Hij komt, hij komt, 

de lieve, goede Sint. 

Mijn beste vriend, jouw beste vriend, 

de vriend van ieder kind! 

Ik denk dat je nu al wel weet welke vergadering het vandaag is. Warm je stem 
maar goed op zodat we sinterklaas warm kunnen verwelkomen.  

18 december 10-16 uur: kerstvergadering  

kaartjes, kerstbomen, versiering, kerstdiner, familie, …  

Ik denk dat je al wel weet wat we vandaag op de scouts 

gaan vieren. Maar zoals veel feesten blijven er sommige 

dingen geheim, ook vandaag  is dit het geval. Kom naar de 

vergadering en je weet wat er allemaal gaat gebeuren.  

Vele groetjes van  

Justine   Babs   Sara  Ine 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj738Sty_XOAhUEXBoKHfAmAbgQjRwIBw&url=http://www.ictheek.be/ict/archieven/tag/sinterklaas&bvm=bv.131783435,d.d2s&psig=AFQjCNEPtPUO9XsrWVqaRq4fl7gjvJfKcQ&ust=1473074248640803
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP_p3Zy_XOAhXHfxoKHcevDhQQjRwIBw&url=http://kerst.startpagina.nl/&bvm=bv.131783435,d.d2s&psig=AFQjCNEhLCAiSxUKv1ROj_U3jM74_57u0Q&ust=1473074310455325


GIVERS 
 
əuuɐS uə uəๅๅƎ ʻəʇʇoๅɹɐɥƆ 

ɓuıpıəๅ əıๅๅnſ 

¡ʇəoɯəɓəʇ ɹɐɐſsʇnoɔs ɓıpๅəʍəɓ uəə uɐɐɓ əM 

 

·əəɯ uəɯɯɐɥɹəʇoq əſ ɹəʞəz ɯəəN ·n9Ɩ ʇoʇ n0Ɩ 

uɐΛ ·ๅɐɐʞoๅ ʇəɥ ɹɐɐu ɓɐpuoz əzəp ɹɐɐu uɐp 

ɯoʞ ʻʇdooๅɟɐ ๅɐɐɥɹəʌʇsɹəʞ ʇıp əoɥ uəʇəʍ əſ 

ๅıM …ʻๅɐɐʞoๅ ʇəɥ uı ɓıๅๅəzəɓ uəʇʇız sɹəʌı⅁ 

əๅๅɐ uə sıɯʇsɹəʞ ɹooʌ ʞəəʍ əp sı ʇəH 

ɹəqɯəɔəp 8Ɩ 

 

·ʇəıu uəɯɯɐɥɹəʇoq əſ ʇəəɓɹəΛ ·n9Ɩ ʇoʇ n0Ɩ uɐʌ ɹoop ʇɐɐɓ ʇıႧ 

·əəɯ sɐɐๅʞɹəʇuıS ʞoo ſıɥ ʇɓuəɹq ʞſıๅədoɥ uə ʇɯoʞ ʇəıԀ əʇɹɐʍZ 

¿ſıɯ uə n ſıɥ ʇɓuəɹq ʇɐM ¿ſıɯ ſıɥ ʇɓuəɹq ʇɐM 

¿noſ ſıɥ ʇɓuəɹq ʇɐM 

·ſıๅq oz ʇdoๅʞ əſʇɹɐɥ uſıɯ ʻʇdoๅʞ əſʇɹɐɥ uſıW 

·puıʞ ɹəpəı uɐʌ puəıɹʌ əp ʻpuəıɹʌ əʇsəq ʍn 

ʻpuəıɹʌ əʇsəq uſıW 

ʻʇuıs əpəoɓ əʌəıๅ əıp ʻʇɯoʞ ſıɥ ʻʇɯoʞ ſıH 

ɹəqɯəɔəp h 

 

 



GIVERS 
 

·ʇəıu uəɯɯɐɥɹəʇoq əſ ʇəəɓɹəΛ ·n9Ɩ ʇoʇ n0Ɩ uɐʌ ɹoop 

ʇɐɐɓ ʇıႧ ·əəɯ ɹəʞəz uɐp ɹɐɐɥ ɟo ɯəɥ ɯəəN ¿sı ɹɐɐſ 

8Ɩ uə ૬Ɩ uəssnʇ əıp uə uəpɹoʍ ๅıʍ pıๅ ɓou əıp puɐɯəı 

ſıſ uəʞ ·sʇnoɔs əp ɹɐɐu uəɓuəɹqəəɯ uəuuıpuəıɹʌ uə 

uəpuəıɹʌ əſ ๅɐ ɓɐɯ əſ ·ɓɐpuəpuəıɹʌ ʇəɥ sı ɓɐɐpuɐΛ 

ɹəqɯəʌou 0Շ 

 

·uəssɐduɐɐ uəuunʞ ๅəənʇuəʌə ʇəɥ əʍ ʇɐpoz uəʇəʍ səſʇuəʌə uɐp suo 

ʇəɥ ʇɐɐๅ ʻsı ʇɐɐๅ əʇ ɹnn ʇəɥ sๅ∀ ·uəๅəzəıɹɓ əʇ ɯo əıɓɹəuə ɓəouəɓ ʇəıu 

əʍ uəqqəɥ sɹəpuɐ ʇuɐʍ ʇɯoʞ sʇnoɔs əp ɹɐɐu əſ ɹooʌ uəqqəɥ 

uəʇəɓəɓ ɹəʞəz ๅɐ ʇəoɯ əſ ·nՇՇ-n6Ɩ uɐʌ ɹoop 

ʇɐɐɓ ʇıႧ ·ๅɐɐʞoๅ ʇəɥ ɹɐɐu ʇsəəqๅəzəıɹɓ ʇɥɔə uəə 

sๅɐ pəəๅʞɹəʌ ๅɐɐɯəๅๅɐ ɯoʞ ·uɐɐɓ ſıqɹooʌ ʇəıu 

ʞſıๅɹnnʇɐu əʍ uəʇɐๅ ʇıႧ ·uəəʍoๅๅɐH ɹooʌ ɓɐp 

əp ʇəɥ sı ɓɐɐpuɐΛ ·ๅɐ ʇəɥ uəpɐɹ əıๅๅnſ 

ɹəqoʇʞo 0Ɛ 

 

·uſız uəๅๅnz ɓızəʍuɐɐ ๅɐɐɯəๅๅɐ əıๅๅnſ 

ʇɐp uədoɥ əM ·ɟəıɹq uəə uı ɓou ʇɓๅoʌ 

oɟuı ɹəəW ¿ ɓɐɐɹɓ ʇəıu nu ɹə ʇsəəɟ əıʍ 

ʇuɐʍ uəʌoq ɹɐɐɯ ɹnəɯnɥ pəoɓ əſ ๅɐɐH 

·ʇsəəɟsdəoɹɓ ʇəɥ sı ɓɐɐpuɐΛ 

ɹəqoʇʞo ૬Ɩ 

 



GIVERS 
 

·əəɯ uəɯɯɐɥɹəʇoq ɓuəɹઘ ·n9Ɩ ʇoʇ n0Ɩ uɐʌ ɹoop ʇɐɐɓ ʇıႧ 

·sʇnoɔs əp do uəʇsəʇ uəuunʞ ʇıp əʍ ʇɐpoz əəɯ ɹəʞəz uɐp 

ʇıp ɓuəɹq ʻuəʇsəʇ ๅıʍ suəə ɓɐɐɹɓ ɟo ʇəəʍ əſɟəoɹd uəə əſ sๅ∀ 

·səſɟəoɹd ɐıʌ uəʞəozɹəpuo dɐɥɔsuəʇəʍ 

əๅๅɐ sɹəɯɯı uɐɐɓ əM ·uəɹɐʌ ɹəʇɐʍ unɥ uı 

əʍ uɐɐɓ ɓɐɐpuɐΛ ¿snๅnɯnƆ ɹossəɟoɹd uə 

sɐqɐɹɐઘ ɹossəɟoɹd ʻuſıๅəqqo⅁ ɹossəɟoɹd 

əıๅๅnſ uəuuəʞ 

ɹəqoʇʞo Շ· 

 

·dıuʞ əp uɐɐɹəʇɥɔɐ əſ puıʌ səɹpɐๅıɐɯ-ə uə ɹəɯɯnuuooɟəๅəʇ əႧ ·uɐɐ 

uəɓuıɹəpɐɓɹəʌ əp do ʇsnɹəɓ suo ʞəəɹds ɟo uooɟəๅəʇ ʻๅıɐɯ ɐıʌ suo ſıq 

ʇɥɔəɹəʇ uəɓɐɹʌ əıๅๅnſ ๅɐ ʇəɯ uəuunʞ əıๅๅnſ 

·ɹəqɯəɔəp uə ɹəqɯəʌou ʻɹəqoʇʞo ʻɹəqɯəʇdəs uəpuɐɐɯ əp ɹooʌ 

ɐɯɯɐɹɓoɹd ʇəɥ sı ɹəıH 

·puəʞəəʍ do xՇ ɓou əʍ uɐɐɓ uə uəop uəʇıəʇıʌıʇɔɐ əʞnəๅ ɓou ʇsɹəə 

əʍ uɐɐɓ ʻsı ɹəʌoz ʇəɥ ɹooʌ ɹɐɐW ·uɐɐɓ dɯɐʞ do uəๅๅɐ uſız ʇəɯ uɐp 

əʍ ʇɐp ʇuəʞəʇəq ʇɐႧ ·əıʇuɐʞɐʌ ɓnɹəʇ ʇəɥ sı uəpuɐɐɯ 0Ɩ uɐp ɹəpuıɯ 

ɹəʌo ʻuəɓɹoz uəəɓ ɹɐɐW ·sı uɐɐpəɓ əıʇuɐʞɐʌ əp ʇɐp uəɓɓəz ๅıʍ ʇıp 

ʻəəu ɥO 

·uəuuıɓəq ʇɐɐɓ ɹɐɐſsʇnoɔs xnๅ-əp-ɹədns ʇıp ʻuəuuıɹəoq uə uəɹəoq 

ʻuəɹəd uə uəๅəddɐ ʻuəɹəɥ uə səɯɐႧ 

 
  



GIVERS 
 
 
Hier nog een overzicht van wat we gaan doen: 
 

 

  



JINS 
 
2 oktober:  virus 

HELP! De hele wereld is in gevaar van een gevaarlijk virus dat iedereen 

heel ziek maakt! Kom dus zeker vandaag om de wereld te helpen redden 

in de zoektocht naar het geneesmiddel en zelfs  vaccin! en wie weet zijn 

jullie wel de helden van de wereld en de redden jullie de mensheid! 

Overzicht: 2 oktober 2016: Virus 

Uur: 10-16 uur 

Meenemen: 
Boterhammen 
Goed humeur  

 

15 oktober: groepsfeest 

Kom lekker smullen op het groepsfeest. Vergeet jullie zeker niet in te 

schrijven! 

30 oktober: Halloween vergadering  

BOOOOHOOOOO, MWOEHAHAHA, WHOOO, PSSSST,….  

Je raadt het al vandaag gaan we lekker griezelen. We decoreren en 

verkleden erop los en jagen iedereen de stuipen op het lijf! Kom dus zeker 

naar deze super-spannende vergadering!  

Overzicht: 30 oktober 2016: 
Halloween  

Uur: 10-16 uur 

Meenemen: 
Boterhammen 
Goed humeur  

 



JINS 
 

20 november: wetenschappers 

Vandaag zijn jullie uitverkoren om Professor  Weetikveel en zijn twee 

assistentes te helpen met het uitvoeren van hun experimenten. Bereid je 

voor op een dag vol spanning en avontuur. En wie weet ga jij wel naar huis 

met een Nobelprijs! Labojas en veiligheidsbril zijn aan te raden.  

Overzicht: 20 november 2016: 
wetenschappers  

Uur: 10-16 uur 

Meenemen: 
Boterhammen, goed humeur  

 

4 december: Sinterklaas 

Vandaag komt Sinterklaas naar de scouts, dus wij hopen dat jullie allemaal 

braaf geweest zijn dit jaar. 

Overzicht: 4 december 2016: 
Sinterklaas  

Uur: 10-16 uur 

Meenemen: 
Boterhammen, goed humeur  

 

18 december: Waar is da feestje? Hier is da feestje! 

Toeters en bellen! Vandaag dansen en feesten we de wereld in, en rond. 

Bereid je voor op een muzikale reis rond de wereld. De jins bouwen een 

feestje! 

Overzicht: 18 december 2016: Waar 
is da feestje? Hier is da feestje!  

Uur: 10-16 uur 

Meenemen: 
Boterhammen, goed humeur  



+22 
 

  



Klimop in opleiding 
Dag lieve klimoppers in opleiding, 

 

Jullie leiding kijkt er naar uit om jullie een supertastisch jaar met veel leren, 

vallen en op staan te bezorgen. In het eerste semester zullen er verschillende 

trainingen zijn die jullie alles bijleren om in het tweede semester stage te 

kunnen doen. Hieronder vinden jullie het programma van het eerste semester! 

Wij kijken er al naar uit, hopelijk jullie ook?! 

  

Vele lieve groeten, 

Eline, Sarah en Lieselot 
 

Contactgegevens leiding: 

 

Eline De Naegel 

 

Sarah Van den Bergh 

 

Lieselot Mermans 

+32 494 10 12 61 +32 499 14 86 77 +32 474 54 22 43 

 

18/09: Kennismaking 
Weet jij wat ‘klimopleiding zijn’ allemaal inhoudt? Vandaag gaan we 

samen op zoek naar de verwachtingen en verplichtingen van ‘leiding 

zijn’. 

 

Overzicht 

Thema Kennismaking  

Datum en uur 18 september, uur: zie brief 

Wat neem ik 

mee? 

Zie brief 



Klimop in opleiding 
1/10: Spelletjes 
Vandaag leren we hoe we zelf spelletjes in elkaar kunnen steken, hoe 

we best een spel uitleggen en nog veel meer. Neem jullie creativiteit 

mee, dan gaan we samen aan de slag. 
 

Overzicht 

Thema Spelletjes 

Datum en uur 1 oktober, 19-22u 

Wat neem ik 

mee? 

Drinken, werkmap 

 

12/11: Eerste hulp bij problemen? 
‘Oh nee, een bloedneus, wat nu?’ of ‘Daar gaan we 

weer, die kapoen luistert ook nooit naar mij, ik 

zal het wel niet goed doen.’ Of ‘Oei oei, de leden 

vinden de spelletjes helemaal niet leuk, wat nu?’  

Vandaag leren we samen wat er allemaal mis kan 

lopen en hoe we daarmee om kunnen gaan.  
 

Overzicht 

Thema Eerste hulp 

Datum en uur 12 november, 19-22u 

Wat neem ik mee? Drinken, werkmap 

3/12: Herhaling 
‘Weet jij nog wat we allemaal geleerd hebben 

de voorbije bijeenkomsten of ben je al een 

paar dingen vergeten?’  

Geen probleem vandaag herhalen we wat we 

geleerd hebben zodat we dit kunnen gebruiken tijdens onze stage. 
 

Overzicht 

Thema Herhaling 

Datum en uur 3 december, 19-22u 

Wat neem ik mee? Drinken, werkmap 



Puzzels 
 
Wie zit er op deze fiets? Verbind de punten en je komt het zo te 
weten. Start bij 1, dan 2 en ga zo verder. Succes! 

 
 
 



 

 
  



Gekke Bekken van de leiding   
  



Gekke Bekken van de leiding  2.0 
  



Kapoenen 
2 oktober Dierenvergadering 
15 oktober Groepsfeest 
30 oktober Halloweenvergadering 
20 november Zotte professor vergadering 
4 december Sinterklaasvergadering 
18 december Kerstvergadering 
 
Welpen   
2 oktober Dierenvergadering 
15 oktober Groepsfeest 
30 oktober Halloween 
20 november Zwemmen 
4 december Sinterklaasvergadering 
17 december Kerstfeestje 
 
Jonggivers 
2 oktober Kennismaking 
15 oktober Groepsfeest 
30 oktober Papiervergadering 
20 november Fort Race 
4 december Sinterklaasvergadering 
18 december Kerstvergadering 
 
Givers  
2 oktober Professor vergadering 
15 oktober Groepsfeest 
30 oktober Halloween 
20 november Vriendendag 
4 december Sinterklaas en zwarte piet komen 
18 december Kerstverhaal 
 
Jins  
2 oktober Virus 
15 oktober Groepsfeest 
30 oktober Halloweenvergadering 
20 november Wetenschappers 
4 december Sinterklaasvergadering 
 
+22  
15 oktober Groepsfeest 
29 oktober Halloweentocht 
20 november Cowboyspel 
4 december Sinterklaas 
 
 



Kapoenen  kapoenen@47aka.be 
Dries Vershuere  0484/65.62.19 
Bruno Vandamme 
Sarah Van den Bergh 
Sharon Koumans 
   
Welpen   welpen@47aka.be 
Axeline Lobe  0471/13.61.64 
Lina Van de Mierop 
Tim Roovers 
 
Jogi’s   jonggivers@47aka.be 
Justine Van Loock 0497/30.76.38 
Sara Gryp 
Babs Krekels 
Ine Daelemans 
 
Givers   givers@47aka.be 
Sanne Hendrickx 0479/20.48.45 
Charlotte Coox 
Ellen Van Oers 
 
Jins   jins@47aka.be 
Sarah de Bie  0470/04.80.52 
Joris Loveniers 
Lieselot Mermans 
 
+22   plus22@47aka.be 
Carine Herssens  0493/15.25.64 
Charline Valkaert 
Sarah Carron 
Tina Dils  
 
Klimop   klimop@47aka.be 
Eline De Naegel  0494/10.12.61 
Lieselot Mermans 0474/54.22.43 
Sarah Van den Bergh 0499/14.86.77 
 
Groepsleiding  groepsleiding@47aka.be 
Fabian Mermans  0476/54.92.16 
Lotte Van Orshoven 0493/20.40.14 
Tina Dils  0472/84.30.83 

mailto:groepsleiding@47aka.be

