
 
 
 
 
 
 

 
Januari - Maart 2018 

 

 
 
 
VU: 
Babs Krekels     
Eline De Naegel  
Lieselot Mermans  
Maud Ysebaert 



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. 

 
Boem klap, vuurwerk voor het nieuwe jaar! We vliegen samen weer 

een nieuw jaar in Akabeertjes. 

 

Wij kropen tussen de kerstfeesten en nieuwjaarsrecepties door even 

achter onze computer om de nieuwste Knip in elkaar te steken. En 

deze staat vol met leuke spelletjes en veel plezier. Blader zeker tot 

achteraan, misschien zie je jezelf wel ergens staan! 

 

 

Veel leesplezier! 

 

De redactie 

knip@47aka.be 
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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 2018 tem 21 juli 2018  

Welpen: 14 juli 2018 tem 21 juli 2018  

Jonggivers: 11 juli 2018 tem 21 juli 2018  

Givers: 11 juli 2018 tem 21 juli 2018  

Jins: 11 juli 2018 tem 21 juli 2018  

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 
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28 januari: Tea Time 
 

  



11 Maart: Croqueslag 
 

 

 

  



KAPOENEN 
 

 
14/01/2018 – Bob De Bouwer-vergadering 
(13u-16u) 
Booooob De Bouwer, kunnen wij het maken? 
Ja dat kunnen wij! Bob De Bouwer heeft 
vandaag de hulp nodig van alle handige Harry’s 
uit onze tak want hij slaagt er niet in zijn 
projectje af te krijgen. Waar hij mee bezig is, 
wilde hij nog niet vertellen. Spannend dus!  
 
 

28/01/2018 – Filmvergadering (19u-21u)  
Doe iets knus aan, neem je lievelingsfilm en je goed 
humeur mee en bereid je voor op een gezellige 
avond! Ook dit gaan we op verplaatsing doen, maar 
bij een andere leiding deze keer. Jullie worden 
verwachten op het volgende adres: Desguinlei 32, 
2018 Antwerpen.  
 
 

 
11/02/2018 – Wie heeft mijn hartje gestolen?-
vergadering (13u-16u) 
Wie oh wie oh wie heeft ons hartje gestolen? Met 
Valentijn in het vooruitzicht gaan we daar vandaag 
proberen achter te komen!  
 
 
 

23-25/02/2018 – Groepsweekend 
Net zoals ieder jaar gaan we ook dit jaar op 
weekend met heel de scoutsgroep! Dolle pret! 
Waar dit doorgaat en wanneer jullie verwacht 
worden volgt later via een brief!  
 
 
 

 
 
 



KAPOENEN 
 
 
 

11/03/2018 – Verrassingsvergadering 

Wat we vandaag gaan doen, is een grote verrassing! 
Misschien weet de leiding het stiekem zelf nog niet, of 
misschien heeft de leiding al een supergoed idee en willen 
ze het nog niet verklappen… Spannend!  
 
 
 
 
 

23-25/03/2018 – Takweekend 
Ook met onze eigen tak gaan we naar goede traditie 
op weekend! Leuk samen zijn, elkaar wat beter leren 
kennen, kleine voorbereiding op het kamp, … Een 
weekend om U tegen te zeggen! Ook hierover volgt 
later meer info.  
 
 
 
 

 
Van jullie allerliefste kapoenenleiding, 
 
Axeline, Babs, Joris, Lotte en Samuel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WELPEN 
 
Dag lieve welpjes, 
 
Na de eerste maanden goed te spelen, is het nu tijd om de volgende periode 
nog meer super leuke vergaderingen te doen! Wat we gaan doen? Dat lees je 
hieronder… 
 
14 januari: filmvergadering 18-20u30 
Omdat de leiding flink aan het studeren is voor hun examens en jullie net 
terug met school zijn begonnen na een leuke kerstvakantie, doen we het de 
eerste vergadering rustig aan.  
We kruipen met chips, snoepjes en frisdrank onder een warm dekentje en 
zien een film.  
Vergeet niet jullie warme, gezelligste kleding aan te doen en jullie favoriete 
films mee te nemen. 
 
28 januari: Zwemmen 11-15u 
Tijd voor sport! Vandaag gaan we zwemmen in het zwembad in Lier. Storm-
op-zee (jaja Lorenzo), wilde waterbanen, bubbelbadjes… Alles vind je er en 
we gaan het er eens goed van pakken. 
Doe jullie zwemkledij al aan voor jullie naar het zwembad komen en vergeet 
geen handdoek, koekje en drankje mee te nemen. Vraag ook maar 5 euro om 
mee te nemen, zodat we zeker allemaal binnen mogen.  
Adres: De Waterperels: Kazernedreef 100, Lier 

11 februari: Valentijnsvergadering                  10-16u    
Woeeeeehoeeeeew, love is in the air! Vandaag niets dan liefde op de scouts, 
want het is bijna Valentijn. Trek allemaal lekker warme kledij en goede 
schoenen aan, want we gaan op zoek naar Cupido in het bos! 
 
23-25 februari: Groepsweekend 
Joepie, tijd om een weekendje op vakantie te gaan met heel de groep. Super 
leuke spelletjes, lekker eten en vooral doen wat we willen! Meer info over 
tijdstip, locatie en wat mee te nemen, krijgen jullie nog van de groepsleiding.  
 

 
. 
 
 



WELPEN 
 
11 maart: Croque-Monsieur restaurant 10u-18u 
De Welpen doen samen met de +22 hun chique croque monsieur restaurant 
terug open dit jaar. In de voormiddag gaan we het restaurant inrichten en 
natuurlijk ook super veel croqueskes maken.  
10u-13u: vergadering (mee helpen in het restaurant!) 
13u-18u: allemaal croque monsieurs komen eten met heel de familie, al je 
vrienden en iedereen die je kent.  
Meer info over prijzen en info en reserveren vinden jullie op onze mooie 
uitnodiging. 
 
23-25 maart: takweekend 
Na een maandje geleden met de hele groep op weekend te zijn geweest, is het 
tijd om het nu eens met minder te doen. We gaan met de welpen een 
weekendje ons vol steken met boterhammen met choco, laat gaan slapen, 
feestjes, spelletjes, dansen, zingen, lekker eten en dus eigenlijk ons rot  
amuseren! De leiding vindt het al super spannend en hopelijk jullie ook. Een 
brief met meer uitleg krijgen jullie nog later van ons ☺.  
 
VOILA! Dat was het voor de 2e periode van dit scoutsjaar. Wij kijken er 
alleszins enorm naar uit.  
Als jullie vragen hebben of er is iets, mogen jullie ons natuuuuuuuurlijk altijd 
opbellen. 
Vergeet ook niet af te bellen - af te mailen indien jullie niet kunnen komen.  
 

Dag Welpjes,  
Dikke smakkerds en knuffels van jullie leiding.  
Iwe, Charlotte, Rani, Matthew en Jolien. 
 
SPELLETJE ! Zoek 8 welpen en de welpenleiding tussen deze bende ! Te winnen: 

NIETS. 

 



JOGI’S 
 

 

 

28 januari: Nieuwj🌠🌠rsverg🌠dering 
Belangrijk nieuws: Ellen is terug van het verre natte 
Ierland! Dat moeten we vieren tijdens deze eerste 2018 
vergadering! Schol! Neem zeker mee: een lunchpakket! 
 
 
 

 
 
11 februari: ♡alentijns♡ergadering 
Valentijn komt dichterbij en dat zullen jullie geweten 
hebben. Love is in the air op deze zondag. Op wie laat 
cupido vandaag zijn pijlen los? Meenemen: lunchpakket 
 
23-24-25 februari: Gr✪epsweekend 

Meer informatie volgt in een brief 
 
 
 

 
 

11 maart: K🍏🍏kvergadering 
Zet allemaal jullie kookmuts maar op want de potten en 
pannen vliegen in het rond! Vandaag hoef je geen 
boterhammetjes mee te nemen, maar enkel drinken. 
Omnomnomnom!! 
  



JOGI’S 
 
 
 
25 maart: Akabedag 
Vandaag is het de akabedag. Dan wordt er samen met de andere akabe’s iets 
gedaan. Wat en waar weten we op dit moment nog niet maar hierover krijgen 
jullie later nog meer informatie. 
 
Dikke zoenen van jullie enthousiaste leiding! <3 
 

 

 

… en Amrit 

  



GIVERS 
 
5 januari 19.30 – 21.30 
filmvergadering  
 
Na die feestdagen en tussen de examens van de leiding door is er ons wel 
eens iets rustig gegund. Daarom gaan we met zen allen dicht bij elkaar 
kruipen. Dit samen met een dekentje, een drankje, een hapje en een goede 
film.  
 
28 januari 14.00 – 17.00 
tea time  
 
Joepie vandaag is het onze financiële actie. Het is dus geen vergadering maar 
je mag wel allemaal met je familie en vrienden komen smullen en komen 
genieten van een warm drankje. Deze financiële actie is om ons kamp te 
financieren en dus iets extra leuk te kunnen gaan doen.  
 
11 februari 10.00-16.00 uur 
wintervergadering   
 
Brrrr het is de laatste tijd zo koud. Het heeft zelfs al 
gesneeuwd deze winter maar toch zijn wij daar niet bang 
van en gaan we lekker buitenspelen. Dit natuurlijk wel met 
heel warme kleren. Trek dus zeker je dikste en warmste jas 
aan, een sjaal, muts , handschoenen ,… .  
 
23-25 februari  
Groepsweekend  
 
Het leukste en zotste weekend van het jaar staat weer voor de deur. We gaan 
samen met al de andere takken op weekend. Hierover krijgen jullie later nog 
meer informatie.  
 
 

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyx9n6yYXYAhWdOsAKHTsnCsEQjRwIBw&url=https://www.topkleurplaat.nl/kleurplaten-seizoenen/winter-kleurplaten/&psig=AOvVaw3ddIAptfMjHSAWHZSMIrHi&ust=1513206048811554


GIVERS 
  
11 maart  
Bowlen 
 

Het is een hele drukke maand geweest met het 
groepsweekend, de tea time. Dus gaan we het terug een 
beetje rustiger aandoen. Dit door samen met jullie te gaan 

bowlen. Samen met de andere brieven zullen jullie hier ook 
meer informatie over krijgen.  

 
25 maart 11.00 – 17.00 
Akabedag 
 
Vandaag is het de akabedag. Dan wordt er samen met de andere akabe’s iets 
gedaan. Wat en waar weten we op dit moment nog niet maar hierover krijgen 
jullie later nog meer informatie.  
 
De datum van ons takweekend ligt ook al vast dit zal doorgaan van 27 – 29 
april hou deze datum dus zeker vrij en als je kan laat het ons dan zo snel 
mogelijk weten.  
Jullie leiding  

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib7uG3yoXYAhWlIMAKHY8nAekQjRwIBw&url=https://www.kleurenisleuk.nl/bowling/&psig=AOvVaw3e_MjlS8RZL1aC4Pa1hKoO&ust=1513206113403597


JINS 
 
 
 
 
14/01/2018 = Nieuwjaarsetentje! (17u – 20u)           
Er is geen betere manier om het nieuwe jaar te 
starten dan met al je vrienden en lekker eten! Kleed 
je op, breng je grote honger en je dansbenen mee! 
Laten we er samen een top avond van maken! Wie 
een nieuwjaarsbrief wil schrijven en voorlezen mag 
dit ook altijd doen!  

Lunchpakket? Mee te nemen? 
Niet nodig, samen koken!  Dansbenen en nieuwjaarsbrief.  

 
 
27/01/2018 = Snoezelen! (13u – 14u30) 
Hopelijk kijken jullie hier even hard naar uit als de leiding! Lekker rustig, 
ontspannen, geen drukte, geen lawaai… Ook eens fijn!  
Mama’s & papa’s: Meer info over hoe, wat, waar & wanneer volgt via mail!  

Lunchpakket?  Mee te nemen?  BELANGRIJK! 
Niet nodig. Niets belangrijk. Deze dag is een 

zaterdag! 
  
 
11/02/2018 = Valentijn! (10u – 16u)                          
Wij zijn enorm benieuwd naar wie hier een 
liefje heeft of wie er stiekem verliefd is… 
Vandaag staat alles in teken van de kleur rood, 
hartjes, liefdesbrieven, liefdesliedjes… Noem 
maar op! Denken jullie al maar eens na over 
die liefdesliedjes dat jullie allemaal kennen?! 

Lunchpakket?  Mee te nemen?  
Meenemen! Liefdesbrieven of foto’s van je 

liefje…  
 
 
 
 
 



JINS 
 
 
 
23/02/2018 – 25/02/2018 = Groepsweekend! 
Joepie, het is weer zover! Met heel de Akabe op weekend. Wij kijken er naar 

uit. Jullie hopelijk ook? Meer info volgt via een brief. 😊  
 
 
11/03/2018 = Idolenvergadering        
Is het een vliegtuig, is het een vogel? Nee dat is het niet. Het is mega mindy 
die je aan de hemel ziet. 
Wat eten we vandaag? Spaghetti, spaghetti, spaghetti.  
….. 
Vandaag staat de vergadering in teken van jullie grote idolen. Doe die 

dansschoenen maar aan. 😊 
 

Lunchpakket?  Mee te nemen?  
Meenemen! Dansschoenen 

 
 
25/03/2018 = Beroepenvergadering (10 – 16u) 
Vandaag staat alles in teken van beroepen. Je mag de zotste dingen bedenken, 
wij gaan ze vandaag allemaal uitproberen! Brandweerman, piloot, chef kok of 
danseres, het maakt allemaal niet uit!  
 

Lunchpakket?  Mee te nemen?  
Meenemen! Aangepaste kledij voor een beroep. 

 
 

Jullie favoriete jinleidingen 

Dré, Janne, Justine, Lieselot en Lore 

 

 

 

 



+22 
 

Hallo + 22 
 
Ten eerste: Een zalig kerstfeest! 
Ten tweede: Een gelukkig Nieuwjaar! 
Ten derde: Hier is jullie programma =) 
 
 
14 Januari 14-20 u Nieuwjaarsvergadering 
De feestdagen zijn achter de rug, of toch niet helemaal. 
Wij gaan vandaag nog eens kerstmis/nieuwjaar in 
primeur vieren. Wij voorzien eten! Neem ook een 
zelfgemaakt pakje mee. 
 

 
23-24-25 februari Groepsweekend 
Hoera!!! We trekken er weer op uit. Als ervaren rotten is het 

uiteraard niet de eerste keer dat jullie meegaan op 
groepsweekend. Voor de details moeten we nog even wachten op 
de brief, maar ik kan je nu al verzekeren dat het weer een top-
editie wordt 
 

 
11 maart 12-18u croqueslag 
Joepie dit jaar doen we samen met de welpen een 
heerlijke croqueslag. Nodig zeker al je vrienden en 
familie uit om gezellig een croque te komen eten. Meer 
info vinden jullie op de affiche in de knip! 

 
25 maart 11-17u Akabedag 

Vandaag komen alle Akabegroepen samen, om er een leuke dag van 
te maken! En ook wij zullen erbij zijn! Meer informatie volgt. 
 

 
 

Een dikke BEES 
Bruno en Carine 
 
 



Kleuren met Lina  
 

 
  



Fotoreportage van Maud 
 
De opdracht was simpel: de lokalen controleren van de verschillende takken. 
Maar wat we daar aantroffen was veel beter. Kijk zelf maar eens wat er zich 
allemaal afspeelt bij ons op de Akabe! 

 

 

 



Fotoreportage van Maud 
 

 

 

 
 

 
 



Fotoreportage van Maud 
 

 

 



Fotoreportage van Maud 
 

 
 

En natuurlijk mogen jullie allerliefste leiding niet ontbreken in deze knip 😉 
 
 
 
 
 

  



Kapoenen 
14 januari Bob De Bouwer-vergadering 
28 januari Filmvergadering 
11 februari Wie heeft mijn hartje gestolen?-vergadering 
23-25 februari Groepsweekend 
11 maart  Verrassingsvergadering 
23-25 maart Takweekend 
 
Welpen   
14 januari Filmvergadering 
28 januari Zwemmen 
11 februari Valentijnsvergadering 
23-25 februari Groepsweekend 
11 maart  Croque-Monsieur restaurant 
23-25 maart Takweekend 
 
Jonggivers 
28 januari Nieuwjaarsvergadering 
11 februari Valentijnsvergadering 
23-25 februari Groepsweekend 
11 maart  Kookvergadering 
25 maart  Akabedag 
 
Givers  
5 januari  Filmvergadering 
28 januari Tea Time 
11 februari Wintervergadering 
23-25 februari Groepsweekend 
11 maart  Bowlen 
25 maart  Akabedag 
 
Jins  
14 januari Nieuwjaarsetentje 
27 januari Snoezelen 
11 februari Valentijn 
23-25 februari Groepsweekend 
11 maart  Idolenvergadering 
25 maart  Beroepenvergadering 
 
+22  
14 januari Nieuwjaarsvergadering 
23-25 februari Groepsweekend 
11 maart  Croqueslag 
25 maart  Akabedag 



Kapoenen  kapoenen@47aka.be 
Axeline Lobe  0471/13.61.64 
Joris Loveniers 
Babs Krekels 
Lotte Heirbaut 
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 0468/15.33.98 
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 
Justine Van Loock 0497/30.76.38 
Dré Verschueren 
Lieselot Mermans 
Lore Wouters 
Janne De Proost 
 
+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

