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VU: 
Eline De Naegel  
Babs Krekels 
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, 

 

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, … Gelukkig Nieuwjaar ! 

Het nieuwe jaar gaat van start en daarbij ook deze nieuwe knip. 

Smeer jullie dansbenen al maar in want dat gaan we vieren. Jullie 

leiding heeft weer een heleboel megacoole-supertoffe-gekke-

spannende-creatieve-avontuurlijke-originele vergaderingen in 

elkaar geknutseld. Dus lees zeker verder zodat je niets mist. 

 

Groetjes,  

 

De redactie 

 
 

 
 
 
  



Groepsleiding 
 
 

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

 

Allereerst wensen wij jullie fijne feestdagen en een prettig 2017!  

Aan wat mogen jullie jezelf in 2017 zoal verwachten? Om te 

beginnen zullen de leiding een kraampje bemannen tijdens de 

kerstboomverbranding van de gemeente Edegem. Allen welkom 

voor een gezellig hapje en drankje. Ook gaan we in februari op 

groepsweekend! Hierover volgt later nog info in een brief (welke 

eveneens op de site te raadplegen zal zijn). Het is nog eventjes 

wachten, maar ook in 2017 gaan we op groepskamp. Hierbij geven 

we jullie de data nog eens mee. 

 

Kapoenen: 14 juli 2017 tem 21 juli 2017 

Welpen: 14 juli 2017 tem 21 juli 2017 

Jonggivers: 11 juli 2017 tem 21 juli 2017 

Givers: 11 juli 2017 tem 21 juli 2017 

Jins: 11 juli 2017 tem 21 juli 2017 

De plus 22 gaat jammer genoeg niet mee op kamp. 

 

Hopelijk zijn jullie klaar om er weer in te 

vliegen! 

 

Groetjes, 

De groepies, 

Tina, Lotte en Fabian 

groepsleiding@47aka.be 

 

 
  



Tea Time Jogi’s 

  

Hallo 

Op 5 februari organiseren wij een tea 

time. Je kan dan samen met vrienden 

en familie naar ons lokaal komen en 

lekker smullen van taart, koekjes en 

nog veel meer. Je kan natuurlijk ook 

iets drinken. Zo kan je bijvoorbeeld 

thee, koffie, chocomelk, … drinken. 

Met het geld dat we inzamelen gaan 

we iets extra’s doen met de jogi’ s op 

kamp.     

Tea Time  

Op 5 februari  
Tussen 14.00 – 17.00 uur 
In het scoutslokaal 
 
 



Brunch +22 
 

 
 



KAPOENEN 
  

Zondag 8 januari 

Vandaag draait rond een goedbewaard geheim. Daarom kunnen we niet 
veel meer zeggen dan dit. Je zult moeten komen om het te weten en 
zweren het NOOIT met IEMAND te delen.  
Tip: iedereen kent het en het is lekker en zoet. 
 

Overzicht 

Tijd 13 tot 16 uur 

Thema TOP SECRET 

Mee te nemen - Een gezonde snack 
- Je duim om het geheimheidscertificaat mee te 

tekenen. 

 

Zondag 22 januari 

Deze vergadering zullen jullie het opnemen tegen 

de leiding. Zij hebben verschillende uitdagingen 

voor de kapoenen en wanneer zij deze goed 

volbrengen en de leiding verslaan zullen deze “het 

certificaat van de échte kapoen” ontvangen. Dit is 

een grote eer in het leven van een scout. 

Alvast veel succes!  

 

 

 

Overzicht 

Tijd 13 tot 16 uur 

Thema Een tegen allen 

Mee te nemen - Gezonde snack 
- Veel moed en doorzettingsvermogen 
- Je beste beentje 



KAPOENEN 
 

Zaterdag 5 februari 

Neem vandaag jullie sportiefste 

benen maar uit de kast, trek jullie 

sportschoenen en kleren maar aan 

zodat we aan de slag kunnen. We gaan 

allerlei nieuwe sporten/spelen leren 

kennen van over heel de wereld.  

 

Overzicht 

Tijd 13 tot 16 uur 

Thema Olympische spelen 

Mee te nemen - Gezonde snack 
- Sportief humeur 

 

Weekend van vrijdag 17-18-19 februari 
 

Dit weekend gaan we op groepsweekend.  

JOEPIE!!! 

Het enige weekend in het scoutsjaar dat 

we met alle takken samen op avontuur 

gaan! Bereid jullie voor op een 

supermegecool weekend met de hele 

scouts. Meer informatie volgt nog in een 

brief. 

 

 



KAPOENEN 
 

Zondag 5 maart 
Vandaag is de vergadering waar de eerste de laatste zullen zijn. We keren alles 
binnenstebuiten en draaien alles om. Altijd al boterhammen met choco als 
avondeten willen hebben, of steak met frietjes als ontbijt (sorry ouders), dan is 
vandaag de perfecte dag. Kom met je uniform achterstevoren of je schoenen op 
je hoofd, je das rond je enkels of je tshirt binnenstebuiten. Een voorsmaakje: 
In zin alvast er hebben wij! 

 

Overzicht 

Tijd 13 tot 16 uur 

Thema Andersomdag 

Mee te nemen - Slecht humeur 

 

Zondag 10-11-12 maart 

We gaan met z’n allen op weekend! We slapen 

met iedereen samen lekker gezellig na het horen 

van vele verhaaltjes en een hele dag plezier en 

lekker eten. Alles zal in het teken staan van de 

Middeleeuwen en jullie zullen de kans krijgen een 

stukje te proeven van deze ongelofelijke tijd. De 

tijd van heksen en tovenaars; ridders en kastelen; 

princessen en draken.  

Verdere info volgt! 

 

 
 
             



WELPEN 
Vrijdag 6/01/2017: Filmvergadering (18-20u) 

Vanavond gaan we gezellig samen een filmpje kijken. 

Welke film weten we nog niet, jullie mogen altijd zelf films 

meenemen! Doe iets knus aan, neem eventueel een 

dekentje mee en wij voorzien de rest! Ohja, zie dat je al 

gegeten hebt, wij zorgen voor popcorn.  

Vrijdag 20/01/2017: Gezelschapspelletjes (18-20u) 

Vanavond sluiten we jullie drukke 

schoolweek af met dozen vol plezier, 

letterlijk dozen ja; neem allemaal jullie 

favoriete gezelschapsspelletje mee en 

maken we er samen een gezellige avond 

van!! 

Zorg wel dat je gegeten hebt, want daar 

gaan we het veel te druk voor hebben!! 

Zondag 5/02/2017: Disney (10-16u) 

Lieve prinsesjes, prinsen, piraten, of 

misschien zelfs Bambi’s en Simba’s; haal 

jullie mooiste sprookjes kleertjes maar 

boven en zet jullie beste kroon op; want 

vandaag duiken wij in een wereld vol 

magie, namelijk de wereld van Disney. 

Neem jullie boterhammetjes mee en dan 

maken wij er samen een spetterende, magische dag van!!!!  

 

  



WELPEN 
17/02/2017 - 19/02/2017: Groepsweekend 

Dit weekend vertrekken we op weekend met heel de groep! Lekker druk!  

Wat, waar, hoelaat, … Dat weten we nog niet. Meer info volgt in een brief! 

Zondag 5/03/2017: Superhelden (10-16u) 

Is het een vogel, is het een vliegtuig, nee 

dat is het niet. Vandaag mogen jullie 

verkleed komen als jullie superheld of 

superheldin. Dan kunnen we alle 

slechteriken verslaan. En dan maken we 

er een super, fantastische, toffe 

vergadering van. Vergeet jullie 

superlekkere botterhammen niet. 

 

10/03/2017 - 12/03/2017: Takweekend  

We zijn nog maar net op weekend geweest, maar toch vertrekken we al 

terug op weekend! Dit keer onder ons. De jogi’s gaan ook mee, maar het 

grootste deel van het weekend zal onder de welpen zijn. Ook hier krijgen 

jullie nog meer info over via een brief!  

 
 
 
Aangezien jullie leiding gedurende heel de maand januari examens heeft, 

hebben we de eerst maand van deze knip enkel vergadering op vrijdag en 

telkens maar gedurende 2 uur. Na onze examens staan we uiteraard weer 

volledige dagen voor jullie klaar!  

PS: Duimen jullie mee voor ons?  

 
 

  



JOGI’S 
 
 
8 januari – ontbijtvergadering  (9u – 12u)  

*Geeuw* zie zo, goedemorgen lieve jogi’s. Al 

goed wakker of nog niet? Wel, we zullen een 

super energierijk jogi ontbijt maken samen om 

het daarna lekker op te smullen. Kom ook maar 

lekker warm in die winter pyjama, wat zullen 

mama en papa jaloers zijn. Tot dan!  

22 januari – zwemmen (10u – 13u)    

Waar zijn al die waterratten hier? Het is 

buiten koud, maar binnen in het zwembad 

(Waterperels, te lier) is het tropisch warm! 

Die glijbanen, bubbelbaden en coole 

zwembaden wachten op jullie. Komen jullie 

mee?  

5 februari – Tea time (14u – 17u)  

Om centjes bij te verdienen om hele leuke 

dingen te kunnen doen met onze top jogi’s 

gaan wij taartjes, cake, koekjes… verkopen! 

Jullie moeten niet mee helpen, dat doet de 

leiding wel maar nodig gerust heel jullie 

familie uit en kom ons steunen! Vrienden zijn 

uiteraard ook meer dan welkom, alles mag op 

en er is zeker genoeg voor iedereen!  

 
 
 
 
 
 
 
 



JOGI’S 
 
 

17 – 19 februari (groepsweekend) 

Hier gaan we met alle takken van Akabe 

Edegem op weekend, dat is pret verzekerd! 

Meer informatie volgt later in verband met de 

super toffe locatie en hoelaat jullie daar 

moeten zijn! Hopelijk kunnen jullie allemaal 

aanwezig zijn!      

 

10 – 12 maart (takweekend met welpen)  

Nog een weekend zeg, hopelijk zijn jullie al uitgerust na het 

vorige! Nu gaan we enkel met de welpen op weekend, leuk hé!? 

We maken er een super tof weekend van, met een coole 

activiteit op zaterdagavond (maar ssssht, niet aan mama en 

papa verklappen.) Informatie in verband met locatie en uren 

krijgen jullie later nog op een brief.  

19 maart – fortrace (10 – 16u)     

Onze uitgestelde fortrace door het 

stormweer kan toch nog doorgaan! 

Hopelijk deze dag geen storm maar 

goed weer om jullie je van je beste 

kant te laten zien. Hoe snel, slim of 

creatief zijn jullie? Bewijs het op onze 

fortrace! Tot dan lieve jogi’s! 

 

 

 

 

 



 

GIVERS 
 
Lieve Givers,  

 

Allereerst wensen wij jullie een heel gelukkig nieuw jaar en fantastisch 2017! 

Hopelijk hebben jullie dit goed gevierd. In het jaar 2017 staan er jullie weer 

supertoffe vergaderingen te wachten.  

Kan je er bij één van deze vergaderingen niet bij zijn, laat ons dan snel iets 

weten: givers@47aka.be. 

 

 

Zondag 8 januari (10u-13u): Filmontbijt  

Wij nodigen jullie uit op een superdeluxe filmontbijt. Doe je mooiste pyjama aan 

of kom in een onesie en we maken het lekker knus in ons lokaal. Vergeet zeker je 

dekentje niet. Heb je een echte lievelingsfilm? Laat het ons zeker weten.  

 

Zondag 22 januari (14u-16u): Bowlen  

Vandaag nemen we jullie mee in het enige echte 

bowlingleven. We maken van jullie echte 

bowlingtalenten. 

Neem voor deze geweldige dag 4 euro mee. Laat zeker 

op voorhand weten of je erbij kan zijn.  

 

Adres: Superbowl NV Mechelsesteenweg 144, Lier 

  

Zondag 5 februari (10u-16u): Maffiavergadering 

Lunchpakket meebrengen  

Heb je er altijd eens van gedroomd om een echte maffiabaas te zijn. Of zou je 

liever de grootste maffiabazen willen oppakken? Kom dan zeker naar deze 

vergadering. We leren je de kneepjes van het vak.  

 

17, 18, 19 februari: Groepsweekend 

Dit weekend gaat ons enige echte superplezante groepsweekend door. Meer info 

volgt nog.  

 

 

 

mailto:givers@47aka.be


GIVERS 
 

Zondag 5 maart (13u-16u): Techniekenvergadering  

Lunchpakket meebrengen  

Vandaag is het tijd om jullie bewijzen. We gaan eens kijken welke 

scoutstechnieken jullie allemaal onder de knie hebben: knopen, sjorren, en nog 

zoveel meer…  

 

Zondag 19 maart (13u-16u): Expeditie Robinson 

Lunchpakket meebrengen  

Tijdens de techniekenvergadering hebben 

jullie de kans gekregen om jullie kennis bij 

te schaven. Nu gaan jullie deze kennis 

moeten inzetten in het echte leven. Wie 

wint deze uitdaging?  

 

Zondag 2 april (13u-16u): Bomma- en bompavergadering 

Lunchpakket meebrengen  

Geraak je niet meer uit je zetel? Zin in een kopje thee? Of denk je dat vroeger 

alles beter was? Kom dan met je rollator naar hier en dan doen we een ‘klapke’ 

over de goede oude tijd.  

 

Datum  Uur  Wat?  

Zondag 8 januari  10u-13u  Filmontbijt  

Zondag 22 januari  14u-16u  Bowlen (4euro mb)  

Zondag 5 februari  10u-16u  Maffiavergadering  

17, 18, 19 februari   Groepsweekend 

Zondag 5 maart  10-16u  Techniekenvergadering  

Zondag 19 maart  10u-16u  Expeditie Robinson  

Zondag 2 april  10u-16u  Bomma- en 
bompavergadering  

 

 
 
 
 
 



JINS 
 
Nieuwjaarsvergadering 8/1/2017 ( 10-16 ) 
Nieuwjaar : Check 

Goede voornemens: Check 

Vuurwerk en feest vieren: Check 

Jazeker dit en nog veel meer op deze spetterende 

Nieuwjaarsvergadering. Kom in je feestelijke outfit! 

 

Bouwvakkers: 22/1/2017 ( 10-16 ) 
Kunnen wij het maken? Nou en of!  

Tover vandaag je overall, werf-helm en 

veiligheidsschoenen tevoorschijn en kom mee ons 

lokaal verbouwen en herinrichten! 

Opgepast: doe kleren aan die vuil mogen worden. 

 

WinterBBQ: 4/2/2017 ( 17-20 ) 
Hopelijk ligt er een vers pak sneeuw. Kom deze avond lekker warm 

aangekleed en met een lege maag naar de scouts, want je bent 

uitgenodigd voor onze enige echte winter-BBQ! 

Meer info volgt later. (??!! ==> uren, etc...) 

 

Groepsweekend 17/2/2017 – 19/2/2017 
Hoeraaaa wij gaan op groepsweekend. Smeer die benen maar al in! ;-) 

Meer informatie volgt nog via een brief.  

 

Stadsspel  5/3/2017 ( 10-16 ) 
Antwârpe. . gij zè ga veur mij 

toch de stad waar azzek zèn gebore 

de Groenpleuts, de Meir. . de Keyserlei 

daar hemme kik m'n hart verlore .... 

Jazeker beste Jinders, vandaag gaan wij de enige echte Koekestad 

onveilig maken!  

Meer info volgt (afspraak int stad, aan de tram, uren,....) 

 



JINS 
 

Lentevergadering: 19/3/2017 ( 10-16 ) 
"Daar is de lente, daar is de zon, 

Bijna - maar ik denk dat ze weldra zal komen -," 

Het lijkt nog alsof het gisteren was maar er komt een einde aan deze 

winter! Binnen twee dagen zal de lente officieel aanbreken. 

Een perfecte gelegenheid om er stiekem al wat vroeger aan te 

beginnen dus. Kom vandaag alvast mee genieten van onze het-is-bijna-

lente-vergadering-maar-wij-vinden-dat-die-vandaag-al-mag-beginnen! 
 

 
 

 



+22 
Hoi lieve plus 22, 
 

Ne een trimester van dolle avonturen en pret hierbij ons tweede deel van 

onze knip. Geen nood als jullie nog geen takweekend zien want dat 

komt nog in de volgende knip. We willen jullie alvast zeer fijne 

feestdagen toewensen en zien jullie hopelijk snel op onze volgende 

vergaderingen! 

Veel dikke lebbers van jullie allertofste en liefste leiding! 
 

22/1 Winterwonderlandvergadring --> 10-16u 

BBRRRRR, het is weer tijd van de winter maar daar laten we ons niet door 

doen. Kom mee in het mooie wonderland en ontdek wat de winter voor 

ons allemaal nog in petto heeft. 

Vergeet geen boterhammen en drankje mee te nemen. 

 

17/2 - 19/2 Groepsweekend 

Jeuj, het is weer tijd om er op uit trekken met heel de groep, schrijf deze 

data dus zeker op in jullie agenda! =) Meer info volgt later nog in een 

brief. 
 

12/3 brunch --> 11-14u 

Om wat centjes bij te verdienen om in ons laatste deel van het jaar een 

knaller van een vergadering te doen, nodigen wij iedereen uit op onze 

brunch. Nodig dus zeker al jullie vrienden, familie, kennissen,... uit om te 

komen genieten en jullie buikje vol te eten. 

 
 



Sudoku met figuren 
 

 
 



Moppen tappen met Babs 
 

Hihihi … hahaha … hohoho 

… huhuhu … hehehe … 

Ik vertel zo graag moppen 

dat ik er de hele dag van 

moet lachen! Lees deze 

moppen en lach met me mee! 

 

 

 

 

Twee vliegen rijden met een brommer op de baan. Na een tijdje 

rijden zegt de ene tegen de andere: stop, stop! zegt de andere: 

wat is het probleem? de andere zegt: er zit een vlieg in mijn 

oog. 

 

~ 

 

Er liepen eens 2 tomaten op de straat, gezellig te kletsen... 

Ineens komt er een vrachtwagen aan. En...PATAAF.. tomaat 1 is 

platgereden. Toen zei de levende tomaat tegen de overledene: 

"Rust in vrede, KETCHUP" 

 

~ 

 

Waarom drinken domme blondjes yoghurt op in de winkel ? 

Omdat er staat: hier openen ! 

~ 

 

Moeder: 'zoontje, hoeveel keer moet ik je zeggen dat je niet met 

vuile voeten binnen mag komen?' 

Zoon: Maar mijn voeten zijn schoon. Het zijn mijn schoenen die 

vuil zijn. 

 

~ 

 

Jantje komt thuis met een slecht rapport. "Voor zo'n rapport lijkt 

een flink pak slaag wel op zijn plaats!" zegt vader boos. Jantje 

antwoordt: "Dat lijkt me een goed idee, pa. Ik weet wel waar de 

meester woont."  



 
Kapoenen 
8 januari  Top secret 
22 januari Een tegen allen 
5 februari Olympische spelen 
17-19 februari Groepsweekend 
5 maart  Andersom vergadering 
10-12 maart Takweekend 
 
Welpen   
6 januari  Filmvergadering 
20 januari Gezelschapspelletjes 
5 februari Disneyvergadering 
17-19 februari Groepsweekend 
5 maart  Superheldenvergadering 
10-12 maart Takweekend 
 
Jonggivers 
8 januari  Ontbijt 
22 januari Zwemmen  
5 februari Tea-time 
17-19 februari Groepsweekend 
10-12 maart Takweekend 
19 maart  Fortrace 
 
Givers  
8 januari  Filmvergadering 
22 januari Bowlen 
5 februari Maffiavergadering 
17-19 februari Groepsweekend 
5 maart  Techniekenvergadering 
19 maart  Expeditie Robinsonvergadering 
2 april  Bomma en bompa vergadering 
 
Jins  
8 januari  Nieuwjaarsvergadering 
22 januari Bouwvakkersvergadering 
4 februari Winter BBQ 
17-19 februari Groepsweekend 
5 maart  Stadsspel 
19 maart  Lentevergadering 
 
+22  
22 januari Winterwonderland vergadering 
17-19 maart Groepsweekend 
12 maart   Brunch 



Kapoenen  kapoenen@47aka.be 
Sarah Van den Bergh 0499/14.86.77 
Bruno Van Damme 
Dries Vershuere 
Sharon Koumans 
Welpen   welpen@47aka.be 
Axeline Lobe  0471/13.61.64 
Lina Van de Mierop 
Iwe Kuylen 
Anna Heylen 
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 
Lieselot Mermans  0474/54.22.43 
Joris Loveniers 
Sarah De Bie 
+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

