
 
 
 
 
 
 

 
April - Juni 2018 

 

 
 
 
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. 

 
Dit is al weer de laatste knip van het jaar. Dit betekend dat de 

vergaderingen bijna gedaan zijn maar niet getreurd het kamp staat 

nog voor de deur. We hopen dat jullie er veel zin in hebben want 

de leiding heeft er veel tijd in gestoken. Wij zijn er alvast bij.  

 

 

Veel leesplezier! 

De redactie 

knip@47aka.be 

 
 

 
 
 
  



Groepsleiding 
 
Lieve Knip-lezers, 

 

Alweer de laatste Knip van het scoutsjaar! Wat gaat de tijd toch 

snel! Gelukkig zijn er nog tal van scoutsactiviteiten voor jullie 

gepland. En ook het befaamde kamp komt er weer aan. Daarover 

zal later nog meer informatie in een brief volgen. Wat we jullie al wel 

kunnen vertellen, zijn de data waarop jullie op kamp gaan: 

 

Kapoenen: 14 juli 2017 tem 21 juli 2018 

Welpen: 14 juli 2017 tem 21 juli 2018 

Jonggivers: 11 juli 2017 tem 21 juli 2018 

Givers:  11 juli 2017 tem 21 juli 2018 

Jins:  11 juli 2017 tem 21 juli 2018 

De Plus 22 gaat helaas niet mee op kamp. 

 

Verder dienen wij, als groepsleiding, nog te vermelden dat na 

huidig scoutsjaar onze ambtstermijn erop zit. Wij zullen komend 

scoutsjaar dus geen groepsleiding meer zijn. Geen reden tot paniek, 

want uiteraard zal fantastische opvolging worden voorzien! Wij 

kijken alvast uit naar het laatste deel van het scoutsjaar! 

Stevige linker (en ook een paar hondenkusjes), 

 

Tina, Lotte en Fabian 

groepsleiding@47aka.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 mei: Haute Dogs 
 

 

 



KAPOENEN 
 

 
Dag lieve kapoenen! We zijn al bij de laatste Knip van dit 
scoutsjaar aanbeland, wat gaat de tijd toch snel! Wij hebben 
al heel hard genoten van de vergaderingen met jullie, en 
hopen dan ook hier nog een aantal topvergaderingen aan toe 
te kunnen voegen. Ontdek hieronder wat we nog voor jullie 
in petto hebben…  
 

15/04/2018 
Feestdagenvergadering (13u – 
16u) 

Omdat we niet voor elke feestdag of 
verjaardag apart een feestje kunnen 
bouwen, houden we samen een 
super-fantastisch-mega-tof feest 
voor alles en iedereen in één keer. Dus smeer je 
dansbeentjes maar in en maak je klaar voor het leukste feest 
van het jaar!  
 
 

29/04/2018 uitstap (13u – 16u)  
Jeeej vandaag gaan we op uitstap. Dit 
doen we naar het Rivierenhof. Hier 
kunnen we naar de kinderboerderij, 
kunnen we spelen, … Kortom, plezier 
maken! We spreken hiervoor af op de 
parking aan de schaatsbaan Ruggeveld 

(over de ingang van het park, tussen de skipiste en het 
sportcenter). 
 
 



KAPOENEN 
 

13/05/2018 Financiële actie (10u-13u) 
Om superleuke dingen te doen met de 
kapoenen op kamp hebben we natuurlijk 
centjes nodig. Daarom organiseren wij een 
haute-dog (chique hotdogs) verkoop! Jullie 
mogen ons eerst komen helpen met de 
voorbereidingen hiervan, om nadien ineens 
te blijven eten. Vraag gerust ’s middags ook 
je opa, oma en al je vriendjes maar mee en 
kom ons steunen.  
! Opgelet, de uren van deze vergadering zijn anders als 
anders. 
 

27/05/18 gemengde vergadering (10u-
13u) 
We spelen een spel vandaag! En we doen 
dit niet alleen deze keer! Vandaag gaan 
we met onze vrienden van de 77ste samen 
spelen. Wij hebben er al zin, in hopelijk 
jullie ook.  

! Opgelet, de uren van deze vergadering zijn anders! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KAPOENEN 
 
09/06/18 BBQ (17:30u – 20:30u) 
Het einde van het jaar is weer aangebroken. Dus 
reden te meer om nog eens een laatste keer 
samen te komen voor een geweldige BBQ. 
Neem je eigen vleesje mee en kom tegen 
17:30u naar het lokaal om samen lekker te 
eten.  
 
 
Van jullie kapoenenleiding,  
 Axeline, Babs, Joris, Lotte en Samuel 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1491014200990653&set=a.106563056102448.13823.100002462632821&type=3&source=11&referrer_profile_id=100002462632821
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=119057785515768&set=a.119057818849098.1073741826.100022346422364&type=3&source=11&referrer_profile_id=100022346422364


WELPEN 
 
 
Dag lieve welpjes,  
 
Na ons fantastisch groepsweekend en daarna ons takweekend, ons croque-
monsieur feest en allemaal andere leuke vergaderingen, is het nu tijd voor de 
planning van de vergaderingen in april, mei en juni.  
 
Zondag 15 april (10u – 16u): 
De paashaas heeft ons samen met de klokken al goed 
verwend met lekkere chocolade. Hij wou net weer 
vertrekken naar zijn volgende adres toen hij in ons fort 
verliefd is geworden op een mooi konijntje.  
Helpen jullie mee hem terug te vinden in het fort en hem op 
weg te sturen naar zijn volgende bestemming? Anders 
GEEN chocolade meer volgend jaar!!! öÖö 
 
Zondag 29 april (10u – 16u):  

Hoera! Het is feest vandaag. Iedereen mag verkleed 
komen als prinses, prins, ridder of boze draak.  
Vandaag trouwt er een echte prins en prinses bij ons op 
de scouts en HOPELIJK IS ER NIET EEN OF ANDERE 
VIEZE DRAAK DIE DAAR EEN STOKJE VOOR WIL 
STEKEN.  
Bij deze zijn alle draken die dit lezen, NIET uitgenodigd 
vandaag.  
 

Zondag 13 mei (10u – 16u): 
BOEM! PANG! ONTPLOFFING!  
Nee, Iwe heeft geen ajuin gegeten en is protjes aan het laten, maar het 
is oorlog vandaag!  
Trek jullie coolste camouflagekledij aan en maak je klaar om een hele 
dag als echte soldaten door het bos te kruipen! 
 
Zondag 27 mei (10u – 16u): 
Waterspelletjes vandaag! Wij voorzien voor jullie allemaal 
waterpistolen, waterballonnen en nog veel meer. Je hoeft dus geen 
eigen speelgoed mee te brengen, maar een handdoek en wat droge kledij is 
misschien wel een goed idee. JE KAN WEL EENS KLEDDERNAT WORDEN 
VANDAAG!! Ja Larne, jij zeker en vast!  
 



WELPEN 
 
 
Zondag 10 juni (10u – 16u): 
Pffffff… De laatste vergadering van dit jaar . We gaan 
allemaal heel hard huilen vandaag, want het is de 
ALLERlaatste vergadering van dit jaar!  
Vandaag gaan we alle spelletjes spelen die jullie het aller-, 
aller-, allerliefste spelen. Je hoeft geen boterhammen mee te 
brengen vandaag, want wij gaan voor jullie supervieze dingen 
klaarmaken, zoals pizza en nog viezer: frietjes met 
curryworsten. Pffffffff, we weten dat jullie dat allemaal niet 
lusten, maar je moet en zal het toch opeten!  
 
Zo, nu weten jullie wat we de laatste 3 maanden van dit spetterend scoutsjaar 
nog gaan uitsteken. 
Wij hebben er alvast megaveel zin in en hopelijk jullie ook allemaal!  
 
Dikke smakkerds en knuffels van jullie leiding, 
Iwe, Charlotte, Matthew en Jolieeeeeeeeeeen!  
Xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
Ps. TOT OP KAMP HE SEG Ö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



JOGI’S 
 

Allerliefste schatjes van patatjes  
 

De laatste knip is weer hier. ☹ Maar niet getreurd, er staan weer supertoffe 
vergaderingen gepland. En in juli gaan we nog met zijn allen op kamp. Jullie 
zijn nog niet van ons verlost.  
Maar nog even een overzicht van deze laatste vergaderingen.  
 
 
Zondag 15 maart 2018: 10u – 16u: conditievergadering 
Lunchpakket meebrengen  
Smeer jullie beentjes al maar goed in en trek je sportkledij maar 
aan.  
Vandaag gaan we eens testen hoe fit jullie zijn. Train jullie 
spieren al maar.  
 
 
Vrijdag 27 april – Zondag 29 april: TAKWEEKEND  
Eindelijk is het dan zover. Het enige echte takweekend is aangebroken. 
Meer informatie volgt zeker zo snel mogelijk.  
 
 
Zondag 13 mei: 14u – 17u: Districtsspel  

Met alle jogi’s van ons district spelen we een groot spel bij ons in 
het fort. 
Als een echte scout staan wij dan ook paraat.  
 
 
 

 
Zondag 27 mei: Frietslag  
Jullie mogen van 10u – 13u komen helpen op de enige 
echte takkasactiviteit. Wij gaan namelijk echte frietjes 
verkopen. Maar daarvoor moet er toch echt wel eerst veel 
voorbereid worden en daarvoor hebben we jullie hulp 
nodig. Om 12u mogen jullie samen met jullie mama’s, 
papa’s, oma’s, opa’s, tantes, nonkels, broers, zussen en 
iedereen die je kent bij ons op de Akabe frietjes komen eten. Zeg het voort!  
 
 
 



JOGI’S 
 
 
 
Zondag 10 juni: 10u – 16u: Afscheidsvergadering 
Lunchpakket meebrengen  

Vandaag is de laatste zondag voor het kamp. Maar 
niet getreurd, we gaan er nog een fantastische dag 
van maken!  
 
 

 
 
 
We hopen jullie allemaal te zien op de vergaderingen. Kan je toch niet komen, 
geef dan een seintje op het nummer (achteraan in de knip) of stuur een 
mailtje naar jonggivers@47aka.be 
 
Dikke smakkerds  
Van jullie lieftallige leiding  
 
Sarah                             Nico                                    Alec                    Ellen 

                    
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



GIVERS 
 
Hé toppers, we hebben de koude periode overleeft!  
Nu is het tijd voor warme dagen met veel zon en vriendschap!  
We kijken er al naar uit. 
 
15 April  10-16u  
In de ruimte vergadering 
Altijd al gedroomd om astronaut te worden, dan is deze 
vergadering iets voor jou! We vliegen samen hoger dan de 
wolken tot aan de andere planeten en de sterren. Hopelijk 
hebben jullie geen last van hoogtevrees ;)  
 
27-29 April   
Takweekend 
Hoera! Na een topeditie van het groepsweekend gaan we weer op 
weekend. Deze keer niet met alle takken maar samen met +22 en de jins. 
Voor meer details wordt het nog even wachten op de brief. Wij kijken er in 
elk geval al naar uit om samen met jullie te spelen, lekker te eten en ons te 
amuseren! 
 
13 Mei  13-17u aan de lokalen   
Districtspel 
Een spel met heel ons district kan niet anders dan fijn zijn! Een groot spel 
waar we onze grote strijdlust zeker niet mogen vergeten. Veel plezier en 
actie staat vandaag op de agenda. 

 
27 Mei    10-16u 
Sportvergadering 
Of het nu hockey is, voetbal of dansen, iedereen doet wel een 
sport graag. Vandaag kan je je beste sporttalenten bovenhalen. 
Stretch thuis al maar goed, want er zal zeker gezweet worden! 
Samen worden we kampioen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



GIVERS 
  
 
10 Juni   10-16u  
Laatste vergadering 
Jammer maar helaas, vandaag is de laatste vergadering van het jaar. 
Maar geen nood, we vliegen er nog een laatste keer in en maken er een 
knaller van formaat van! 
 
 
Dikke smakkerds 
Jullie Giverleiding 
Eline, Sara, Ine, Lina en Tine 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JINS 
 
 
 
Zondag 15 april Jins on tour 
Ontrafel het mysterie in Antwerpen. Zet jullie mysterie bril maar op 
!!! 
 

Overzicht 
Mee te nemen  Data 
Indien je dit hebt: Buzzypas of 
een tramkaart.  

Wanneer: 15 april 

Lunchpakket Uur: 10u00-16u00 
 
 

Vrijdag 27 april- zondag 29 april: Takweekend 
Joeppieee het is weer zover. Wij gaan op 
takweekend.  
Meer informatie volgt nog via een brief en een mail.  
Wij hebben er zin in.  😊 
 

 
Zondag 13 mei: Financiële actie 
Hotdogs, hotdogs, hotdogs. Vandaag verkopen we hotdogs. 
Hopelijk is onze verkoop een succes dan kunnen we iets leuks doen 
op kamp.  
Komen jullie ons een handje helpen?  
Meer informatie volgt nog via een mailte en een brief.😊 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjwqaKG_9fZAhUFVRQKHcebDhAQjRx6BAgAEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DA7atCuJkJ0s&psig=AOvVaw1SlEsmpgLdTrktjntWQKnk&ust=1520435818810516


JINS 
 
 
 
Zondag 27 mei: Met de trein naar Oostende 
Met de trein naar Oostende tjoeke tjoeke toet, 
want daar woont mijn hartedief, tjoeke troeke toet. 
Joeppiedepoepieee wij gaan naar de zee.  
 

Overzicht 
Mee te nemen  Data 
Lunchpakket  Wanneer: 27 mei 
Centjes voor een trein ticket Uur: Rond 9u00-18u00: De 

exacte uren laten we nog 
weten via mail. 

Jas of warme trui Plaats: Station van Berchem 
4 uurtje  
Zwemgrief bij goed weer.  
Schup ( indien je dit hebt )  

 
 
Vrijdag 8 juni 18-20u30 Barbecue  

Het  jaar is voorbij gevlogen. We willen er een leuke 
afsluiter van maken. We gaan samen barbecueën en 
hopelijk genieten van het zonnetje. 😊 
 
 

Overzicht 
Mee te nemen  Data 
Eigen vleesjes ( wij voorzien de 
groentjes en een drankje ) 

Wanneer: 8 juni  

 Uur: 18-20u30 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi19_KBgNjZAhXLaRQKHaqfBGwQjRx6BAgAEAU&url=https://www.bibliotheekkatwijk.nl/nieuws/zomersluiting0.html&psig=AOvVaw1_tt2wJ9fBeQb81_RvVMuP&ust=1520436088745382
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_soqrgNjZAhUHlxQKHQWhD7MQjRx6BAgAEAU&url=https://lvvsite.nl/index.php/nieuws/archief/86-best-end-tournament-2016-met-bbq&psig=AOvVaw2U_a6UTOqCbsbztHw2RnbO&ust=1520436184242426


JINS 
 
 
 
Zo lieve jins. Dit was al weer de laatste knip van het jaar. Niet 
getreurd !! 
In juli gaan we op kamp. Wij kijken er alvast naar uit.  
Vele groetjes van jullie allerliefste, leukste, tofste leiding. 😊 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



+22 
 

Lieve +22, 
 
Het laatste deel van het jaar is weer aangebroken. Niet getreurd, er staan 
weer leuke activiteiten gepland! 
 
 
 
Vrijdag 27- Zondag 29 april: Takweekend! 
 
Noteer deze dagen alvast in jullie agenda, meer 
info volgt nog via brief! 
 
 
Zondag 13 mei: 1-tegen-allen EXTREME 10-16u 

 
1-tegen-allen is voor jullie niks nieuw, maar deze keer zullen 
jullie extra op de proef gesteld worden. durven jullie de 
uitdaging aan te nemen en verslaan jullie de leiding? gaan 
jullie met de felbegeerde hoofdprijs naar huis? 

 
 
Zondag 10 juni: Daguitstap Antwerpen 10-16u 
 
Niets beter dan toerist in eigen land, toch? Vandaag gaan 
we met de +22 Antwerpen onveilig maken. We trekken 
van her naar der, wandelen langs de schelde, flaneren op 
de Meir en terrassen op de Grote Markt. Afspraak aan het 
lokaal. 
 
 
 
 
 
 
 
Zo dit was het voor dit jaar. 
 
Veel liefs 
Bruno & Carine 
 



Kleuren met Lieselot  
 

 
 
 
 
 
 
 



Wedstrijd !!!!!! 
 
Wil je kans maken op een extraatje op kamp?  

Los deze puzzel dan zo goed mogelijk op en neem hem mee op 

kamp. 

 
 
 
 



Kapoenen 
15 april  Feestdagenvergadering 
29 april  Uitstap 
13 mei  Financiële actie 
27 mei  Gemengde vergadering 
9 juni  BBQ 
 
Welpen   
15 april  Paasvergadering 
29 april  Feestvergadering 
13 mei  Soldatenvergadering 
27 mei  Waterspelletjesvergadering 
10 juni  Laatste vergadering 
 
Jonggivers 
15 april  Conditievergadering 
27 – 29 april Takweekend 
13 mei  Districtsspel 
27 mei  Frietslag 
10 juni  Afscheidsvergadering 
 
Givers  
15 april  In-de-ruimtevergadering 
27 – 29 april Takweekend 
13 mei  Disctrictsspel 
27 mei  Sportvergadering 
10 juni  Laatste vergadering 
 
Jins  
15 april  Jins on tour 
27 – 29 april Takweekend 
13 mei  Financiële actie 
27 mei  Met de trein naar Oostende 
10 juni  Barbecue 
 
+22  
27 – 29 april Takweekend 
13 mei  1 tegen allen EXTREME 
10 juni  Daguitstap Antwerpen 



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 
Matthew Van Schil 
Jolien Geudens 
 
Jogi’s   jonggivers@47aka.be 
Ellen Van Oers  0478/66.68.45 
Alec Van Herwegen  
Sarah De Bie 
Nico Craps 
 
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 
Lieselot Mermans  
Dré Verschueren 
Janne De Proost 
Lore Wouters 
 
+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

