
 
 
 
 
 
 

 
September - December 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 scouts vriendjes. 

 

Het is weer zo ver: een nieuw scouts jaar! 

Hopelijk hebben jullie er net zo veel zin in als wij.  

Samen met de leiding hebben we hard nagedacht en van alles 

ineen geknutseld om er een spetterend jaar van te maken.  

Wij hopen dat je je benen al hebt ingesmeerd want er worden 

leuke spelletjes gespeeld en zotte avonturen beleefd. 

 

Geniet ervan.  

 

De redactie 

 

 
 

 
 
 
  



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

We vallen maar meteen met de deur in huis. Wij, Lotte, Tina en Fabian, zijn ook 

dit jaar nog groepsleiding. Wij doen ons best om onze scoutsgroep en activiteiten 

in goede banen te leiden! Wanneer je met vragen zit, waarvoor je niet terecht 

kan bij de takleiding, mag je deze altijd aan ons stellen. Wij proberen dan om met 

een goed antwoord voor de boeg te komen. 

Dit jaar luidt het jaarthema ‘Allemaal Abnormaal’. Hiermee wil Scouts en Gidsen 

Vlaanderen ieders unieke persoonlijkheid in de verf zetten. Want toegegeven, je 

bent veel meer dan de stickers die je hebt opgeplakt gekregen. Het gaat erom 

het ‘hokjes-denken’ en de vooroordelen te doorbreken. En treft nu dat scouting 

de ideale omgeving biedt om hiermee aan de slag te gaan! Wij kijken alvast uit 

naar ieders verhaal! 

Er rest ons nog om op een nieuwigheid te wijzen. Dit scoutsjaar zal ons 

groepsfeest, een heus eetfestijn voor alle sympathisanten van onze scoutsgroep, 

doorgaan in Hangar 27 te Edegem. Deze locatie bevindt zich aan de andere kant 

van ons geliefde Fort V. De festiviteiten zullen doorgaan op zaterdag 14 oktober. 

Ons jaarlijks jenevercafé gaat wel nog gewoon door in onze lokalen, echter pas 

een weekend later, op zaterdag 21 oktober. 

Wij hebben in elk geval al fantastisch veel zin in het nieuwe scoutsjaar! 

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


14 oktober: Groepsfeest 

 

 



KAPOENEN 
 

Dag lieve kapoenen! 

Het nieuwe scoutsjaar staat voor de deur, en wij hebben er alvast zin in! 

Wat we de komende maanden gaan doen, vinden jullie hieronder. Wij 

hopen jullie elke vergadering talrijk aanwezig te zien! Maar kan je toch 

eens niet komen? Verwittig ons dan op kapoenen@47aka.be! Moesten 

jullie verder nog vragen hebben, kunnen jullie ons ook via dat mailadres 

bereiken! 

Zondag 01/10/2017 (13u-16u): ‘Wie is het’-

vergadering 

Bij de scouts worden vrienden voor het leven gemaakt! 

MAAR, dan moet je wel weten wie wie is… Aangezien 

we elkaar nog niet zo goed kennen, gaan we hier 

vandaag verandering in brengen!  

 Zondag 14/10/2017: Groepsfeest 

Net zoals ieder jaar vindt in oktober ons 

groepsfeest plaats! Breng heel je familie, 

vriendenkring, al je kennissen, … mee en kom 

gezellig en lekker bij ons eten! Meer info 

volgt later in de uitnodiging. Tot dan!  

Zondag 29/10/2017 (19u-21u): Halloween- & vriendjesvergadering 

Halloween, is mijn favoriete feest! Dan ben ik 

verkleed in een … Dat mogen jullie helemaal zelf 

kiezen! En ja hoor, jullie hebben goed gezien dat de 

vergadering doorgaat op zondagavond! Maar geen 

paniek, het is dan herfstvakantie, dus eens wat 

later in bed liggen kan geen kwaad… 😊 Breng 

gerust ook een vriendje en/of vriendinnetje mee 

die avond zodat die kan zien hoe leuk het bij de 

scouts is!  

mailto:kapoenen@47aka.be


KAPOENEN 
 

Zondag 19/11/2017 (13u-16u): Zwemmen 

Blijven zwemmen, blijven zwemmen… Vandaag 

kunnen jullie ons terug vinden bij het zwembad van 

Lier, waar we jullie opwachten om samen te gaan 

zwemmen! We verwachten jullie daar om 13u, met 

jullie zwemgerief al aan. Neem ook 5 euro mee, en 

een koekje en een drankje voor achteraf! 

Adres: Kazernedreef 100, 2500 Lier (!!! Let op, niet elke GPS vindt deze 

straat! Gebruik dan: Mechelsesteenweg 26).  

Zondag 3/12/2017 (13u-16u): Sinterklaas 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje 

weer aan.. En wie brengt hij zoals ieder 

jaar mee? Sinterklaas en Zwarte Piet 

uiteraard! Ook op de scouts komen zij een 

bezoekje brengen aan de kindjes die braaf 

zijn geweest dit jaar. Horen jullie daar ook 

bij? 

Vrijdag 15/12/2017 (19u-21u): Kerstvergadering 

Het is bijna Kerstmis, de periode van 

sfeer en gezelligheid! Daarom speken we 

vandaag niet af op de scouts, maar bij de 

leiding thuis. Kleed je warm aan, want het 

is de bedoeling dat we buiten gaan zitten! 

Jullie mogen ook allemaal een 

zelfgemaakt kadootje meenemen!  

Adres: Tweebunder 37, 2650 Edegem.  

 

 

 



KAPOENEN 
 

 

Datum 01/10 14/10 29/10 19/11 03/12 15/12 

Uur 13u-
16u 

Avond 19u-21u 13u-
16u 

13u-
16u 

19u-21u 

Onder
werp 

‘Wie is 
het’- 
vergad
ering 

Groeps
feest 

Halloween + 
vriendjesverg
adering 

Zwem
men 

Sinterk
laas 

Kerstverga
dering 

 

Benieuwd wie jullie leiding is volgend jaar? Kijk maar eens goed dan! 

Axeline (0471136164)       Babs (0470067380)   Joris (0474555145)  

 

Samuel  

 



WELPEN 
 
Liefste welpen, 

Het startschot van het nieuwe scoutsjaar is gegeven en we vliegen 

er meteen in met een aantal superleuke vergaderingen. Wij hopen 

natuurlijk dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn. Kan je er toch niet bijzijn? 

Geef dan een seintje op het nummer: 0494 91 13 65 of stuur een mailtje 

naar welpen@47aka.be. Hieronder geven we jullie een voorproefje van 

wat voor leuke dingen jullie allemaal te wachten staan. 

Zondag 1 oktober: Spelletjesvergadering 

Een nieuw gezicht bij de leiding of tussen de 

welpen? Of is het gewoon weer verschrikkelijk 

lang geleden dat jullie elkaar nog zagen? Geen 

paniek want tijdens deze vergadering doen we 

allerlei leuke spelletjes om meer te weten te 

komen over elkaar en om het jaar vol 

spelplezier te starten. 

Zondag 29 oktober: Halloween 

   Tijd om je griezeligste outfit uit de kast te halen en jezelf 

te transformeren in het meest angstaanjagende wezen 

dat je je maar kan voorstellen. Het is 

Halloweenvergadering en de welpen gaan op pad. 

Spinnensoep, lekkere vingerworstjes, niets is ons te 

eng! De best verklede griezel krijgt van ons een prijs 

mee naar huis! Opgelet: de vergadering start om 18u en eindigt om 

20u. Wij voorzien een lekkere Halloween-maaltijd. 

Zondag 19 november: Bob de Bouwer 

Kunnen wij het maken? Nou en of! De welpen 

gaan aan de slag als echte bouwvakkers. We 

bouwen onder andere onze eigen 

wolkenkrabber die geopend zal worden door 

een belangrijk en mysterieus persoon. 

Daarnaast gaan we nog vele andere coole 

dingen maken!  

 



WELPEN 
 
Zondag 3 december: Sinterklaasvergadering 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan… en ja 

hoor! Hij brengt zoals ieder jaar onze allerliefste 

Sinterklaas naar ons. Hopelijk zijn jullie braaf geweest 

want wij hebben gehoord dat hij dit jaar waanzinnig veel 

lekkers bijheeft. Voor zo’n belangrijk bezoek moet 

natuurlijk heel wat voorbereid worden. Helpen jullie mee? 

 

Zondag 17 december: Kerstvergadering 

Stiiiille nacht… BOEM! Tijdens onze kerstvergaring is 

het niet stil want wij maken er een echt knalfeest van! 

Neem allemaal een cadeautje van ongeveer €2 mee en 

samen zorgen we voor een gezellige vergadering om al 

in de kerstsfeer te komen.  

Wij kijken er alvast naar uit en hopelijk tot snel! 

Dikke zoenen van jullie enthousiaste leiding, 

 



JOGI’S 
 

 

1 oktober : fortspelen 

Maak je klaar voor een dag vol spanning en avontuur. We trekken vandaag 

het fort in om het fort te verkennen en allerlei toffe spelletjes te spelen. 

Neem zeker mee: een lunch pakket, en stevige schoenen.  

14 oktober: groepsfeest 

Meer info vind je in deze knip. 

     

29 oktober: techniekenvergadering 

Jullie krijgen de kans om jullie 

vandaag te bewijzen. We zullen is 

zien wie hier een verborgen talent 

heeft. 

Breng zeker een lunch pakket mee.   

19 november: superhelden 

Naar de sterren en daar voorbij. We gaan 

vandaag kennismaken met jullie favoriete 

superhelden.  

Breng zeker een lunch pakket mee, je mag 

je verkleden in je favoriete superheld. 

 

 

 



JOGI’S 
 

3 december: Sinterklaas 

Sinterklaas kapoentje leg wat in mijn schoentje, leg 

wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Wees 

maar op je best, want de Sint is in het land. 

Neem zeker een lunch pakket mee.  

17 december : dans de wereld rond 

Smeer die dansbeentjes maar in en pak je 

dansschoenen maar klaar, want vandaag 

gaan we verschillende dansstijlen leren. 

Neem zeker een lunchpakket mee. 

 

 



GIVERS 
 
Het is weer zo ver het scoutsjaar gaat terug beginnen! 

We kijken er al naar uit om veel samen te doen hopelijk jullie 

ook 😊. 

1 oktober: Jungle vergadering (10-16u) 

Kom te weten welke dieren in de jungle leven en wie goed zoekt, vindt 

misschien de grootste schatten in de wildernis. Ben je een wilde tijger of 

eerder een rustige vlinder? Dat zullen we zien op deze vergadering. 

14 oktober: groepsfeest 

 Net zoals ieder jaar vindt in oktober ons 

groepsfeest plaats! Breng heel je familie, 

vriendenkring, al je kennissen, … mee en kom 

gezellig en lekker bij ons eten! Meer info volgt 

later in de uitnodiging. Tot dan!  

29 oktober: Buurtpolitie (10-16u) 

Hebben jullie altijd al is willen meedoen aan de 

buurtpolitie. Dan is dit jouw kans! Misdadigers pas al 

maar op. 

19 november: Binnen de minuut (10-16u) 

Vandaag testen we uit wat jullie allemaal kunnen doen binnen 

1 minuut. 3 2 1 start! 

 

3 december: Sinterklaas (10-16u) 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan… en ja 

hoor! Hij brengt zoals ieder jaar onze allerliefste 

Sinterklaas naar ons. Hopelijk zijn jullie braaf geweest 

want wij hebben gehoord dat hij dit jaar waanzinnig veel 

lekkers bijheeft. 



GIVERS 
 

16 december: Kookbattle (16-20u) 

Vandaag gaan we te weten komen wie er het beste kan koken. 

Wie kan er het beste een ei breken, wie kan er een lekker gerechtje maken en 

wie oh wie kan er het beste dessertje maken. Breng voor deze vergadering een 

kookschort mee.  

 

Zo, dit is alweer de eerste knip van het nieuwe jaar. Hopelijk hebben jullie er al 

veel zin in want jullie leidingsploeg kan niet wachten tot de vergaderingen daar 

zijn! Kusjes  

 

 

 



JINS 
 
1/10/2017 Levenswegvergadering (10u – 16u)                

Stap mee in onze teletijdmachine! We herbeleven al onze leuke momenten van 

vroeger en gaan ontdekken hoe het is om later 

vredig oud te zijn.  

Mee te nemen: 

Lunchpakket 

Verkleedkleren (baby, oudere,…) 

 

14/10/2017 Groepsfeest 

Joepie, ons jaarlijks groepsfeest staat weer voor de deur! Jullie worden niet 

verwacht om te helpen, wel om lekker te komen smullen van al dat lekkers!  

Meer informatie volgt nog via een brief!  

29/10/2017   Halloween (17u – 21u30)           

Woehoew, samen lekker koken en griezelen! Gezellig 

samen zijn, griezelen en griezelverhalen vertellen. Wie kent 

het engste griezelverhaal? Ik ben heel benieuwd om ze te 

horen! 

Mee te nemen :  Eten:  

Verkleedkleren (aandoen)  Jullie hoeven geen eten mee te 
nemen!  

 

19/11 /2017 Toptalentenvergadering (10u – 16u)  

Wij zijn er heel zeker van dat iedereen wel een talent heeft. Dansen, zingen, 

goochelen, mode… Wij geven jullie de kans om jullie talenten te tonen!  

Mee te nemen:  

Lunchpakket 

Alles wat je nodig hebt voor je act (kledij,…) 

 

 



JINS 
 

3/12/2017 Sinterklaas  

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan, hij 

brengt ons Sint Nikolaas, ik zie hem al staan!  

Meer informatie volgt nog via een briefje van de Sint!  

Mee te nemen:  

Lunchpakket  

         

17/12/2017 Kerstvergadering (10u – 16u)  

Wij bereiden ons alvast voor op Kerst! Foppakjes voor onder de kerstboom thuis 

(ssssht niet aan mama en papa vertellen!). Een super mega knutselvergadering 

voor het leukste feest van het jaar!  

Mee te nemen:  

Lunchpakket  

 
  



+22 
 

Hallo, ola, bonjour! 
 

+22 zijn jullie klaar voor weer een jaar vol actie en pret? 

De scouts niet teveel gemist tijdens de hete zomermaanden? 

Wij hebben er alvast zin in, en nog geen beetje! Hier volgt al meteen onze eerste knip! 

 

17 september 2018 – OVERGANG: 13:00 – 16:00 

Jullie oude rakkers weten ondertussen al wel wat deze vergadering inhoudt. 

Het is de start van elk nieuw scoutsjaar en zal bij elk lid dat overgaat 

de grenzen testen. Daarbovenop komt elke tak te weten wie zijn 

nieuwe leiding zal zijn voor dit jaar! Benieuwd wie er dit jaar bijkomt 

in de +22, en wie jouw super-duper-ontzettend-leuke-allertofste 

leiding gaat zijn? 

Wees dan zeker piraat, euh ik bedoel paraat! Tot dan! 

 

14 oktober 2018 - GROEPSFEEST 
 

Het is weer tijd voor spijs en drank! Laten we lekker 

bourgondisch onze buiken vullen en feesten als de 

beesten. Nodig al je vrienden en vriendinnen, kennissen 

en familie, huisdieren en filmhelden uit! 

Het wordt weer een spektakel van jewelste! 

(Er volgt nog een brief met alle informatie) 

 

19 november 2018 - GHOSTBUSTERS VERGADERING : 10:00 - 16:00  
  

Deze vergadering storten we ons op de achtergebleven geesten en 

spoken van Halloween. Er zijn er namelijk een antal de weg 

kwijtgeraakt naar de Onderwereld. Of is er meer aan de hand?  

Ben jij klaar om deze wezens uit het mensenrijk te helpen en de 

situatie te onderzoeken? Wij trekken onze anti-spook pakken alvast 

aan en bedenken een plan! 

 

3 december 2018 - SINT VERGADERING : 10:00 - 16:00 
 

Of we nu te oud zijn voor de Sint of niet, tegen een 

vergadering vol pakjes en snoep zeggen wij geen nee! Je kan 

ze ondertussen al wel helemaal voor je zien, dat grote boek, 

de jutte zak, de staf en die lange witte baard. Zelfs de leiding 

bibbert altijd een beetje wanneer de Sint voorleest hoe we 

ons dit jaar hebben gedragen. Zijn jullie allemaal braaf 

geweest? Of voelen sommigen het gebibber al een beetje? 

 

 

Jullie leiding 

Carine & Bruno 

 



Kleuren met Nico  
 

 
  



Kapoenen 
1 oktober ‘Wie is het’-vergadering 
14 oktober Groepsfeest 
29 oktober Halloween- en vriendjesvergadering 
19 november Zwemmen 
3 december Sinterklaasvergadering 
15 december Kerstvergadering 
 
Welpen   
1 oktober Spelletjesvergadering 
14 oktober Groepsfeest 
29 oktober Halloweenvergadering 
19 november Bob de Bouwervergadering 
3 december Sinterklaasvergadering 
17 december Kerstvergadering 
 
Jonggivers 
1 oktober Fortspelen 
14 oktober Groepsfeest 
29 oktober Techniekenvergadering 
19 november Superheldenvergadering 
3 december Sinterklaasvergadering 
17 december Dans de wereld rond 
 
Givers  
1 oktober Junglevergadering 
14 oktober Groepsfeest 
29 oktober Buurtpolitievergadering 
19 november Binnen de minuut 
3 december Sinterklaasvergadering 
16 december Kookbattle 
 
Jins  
1 oktober Levenswegvergadering 
14 oktober Groepsfeest 
29 oktober Halloweenvergadering 
19 november Toptalentenvergadering 
3 december Sinterklaasvergadering 
17 december Kerstvergadering 
 
+22  
17 september Overgang 
14 oktober Groepsfeest 
19 november Ghostbusters vergadering 
3 december Sinterklaasvergadering 
 



Kapoenen  kapoenen@47aka.be 
Axeline Lobe  0471/13.61.64 
Joris Loveniers 
Babs Krekels 
Samuel De Vleeschhouwer 
   
Welpen   welpen@47aka.be 
Iwe Kuylen  0494/91.13.65 
Charlotte Coox 
Rani De Kimpe 
Matthew Van Schil 
Jolien Geudens 
 
Jogi’s   jonggivers@47aka.be 
Alec Van Herwegen 
Ellen Van Oers 
Sarah De Bie 
Nico Craps 
Amrit Van Overstraeten 
Tim Roovers 
 
Givers   givers@47aka.be 
Lina Van De Mierop 0474/21.98.90 
Sara Gryp 
Tine Journée 
Eline De Naegel 
Ine Daelemans 
 
Jins   jins@47aka.be 
Lieselot Mermans 0474/54.22.43 
Dré Verschueren 
Justine Van Loock 
 
+22   plus22@47aka.be 
Carine Herssens  0493/15.25.64 
Bruno Van Damme 
 
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 
Axeline Lobe  0471/13.61.64 
 
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

