
 
 
 
 
 
 

 
April – Juni 2017 

 

 
 
 
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 
 
Dag lieve lezers, 

 

Omdat dit alweer de laatste knip van het jaar is, hebben we er een 

specialleke van gemaakt. Wij zijn terug in ons stoffig krochtje 

gekropen, hebben onze oude typmachines nog eens boven 

gehaald en we zijn wat creatief geweest met lijm en plakband om 

weer een leuke knip te prepareren voor jullie. 

 

Geniet ervan.  

 

De redactie 

 

 
 

 
 
 
  



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

We zijn alweer toegekomen aan de laatste Knip van het scoutsjaar, maar niet 

getreurd, het scoutsjaar is nog lang niet voorbij! Binnenkort gaan we weer op 

groepskamp, deze keer naar De Brink in Herentals. Meer informatie volgt nog in 

een brief! Hieronder nog eens de juiste kampdata, zodat iedereen deze zeker 

juist in zijn agenda kan zetten: 

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. 

Naast het kamp zijn er nog tal van andere leuke activiteiten voorzien. Hiervoor 

kan je verder in deze Knip terecht. Op 15 april organiseren we ook nog een 

fantastische paaseizoektocht, gevolgd door een spetterende kinderfuif! Meer 

info volgt. En op 14 mei spelen we een groots fortspel met alle andere 

jeugdbewegingen van Edegem! Het belooft een topdag te worden! 

Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij! 

Groetjes, 

Tina, Lotte en Fabian 

groepsleiding@47aka.be 

 

 

 

 

mailto:groepsleiding@47aka.be


30 april: Croqueslag 

 

Hoezee, hoezee! Het is weer zo ver!  

Welpen en kapoenen tezaam organiseren dit jaar de 

CROQUESLAG .  

Echt waar?!  

Wanneer?  30 april 13-15 uur en 17u30-19u30 

Waar? Scoutslokaal Akabe 47ste aan het Fort van 

Edegem 

 (Rogier van der Weydenstraat 2, 2650 

Edegem) 

Wa kost da? Dat hangt van de croque-keuze af! 

 

Wij bieden aan: 

Een croque natuur uit het vuistje voor… 2 euro 

Dubbele croque natuur voor… 4 euro 

Dubbele  croque bolognese voor…  5 euro 

Dubbele croque pesto mozarella voor… 6 euro 

Dubbele croque hawaï voor… 6 euro 

   

 TOT DAN ! 

 

 

 

  



7 mei: Frietjes 

 



28 mei: Aprilfest 
 

  

Het grote akabe aprilfest 

Kom op 28 mei een lekkere worst knabbelen. 

Waar? 

Rogier van der Weydenstraat 2, 2650 Edegem 

Hoe laat? 

Jullie zijn welkom van 12u tot 17u 

 



KAPOENEN 
 Hoi hoi kapoenen! 
 

We zijn alweer aangekomen aan onze laatste knip van het scoutsjaar.  

Maar geen getreur, want we sluiten af met een geweldige reeks 

vergaderingen! Wij hopen dat jullie net zo staan te trappelen als wij, we 

geven er een lap op! 

Zondag 26 maart 

Deze vergadering gaan we lekker gezellig brunchen en doen we een leuke 
rits aan spelletjes in ons lokaal. We 
beginnen met het super knus te maken en 
bereiden dan samen de brunch voor. Zo 
kunnen we ons lekker vol stoppen en 
daarna rustig nagenieten in ons 
zelfgemaakt kussenkasteel. 
 

 

 

 

 

 

 

Zondag 9 april 

De heks van het toverbos heeft ons vervloekt en ons allemaal veranderd in 

bommatjes en bompatjes. Nu is het aan ons om alle ingrediënten terug te vinden 

en weer jong te worden. Maak je maar klaar om de heks te bestrijden met wolle 

truien, breinaalden en wandelstokken!  

 

Overzicht 

Tijd 10 tot 13 uur 

Thema Brunchvergadering 

Mee te nemen Drankje 
Je allerbeste tafelmanieren 

Overzicht 
Tijd 13 tot 16 uur 

Thema Bomma en bompavergadering 

Mee te nemen Gezonde snack 
Wandelstok, grijze haren en spannende 
verhalen over vroeger 
 



KAPOENEN 
 

Zaterdag 30 april 
Vandaag gaan we centjes verdienen die we kunnen 

gebruiken voor lekkere dingen op kamp zoals ijsjes, snoep 

en zo veel meer! 

 

 
 

 

Zondag 14 mei 
Vandaag is het fortspel, waarvoor je nog een brief 

zal ontvangen 

 

Overzicht 
Tijd 13-17u 

Thema Fortspel 

Mee te 
nemen 

De enige echte kapoenenstrijdlust! 

 

Zondag 28 mei 
Deze vergadering is voor de waterratjes onder ons. We gaan genieten van het 

goede weer (hoop doet leven, toch?) en niets beter daarvoor dan een hoop 

waterballonnen en tuinslangen. Trek jullie zwembandjes maar aan, want er is 

maar 1 regel: niemand blijft droog! 

Overzicht 
Tijd 13-16u 

Thema Waterspelenvergadering 

Mee te 
nemen 

Handdoek en zwemkledij 
Gezonde snack 
Reservekledij 

Overzicht 
Tijd 10-13u 

Thema Croqueslag 

Mee te nemen Een goeie werklust en grote honger om 
achteraf een croque te blijven eten! 



WELPEN 
 
 
Zondag 2 april: Daguitstap (zee of binnenspeeltuin) 
Vandaag gaan we een leuke uitstap maken.  
Als het zonnetje schijnt, gaan we zonnen, spelen en een ijsje eten 
aan de zee. Als het weer wat minder is en 
het regent, gaan we naar de 
binnenspeeltuin wat ook super leuk is!   
We houden ook een klein feestje, want 
iemand van de leiding is jarig. Rarara, wie is 
het? 
 
Zaterdag 15 april: Paaseizoektocht (info 
volgt via brief) 
Lusten jullie allemaal chocolade?  
JAAAA??? Dan hebben wij goed nieuws: we 
hebben gisteren een brief van de paashaas 
gekregen en blijkbaar is hij ook dit jaar 
weer ongelooflijk slordig geweest met z’n 
eieren! Helpen jullie deze mee zoeken?  
 
Zondag 30 april (10-13u): Croqueslag  

Vandaag is het tijd om wat geld in te zamelen 
om leuke dingen te kunnen doen op kamp. De 
welpen van vorig jaar kennen het concept al: in 
de voormiddag mogen jullie mee helpen 
croques maken die jullie dan na de middag 
mogen opeten! Nodig dus zoveel mogelijk 
vrienden, familie, … uit om te komen eten!  

 
 

  



WELPEN 
 

 
Zondag 14 mei (10-17u): Fortspel 
Alle jeugdbewegingen in heel Edegem verenigen zich op 14 mei 
om een groot fortspel te spelen in het thema van wereldoorlogen. 
Het wordt een dag vol spanning en avontuur dus maak jullie 
borst maar nat. Vergeet zeker je lunchpakket niet! 
 
Zondag 28 mei (10-13u): Ontbijtvergadering  
Op onze weekends hebben we al gezien dat jullie allemaal jullie 

buikje flink rond kunnen eten en 
daarom gaan we vandaag iets gaan dat 
iedereen graag doet (denken we??).  
Wij zorgen voor koffiekoeken, toastjes, 
cornflakes, hagelslag, choco, fruitsap, 
chocomelk en nog ander lekkers. Dus 
zie dat je nog niet gegeten hebt! 

 
Zaterdag 17 juni (10-16u): Watervergadering 
Het wordt warmer en warmer dus natuurlijk 
doen we dan een watervergadering. Iedereen 
hoopt mee dat het mooie zonnetje schijnt, zodat 
we onze zwembroeken en badpakken nog eens 
kunnen aandoen. 
Vergeet dus zeker niet je zwemgerief en 
eventueel extra kleren en een handdoek.  
 
 
Wij staan al te trappelen om al die leuke dingen te beleven 
met jullie!  
Dikke knuffel van de leiding en een applausje voor jullie zelf! 

  



JOGI’S 
 

 

2 April : Knutselvergadering (10u – 16u)       

Wij hebben nog een heleboel onafgewerkte 
knutselopdrachtjes liggen, ons lokaal is ook nog wel 

een beetje saai en af en toe vind de leiding het wel 
eens leuk van een zelfgemaakt cadeautje te krijgen 
van jullie. Vandaag gaan we dus knutselen met 
allerlei materialen! Meebrengen : creativiteit, 
materiaal waar jullie zelf met willen knutselen dat we 
in het lokaal misschien niet hebben & jullie 
lunchpakket!  

15 April : Paaseizoektocht met muziek 
(16u – 19u)  

Vandaag gaan we een heuse paaseizoektocht doen 
met alle groepen. Lekkere paaseitjes zoeken, die 

jullie daarna dan mogen opsmullen of bijhouden 
en thuis delen. Er gaat ook leuke muziek gespeeld 

worden! Wij hebben er al zin in! 

 

30 April : Vriendjes en vriendinnetjes vergadering. (10u – 
16u) 

Wij willen wel eens weten hoeveel vriendjes en vriendinnetjes jullie hebben 
en of deze wel leuk zijn. Breng ze maar mee vandaag en dan mogen jullie 
leuke verhalen vertellen en fijne spelletjes spelen samen! Wie weet willen 
deze vriendjes en vriendinnetjes volgend jaar ook wel naar de akabe 
komen? Zeker jullie lunchpakket niet vergeten!  



JOGI’S 
 

14 Mei : Fortspel ( 10u – 17u )  

We spelen een spel vandaag! Alle jeugdverenigingen van Edegem doen 
mee aan dit spel! Thema?: Wereldoorlog! Meebrengen?: lunchpakket! 
Aanwezig? Vieruurtje.   

 

28 Mei : Kampvergadering ( 10u – 16u )  

Wij willen wel eens zien wat jullie allemaal in petto hebben voor op het 
kamp. Sjorren? Tenten opzetten? Wandelen? Spelletjes spelen? Wij kijken 
er naar uit en gaan jullie goed beoordelen! De ouders worden 
verwacht om 15u, zo kunnen wij nog wat praktische dingen samen 
afspreken en jullie vragen of onduidelijkheden beantwoorden. Vergeet 
zeker geen stevig lunchpakket!  

10 Juni : Barbecue ( 16u – 20u ) 

Hopelijk is het nu al goed weer dan kunnen we genieten van het mooie 
weer en lekkere vleesjes en groentjes. Wij zullen voor de groentjes en de 
sausjes zorgen. Jullie moeten enkel grote honger en eigen vleesjes 
meebrengen!  

      Dikke Zoenen jullie leiding!  



GIVERS 
 

Hé toppers!  

Jullie hebben het alweer een paar maandjes volgehouden, zelfs in het 

koude weer. Maar gelukkig komen er weer warmere dagen aan. Dit 

betekent: feest, zonneschijn, waterpret en vooral veel vriendschap. We 

kijken ernaar uit om deze laatste periode van het scoutsjaar met jullie te 

beleven. Kan je er niet bij zijn? Laat dan iets weten! 

Zaterdag 15 april: Kinderfuif 

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse kinderfuif. Het belooft een avond vol 

amusement en dansplezier te worden. Neem al je vrienden mee! Verdere 

info volgt nog. 

Vrijdag 28 – zondag 30 april: Takweekend 

Het langverwachte takweekend is aangebroken. Extra pret verzekerd want 

de jins en +22 gaan ook mee. Maak jullie maar klaar voor spannende 

avondspelen en gezellige kampvuren. Verdere info volgt nog. 

7 mei 16u – 21u30: Takkasactiviteit! 

Kom allemaal een lekker frietje eten want wij zamelen geld in om ons 

kamp zo onvergetelijk mogelijk te maken! 

14 mei 10u – 17u: Groot fortspel 

Alle jeugdbewegingen in heel Edegem verenigen zich op 14 mei om een 

groot fortspel te spelen in het thema van wereldoorlogen. Het wordt een 

dag vol spanning en avontuur dus maak jullie borst maar nat. Vergeet 

zeker je lunchpakket niet! 

 

 

 

 

 



GIVERS 
 

 

28 mei 10u – 16u: Watervergadering 

Eindelijk begint het zonnetje weer meer te schijnen en wordt het al wat 

warmer. Wij kunnen de verleiding niet weerstaan en hebben zin in 

waterpret. Bij goed weer voorzien wij dolfijne waterspelen. Bij slecht weer 

wordt een alternatief voorzien. Neem zeker reservekledij en een handdoek 

mee! Indien het goed weer is kan je eventueel ook zwemgerief 

meenemen. 

11 juni 10u – 16u: Pizzafestijn & teambuilding 

Helaas komt het einde van het scoutsjaar dichterbij. Dit willen we niet 

voorbij laten gaan zonder een heus pizzafestijn. Jullie hoeven geen 

lunchpakket mee te nemen. Wij voorzien alles. Na het pizzafestijn grijpen 

we de kans om onze groepsband nog meer te versterken vooraleer we op 

ons fantastische kamp vertrekken. 

 

 

 

 

 

 

Dikke smakkerds, 

Jullie giverleiding, Ellen, Sanne & Charlotte 

 

 
  



JINS 
 
2 april 2017 van 10-16 uur:  

Studio 100 vergadering 

Is het een vliegthuis is het een vogel nee 

dat is het niet? Het zijn de jins die je aan 

de hemel ziet. 

Kom vandaag verkleed als je favoriete 

studio 100 personage. We maken een er 

een top dag van waar zelfs Gert Verhulst jaloers op zou zijn.  

Mee te nemen: 

Verkleedkleren 

Een lunch pakket 

15 april 2017: Grote paasvergadering 

Vandaag gaan we een heuse paaseizoektocht doen met alle groepen. 

Lekkere paaseitjes zoeken, die jullie daarna dan mogen opsmullen of 

bijhouden en thuis delen. Er gaat ook leuke muziek gespeeld worden! 

Wij hebben er al zin in! 

Meer informatie volgt via een brief !!! 

 

 



JINS 
 

28 – 30 april 2017: Takweekend 

Hoeraaa wij gaan op takweekend.  Meer 

informatie volgt nog via een brief. 

 

14 mei 2017 van 10-17 uur: Fortspel 

Alle jeugdbewegingen in heel Edegem verenigen zich op 14 mei om 

een groot fortspel te spelen in het thema van wereldoorlogen. Het 

wordt een dag vol spanning en avontuur dus maak jullie borst maar 

nat.  

Mee te nemen: 

Een lunch pakket 

  



JINS 
 

28 mei 2017 van 10-16 uur: Worsten 

Ork ork ork hotdogs eet je met een…  

Kom vandaag smikkelen en smullen van speciale hotdogs door de jins 

geserveerd. 

11 juni 2017 van 10-16 uur: Vakantie vergadering 

Ik ga op reis en ik neem…. 

Gaan we met het vliegtuig of met de auto of nemen 

we toch de bus? 

Blijven we in Europa of gaan we naar een exotische 

bestemming? 

Wie zal het zeggen? 

Vandaag ontdekken we jullie favoriete 

vakantiebestemming. 

Doe alvast jullie vakantie outfit aan.   

Mee te nemen: 

Lunch pakket 

Vakantie outfit 

 

  



+22 
 
Liefste plus 22’ers!  

Na een superleuk tweede trimester, zijn we helemaal klaar om aan het derde 
semester te beginnen. Wij hopen dat jullie er even veel zin in hebben als wij! 

2 april: Stadsspel (10u-16u) 

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 ....  

Je hoort het al, wij gaan vandaag Antwerpen onveilig maken!  

15 april: Feestje (meer informatie volgt nog) 

Vandaag is het zover: hét moment om te bewijzen dat de +22 echte feestbeesten 

zijn!  
Haal die dansmoves dus maar al boven, want je gaat ze zeker kunnen gebruiken. 

28-30 april: Weekend (meer informatie volgt nog) 

Joepie, we gaan nog een keertje op weekend! Meer informatie volgt nog.  

14 mei: Fortspel (10u-17u) 

Vandaag is het tijd voor een spel in het fort, samen met verschillende andere 
scoutsen. 

18 juni: Laatste vergadering (10u-16u) 

Helaas pindakaas, het is al tijd voor onze laatste vergadering van het jaar...  

Maar geen getreur, we maken er een knaller van formaat van!  

Heel veel groetjes, 

Charline, Lien, Sarah, Carine en Tina 



Foto’s Groepsweekend 
 
 

  



Foto’s Groepsweekend 
 
 

 

  



Kleuren met Iwe  
 
 

  



Kapoenen 
26 maart Brunch 
9 april  Bomma en bompavergadering 
30 april  Croqueslag 
14 mei  Fortspel 
28 mei  Waterspelenvergadering 
 
Welpen   
2 april  Daguitstap 
15 april  Paaseizoektocht 
30 april  Croqueslag 
14 mei  Fortspel 
28 mei  Ontbijtvergadering 
17 juni  Watervergadering 
 
Jonggivers 
2 april  Knutselvergadering 
15 april  Paaseizoektocht met muziek 
20 april  Vriendjes en vriendinnetjes vergadering 
14 mei  Fortspel 
28 mei  Kampvergadering 
10 juni  Barbecue 
 
Givers  
15 april  Kinderfuif 
28 – 30 april Takweekend 
7 mei  Frietjes 
14 mei  Fortspel 
28 mei  Watervergadering 
11 juni  Pizzafestijn en teambuilding 
 
Jins  
2 april  Studio 100 vergadering 
15 april  Grote Paasvergadering 
28 – 30 april Takweekend 
14 mei  Fortspel 
28 mei  Worsten 
11 juni  Vakantievergadering 
 
+22  
2 april  Stadsspel 
15 april  Feestje 
28 – 30 april Takweekend 
14 mei  Fortspel 
18 juni  Laatste vergadering 
 



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 
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

