
 

  
  
  

September  - December 2018  
 

 
VU:  
Babs Krekels 
Lina van de Mierop  
Ellen van Oers   
  



 

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  
 
Hey daar lieve vriendjes! 
 
Na een lange vakantie kunnen we er terug invliegen.  
Met leuke spelletjes weekends en meer.  
Wij hebben er al super veel zin in!  
Zijn jullie er klaar voor?  
 
Kom dan zijn we weg.  
 
Groetjes 
De redactie  
knip@47aka.be  

  

  



 

Groepsleiding  
  
Liefste scouts, ouders, begeleiders, leiding en andere Knip-lezers,  
 
Laten we eerst beginnen met ons voor te stellen. Wij, Axeline, Justine en 
Sara, zijn de nieuwe groepsleiding voor de komende 3 jaar. Nieuw zijn we 
niet want we staan al enkele jaren als leiding in de scouts. De leiding kan bij 
ons terecht maar ook de ouders, de leden, ... kunnen altijd bij ons terecht 
voor vragen. 
 
 Zoals jullie al hebben kunnen lezen is het nieuwe jaarthema 'Minder is 
meer'. Doorheen het jaar gaan we dan ook alles uit de kast halen om het met 
minder beter te doen. Minder afval, minder voedselverspilling, minder 
energieverbruik, ... Maar we doen het zeker nog met evenveel 
vergaderingen, deze vinden zoals altijd om de twee weken plaats. De 
vergaderingen worden gepland door de takleiding en worden via de knip 
gecommuniceerd. De knip zal worden verspreid via de website, op 
vergaderingen en ook via mail. Wij snappen natuurlijk dat je niet altijd kan 
komen, maar om het overzichtelijk te houden voor de leiding vragen wij om 
steeds te verwittigen wanneer je niet naar een vergadering kan komen.  
 
We hopen er samen met jullie weer een geweldig jaar van te maken! Tot snel! 
Scouteske  
 
groeten Axeline, Justine, Sara  
 
Axeline Lobe: 0471 13 61 64  
Justine Van Loock: 0497307638  
Sara Gryp: 0477 24 93 65 
groepsleiding@47aka.be  

  



 

KAPOENEN  
 

Hallo liefste Kapoenen! 

Het nieuwe scoutsjaar gaat weer van start en wij hopen dat jullie er 

alvast evenveel zin in hebben als de leiding! ☺ We vliegen er meteen 

in met enkele superleuke vergaderingen waarop jullie hopelijk talrijk 

aanwezig zullen zijn. Kan je toch niet komen? Verwittig ons dan 

alsjeblief bijvoorbeeld op het e-mailadres kapoenen@47aka.be. Ook 

voor al je vragen kan je ons hierop steeds bereiken. ☺ Hieronder vinden 

jullie alvast een overzicht van onze eerste ongetwijfeld fantastische 

vergaderingen: 

 

 

Zondag 30/09/2018 (13u-16u): Kennismakingsvergadering 

Bij de leuke overgang op zondag 16 september heb 

je je leiding en je mede-kapoentjes al weleens 

gezien en hebben jullie samen een leuk parcours 

afgelegd, maar écht goed kennen we elkaar nog 

niet. Daar gaan we vandaag verandering in 

brengen! Leuke vrienden maak je tijdens leuke 

spelletjes.. en die gaan we dan vandaag ook 

spelen!  

 

 

Zondag 13/10/2018: Groepsfeest 

Elk jaar vindt in oktober ons supertoffe groepsfeest plaats! Breng al je 

vriendjes, je familie en iedereen die wil 

mee en kom samen gezellig lekker bij 

ons eten en drinken! De uitnodiging 

met meer informatie krijgen jullie later 

nog. Tot dan!  

  

mailto:kapoenen@47aka.be


 

KAPOENEN  
 

 

Zondag 21/10/2018 (13u-16u): Clash der jeugdbewegingen 

Afgelopen vrijdag 19 oktober was het tijdens de Dag van de 

Jeugdbeweging ongetwijfeld weer duidelijk: de Chiro, KSA en anderen 

denken allemaal dat ze beter zijn dan de anderen, ook beter dan den 

Akabe van Edegem… Tijd om deze rivaliteit voor eens en voor altijd te 

laten stoppen en uit te maken wie nu de meest fantastische 

jeugdbeweging is. Zijn jullie er klaar 

voor om dit mee uit te zoeken? 

 

 

 

Zondag4/11/2018(13u-16u): 

Vriendjesvergadering 

Neem vandaag al je beste vriendjes en vriendinnetjes mee! Ook je 

mama, papa, broers en zussen zijn zeker welkom! Samen spelen we dan 

leuke pleinspelen en maken we er een toffe dag van!  

 

 

 

 

 

 

 

Zondag18/11/2018(13u-16u):ROX vergadering 

Vandaag gaan we samen op missie in het 

fort van Edegem. Om deze missie tot een 

goed einde te brengen en je helemaal in je 

rol van detective in te leven, mag je zeker 

verkleed komen. Om 13u ontdekken we 

samen welk mysterie we samen zullen 

moeten oplossen… Let’s Rox & roll!  

  



 

KAPOENEN  
 

Zondag 2/12/2018 (13u-16u): Sint-vergadering 

De Sint komt ook naar onze Akabe en samen zullen we 

zien wat hij voor ons bracht. Maar de Sint moet niet altijd 

enkel pakjes geven… Daarom knutselen we samen iets 

moois om ook de Sint heel gelukkig te maken.  

 

ZATERDAG 15/12/2018 (18u-21u): Kerstfeestje 

Deze keer verzetten we de vergadering een klein 

beetje om ‘s avonds samen een leuk kerstfeestje te 

kunnen vieren. Kleed je warm aan, want we zullen 

gezellig rond het kampvuur, met een beker 

chocomelk in onze handjes, pakjes uitwisselen! ☺ 

Neem dus iets mee dat je zelf ook graag zou willen, 

maar we gaan er iemand anders gelukkig mee 

maken (max. 3 euro). Zorg misschien best dat je ’s 

middags warm hebt gegeten en ’s avonds nog snel 

iets kleins voor de vergadering, want wij zorgen voor lekker dessert 

tijdens het feestje.   

 

 

Nog veel groetjes van jullie leiding, 

Diederik (0499 22 70 77)    Lotte (0499 63 69 09) Nico (0491 10 10 35) 

        
 

 

 
 

  



 

 

 

WELPEN  
 

Dag lieve welpjes. Het is weer zo ver , een nieuw jaar. Maar het 

wordt niet zomaar een jaar. Weet je waarom? Wel ik zal het je 

vertellen. Dit jaar gaan we samen met Mowgli op pad. Samen gaan 

we leuke avonturen beleven en veel nieuwe dingen leren over hoe 

een echte scout te zijn.   

 

Zondag 30/09/2018 (10u – 16U) Speurtocht  

Vriendjes we hebben een probleem!  Mowgli is 

verdwaalt in het bos en hij heeft onze hulp nodig 

om terug naar  de welpen grot te geraken. Ben jij 

dapper genoeg om mee te gaan op deze 

spannende tocht.?  

 

Zondag 13/10/2018: GROEPSFEEST! 

Het is feest! Neem je vriendjes en vriendinnetjes je 

tantes en nonkels allemaal maar mee want wij 

hebben groepsfeest . lekker samen eten en 

drinken dat wil je niet missen. Verdere info volgt 

nog .  

 

Zaterdag 20/10/2018 (18u-20u): Halloweenvergadering  

De spoken van de jungle gaan op pad en wij gaan mee. Verkleed 

je zo eng mogelijk en ga samen met ons mee om de dorpelingen 

schrik aan te jagen en een mooie buit binnen te halen.  

 

Zondag 4/11/2018 (9u – 12u): zwemmen 

Vandaag gaan we zwemmen zoals Baloo. 

Heb jij dat al eerder gedaan ,toon ons jullie 

kunstjes maar. Samenkomst om 9u aan de 

Waterperels in Lier (Kazernedreef 100, 2500 

Lier)  

 

  



 

 

 

WELPEN  
 

Zondag 18/11/2018 (13u-16u): filmvergadering  

Even rust. We gaan gezellig samen Junglebook 

zien. Weet jij al waar dat Mowgli woont en wie 

zijn vriendjes zijn?  Wel dan gaan we dat 

samen ontdekken.  Neem een dekentje mee 

wij zorgen voor wat hapjes!  

 

Zondag 2/12/2018( 10u – 16u): Sint-

vergadering 

De sint komt langs op de akabe. Ben jij braaf 

geweest? 

  

Zaterdag 15/12/2018 (18u – 21u): Kerstfeestje 

we gaan samen feest vieren met de Kapoenen. 

Kleed je warm aan, want we zullen gezellig rond 

het kampvuur, met een beker chocomelk in onze 

handjes, pakjes uitwisselen!  Neem dus iets mee 

dat je zelf ook graag zou willen, maar we gaan er 

iemand anders gelukkig mee maken (max. 3 

euro). Zorg misschien best dat je ’s middags warm 

hebt gegeten en ’s avonds nog snel iets kleins voor 

de vergadering, want wij zorgen voor lekker 

dessert tijdens het feestje.   
 

Jungle gekke groetjes van:  

Babs   Lina  

   

    



 

 

 

JOGIS  
Allerliefste jogi's   

Het nieuwe schooljaar is weer aangebroken. Dat betekent weer een 

nieuw scoutsjaar vol met plezier, leuke spelletjes, leuke weekends en 

nog zoveel meer. Wij kijken er echt heel hard naar uit om samen met 

jullie er een topjaar van te maken.  Natuurlijk zouden we wel graag 

hebben dat jullie iets laten weten als jullie niet kunnen komen. Dit 

kan je door te mailen naar: jonggivers@47aka.be of door te bellen 

naar 0478666845.   

  

Zondag 30 september: beroepen  

10u – 16u   

Lunchpakket meebrengen  

Een schilder, een dierenarts, een dokter of een leerkracht.   

Welke beroepen vinden we leuk? Welke beroepen totaal niet?   

We komen het vandaag te weten op deze supertoffe vergadering.  

  

Zaterdag 13 oktober: GROEPSFEEST  

Nodig al je vriendjes, vriendinnetjes, oma's, opa’s, tantes, 

nonkels,…kortom heel je familie uit.   

Maak er een fijn avondje van tijdens ons bangelijk groepsfeest.   

Meer informatie volgt nog.   

  

Zondag 21 oktober: sprookjes  

10u – 16u   

Lunchpakket meebrengen  

“Er was eens…” Met deze woorden beginnen de meeste sprookjes. 

Wat is jullie lievelingssprookje? Hebben alle sprookjes een ‘Happy 

End'? We zoeken het vandaag uit.   

  

Zondag 4 november: Expeditie Robinson   

10u – 16u   

Lunchpakket meebrengen   

Wat als we stranden op een onbewoond eiland? Kunnen we onszelf 

redden? Blijven we leven?   

Vandaag leren jullie hoe te overleven.   

  

mailto:jonggivers@47aka.be


 

 

 

JOGIS  
 

Zondag 18 november: dierentuin   

10u – 16u   

Lunchpakket meebrengen   

Een leeuw, een olifant of een aap. Een pinguïn, een arend of een 

papegaai. Een zeeleeuw, een dolfijn of een orka. Allemaal dieren bij 

elkaar. Hoe leven ze daar? Wat eten ze graag? En bovenal, zouden 

ze de beste vriendjes kunnen zijn als de dierentuin gesloten is?   

Je mag zeker verkleed komen als je lievelingsdier in de dierentuin.  

  

Zondag 2 december: Sinterklaas  

10u – 16u   

Lunchpakket meebrengen  

Hij komt, hij komt,  

de lieve, goede Sint.  

Mijn beste vriend, jouw beste vrind,  

de vriend van ieder kind!  

  

Jeeeuj vandaag komt de goedheilig man. Zijn jullie braaf geweest 

dit jaar?   

 

  

Vrijdag 14 december: filmavond  

Janne heeft examens daarom doen we deze avond een filmavond. 

We eten samen om dan nog gezellig samen een filmpje te kijken. De 

uren volgen later nog.   

  



 

 

 

JOGIS  
 

 

Datum  Wat?  Uur  Meebrengen?   

30 september  Beroepen  10u – 16u  Lunchpakket  

13 oktober  Groepsfeest  Volgt nog    

21 oktober   Sprookjes  10u – 16u  Lunchpakket  

4 november  Expeditie robinson  10u – 16u  Lunchpakket  

18 november  Dierentuin  10u – 16u   Lunchpakket  

Verkleden   

2 december   Filmavond  Volgt nog 

(waarschijnlijk 

17u – 21u)  

Dekentje en/ of 

kussentje voor 

tijdens de film  

  

  

Zo lieve lieve vrienden, de eerste knip zit er dan weer op. We kijken 

er naar uit om dit allemaal samen met jullie te doen.   

  

Kusjes van jullie allerliefste leiding   

  

Janne & Ellen   

  

                 
  
 

    



 

 

 

GIVERS  
Liefste givers, 

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: 0472811029 of stuur 

een mailtje naar givers@47aka.be. Hieronder geven we jullie een 

voorproefje van wat voor leuke dingen jullie allemaal te wachten 

staan. 

 

30 september (10u – 16u): Laat het spel beginnen! 

1, 2, 3 scoutsjaar, sjor speed, minder is meer, wie niet meespeelt is 

gezien! Wij zetten het nieuwe scoutsjaar in met 

een dolle spelletjesvergadering! In de lokalen en 

doorheen het fort gaan we de leukste spelletjes 

spelen. Heb jij er ook zin in? Wij wel 😉!  

Wat mee te nemen: lunchpakket en je glimlach. 

 

20 oktober (16u – 22u): Halloween-vergadering 

Vroeg begonnen is half gewonnen. Wij beginnen op tijd met 

griezelen zodat wij ons kunnen voorbereiden om als echte griezels 

een enge tocht door het fort te maken. Hier hoort ook een walgelijk 

diner bij MHUHAHAHAAAAH! Spokenchips, spinnensoep, vingers 

tussen een broodje en dan nog een veel te zoet dessert. Dat gaan 

jullie allemaal vies vinden hoor 😉! Wie raadt 

als eerste de echte ingrediënten? Vergeet 

niet om jullie te verkleden als griezels!  

Wat mee te nemen: verkleedkleren (al aan). 

 

9 – 11 november: Takweekend 

De vergadering van 4 november valt weg 

om plaats te maken voor een superleuk takweekend. Samen met 

de jins en +22 maken wij er een supercalifragilisticexpialidocious 

weekend van! Leuke spelletjes, slaapzakverhalen, lekker eten, nog 

lekkerdere snacks en gezellig samenzijn is wat jullie te wachten 

staat. Meer informatie volgt per mail!  



 

 

 

GIVERS  
 

18 november (10u – 16u): Jungle-vergadering 

We slagen de handen in elkaar met de jogi’s. Samen maken we er 

een echt jungle-avontuur van. Verkleed je als een wild beest. 

Samen maken we een tocht door de jungle en leren we om hierin 

te overleven. 

Wat mee te nemen: verkleedkleren dier (al aan), lunchpakket.  

 

2 december (10u – 16u): Sinterklaasvergadering 

Zie ginds komen de sint en zijn pieten weer aan. Zij 

brengen ons bezoek op de scouts (en nog 

belangrijker: snoepjes en veel plezier). Dat belooft!  

Wat mee te nemen: lunchpakket. 

 

14 december (19u – 22u): Filmavond 

 
De leiding heeft bijna examens en daarom is er, jammer genoeg, 

een wat kortere vergadering. Dit maken we goed door het gezellig 

te maken onder een dekentje, kijkend naar een leuke film. De 

leiding voorziet een lekker dessertje voor tijdens de film. Een tipje 

van de sluier: er zal ook chocomelk zijn! 

Wat mee te nemen: een dekentje/slaapzak, pyjama, onesie 

Veel smakkerds van jullie leiding, 

         Chloé        Alec                 Charlotte 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

JINS  
16 september:    Overgang. 

 

30 september:    Wie is het?  

Help! Wij hebben jullie hulp nodig… Wij vervelen ons. Door elkaar 

te leren kennen kunnen we het gezellig maken om met een 

vliegende start te beginnen.  

Meenemen:  

Lunchpakket  

Uur:  

10 tot 16  

 

13 oktober:        Groepsfeest. 

Mmmh lekker smullen met familie en vrienden. Tot dan!  

Info volgt nog 

 

2 – 3  november    Filmavond.  

We kruipen gezellig in onze Tv- grot met wat lekkers. Doe 

je pyjama maar al aan en neem je warmste dekentje 

mee. Zodat je klaar bent voor de sleep-over van je 

leven.  

Meenemen:  

Pyjama (Mag je al aandoen)  

Slaapzak / deken  

Kussen  

Veldbed/ matje  

Toiletgerief 

Medicatie  

 

 

 

Uur:  

Vrijdag: 19 uur  

Zaterdag: 12 uur  

 

  



 

 

 

JINS  
 

9 november:  Takweekend.  

Samen met de +22 en de givers maken we er een leuk weekend 

van.  

Meer info volgt nog  

 

 

18 november:   Is er wifi in Tahiti?  

Een gewone quiz is te simpel voor ons daarom gaan wij het 

specialer aanpakken. Smeer jullie quiz beentjes maar in, dan zijn 

we er klaar voor.   

Meenemen:  

Lunchpakket  

Uur: 

10 tot 16  

 

2 december:     Sinterklaas.  

Neem jullie kleurplaten, brieven,… maar mee want vandaag 

krijgen we speciaal bezoek. Zijn jullie wel braaf geweest??  

Meenemen:  

Lunchpakket  

Brieven/ tekeningen  

Uur:  

10 tot 16  

 

 

 

 

Gelieve te verwittigen bij afwezigheid.   

Wij zijn jullie nieuwe jin- leiding. Samen gaan we er een top jaar 

van maken! 
  



 

 

 

JINS  
 

 

 

  

Naam: Tine Journée  

E- mail: tinejo@proximus.be  

Telefoonnummer: 0471274454 

Lievelingskleur: Blauw 

Leukste moment op de scouts: Vettige dag op het kamp 

Aantal broers en zussen: 2 oudere broers en 1 oudere zus  

Lievelingskamp eten: Fishsticks met puree 

 

 

Naam: Lore Wouters  

E- mail: lore.wouters07@gmail.com 

Telefoonnummer: 0495794017 

Lievelingskleur: Rood  

Leukste moment op de scouts: Het kamp!  

Aantal broers en zussen: 1 broer en 1 zus  

Lievelingskamp eten:  hete bliksem of spaghetti  

Naam: Stan Corrigan 

E- mail: stancorrian@hotmail.com 

Telefoonnummer: 0485691870  

Lievelingskleur: groen 

Leukste moment op de scouts:  

heb er nog geen maar volgend jaar zal ik  

er genoeg hebben!  

Aantal broers en zussen:  2 zussen 

 
 



 

 

 

+22  
 

Joepie de poepie, het nieuwe scoutsjaar is begonnen. De +22 

leiding heeft er ontzettend veel zin in. Hieronder staat wat we gaan 

doen de eerste maanden.  

24/10 Groepsfeest 

Joepie de poepie, het is groepsfeest. Meer 

informatie krijgen jullie via een brief. Tot 

dan!!   

9/11-11/11 Takweekend 

Joepie de poepie, wij gaan op 

takweekend. Smeer die beentjes maar in 

want we hebben een super leuk 

weekend gepland. Meer informatie volgt 

via een brief.  

 

2/12 Sint vergadering 

Joepie de poepie, de sint komt. Zie ginds komt de 

stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-

Nicolas, ik zie hem al staan. Zet jullie schoentje al 

maar klaar. Hopelijk zijn jullie braaf geweest.     

 

Zo dit was het al weer voor de eerste knip. 

Wij kijken er al naar uit, hopelijk jullie ook !!! 

Vele groetjes van jullie aller tofste, beste 

en cool 

 

  



 

 

 

wist je dat ! 
 

• Lotte de Indianen dans heeft geleerd. 
 

• Jolien heel mooi kan zingen. 
 

• De givers het verhaal van de 3 biggetjes hebben verteld. 
 

• Stijn van de jogis op vettige dag in een zwembad is beland. 
  

• Dat er geen kampvuur was omdat het code rood was. 
 

• Onze buren van de chiro waren. 
 

• Er nieuwe groepsleiding is.  
 

• De kapoenen Nowan hebben geholpen op zijn tocht.  
 

• We dit jaar veel nieuwe leiding hebben.  
 

• Joris zijn schoen kwijt was op kamp.  
 

• Het heel warm was.  
 

• Er een spaghetti gevecht was.  
 

• We veel zijn gaan zwemmen.  
 

• We een echte frituur hebben geopend op kamp.  
 

• Dit het laatste wist je datje was. 
  



 

 

 

Kiekjes van op kamp  

 

  



 

 

 

Kiekjes van op kamp  
 

  



 

 

 

Kleurplaat  
 

 

  



 

Kapoenen  
30 september Kennismakingvergadering  
13 oktober  Groepsfeest  
21 oktober  Clash der Jeugdbewegingen 
4 november  Vriendjesvergadering  
18 november  ROX vergadering  
2 december  Sint-vergadering  
15 december  Kerstfeest  
 
Welpen  
30 september  speurtocht  
13 oktober  Groepsfeest  
21 oktober  Halloweenvergadering  
4 november  zwemmen  
18 november  filmvergadering  
2 december  sint-vergadering  
15 december  kerstfeestje  
 
Jogis  
30 september  Beroepen  
13 oktober  GROEPSFEEST  
21 oktober  Sprookje  
4 november  Expeditie Robinson  
18 november  Dierentuin  
2 december  Sinterklaas 
14 december  Filmavond  
 
Givers  
“30 september  
20 oktober  Laat het spel beginnen  
9-11 november  Takweekend  
18 november  Jungle vergadering  
2 december  Sinterklaasvergadering  
14 december Filmavond  
 
Jins  
30 september Wie is het  
13 oktober  Groepsfeest  
2-3 november filmavond  
9 november  Takweekend  
18 november  Is er wifi in Tahiti  
2 december  Sinterklaas  
  



 

+ 22  
24 oktober  Groepsfeest  
9 – 11 november  Takweekend 
2 december  Sint vergadering  
  



 

Kapoenen    kapoenen@47aka.be  

 
Lotte Heirbaut   0499/63.69.09 
Diederik Van Besauw 
Niko Craps  
     
Welpen     welpen@47aka.be  
Babs Krekels  
Lina van den Mierop  

 
0474/21.98.90 

 
Jogi’s jonggivers@47aka.be  
Ellen Van Oers  
Janne De Proost  

0478/66.68.45 

 
Givers      givers@47aka.be  
Alec van Herwegen  
Charlotte Coox 
Chloé Struyf  

0468/15.33.98 

 
Jins      jins@47aka.be  
Tine Journée 0471/27.44.54 
Lore Wouters  
Stan Corrigan 
 

+22      
plus22@47aka.be  

Lieselot Mermans  
Sarah de Bie  

0474/54.22.43 

 
Klimop     

klimop@47aka.be  
Iwe Kuylen  0494/91.13.65 
Lieselot Mermans   0474/54.22.43  
Tine Journée  0471/27.44.54 
Axeline Lobe    0471/13.61.64  

 
  
Groepsleiding    

groepsleiding@47aka.be  

 Axeline Lobe    0471/13.61.64  
Sara Gryp    0477/24.93.65 
Justine van Loock  0497/30.76.38 


