
 

  
  
  

Januari – Maart 2019  
 

                     
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  
  



 

Dank aan onze sponsors  
 

 

  



 

Woord vooraf  
 
 

Hallo daar lieve vriendjes 
 

Het nieuwe jaar is weer aangebroken. We zitten al in 2019. 
En dat betekent ook weer een nieuwe knip vol met leuke spelletjes en een 

geweldig groepsweekend. 
Wij hebben er al super veel zin in. Hopelijk jullie ook. 

 
Laten we maar snel een kijkje nemen wat er allemaal gepland staat. 

 
Groetjes 

De redactie 
knip@47aka.be 

 

  



 

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

Allereerst wensen wij jullie fijne feestdagen en een prettig 2019! Wat staat 
er in 2019 zoal op het programma?  

12 januari is het kerstboomverbranding in Edegem waar we zullen staan met 
een kraampje waar jullie een hapje en een drankje kunnen verkrijgen!  

Eind februari gaan we zoals elk jaar met zijn alle op groepsweekend, dit jaar 
gaan we naar Turnhout. Meer info hierover krijgen jullie later via een brief.  

In juli gaan we opnieuw op groepskamp, dit zal doorgaan in De Pinte. We 
geven jullie alvast de data mee:  

Kapoenen: 14 juli 2019 t.e.m. 21 juli 2019  
Welpen: 14 juli 2019 t.e.m. 21 juli 2019  
Jonggivers: 11 juli 2019 t.e.m. 21 juli 2019  
Givers: 11 juli 2019 t.e.m. 21 juli 2019  
Jins: 11 juli 2019 t.e.m. 21 juli 2019  
De +22 gaat helaas niet mee op kamp.  

Hopelijk hebben jullie evenveel zin in de komende vergaderingen en 
weekends als wij!  

 

De groepsleiding,  

Justine, Axeline en Sara 

groepsleiding@47aka.be 

 
  

mailto:groepsleiding@47aka.be


 

KAPOENEN  
Hoi lieve kapoentjes,  

 

Ziehier een gloednieuwe lijst met alle leuke vergaderingen voor de 

volgende maanden. We gaan weer mega toffe en coole 

opdrachten volbrengen, mooie avonturen meemaken en ons 

vooral enorm hard amuseren! Zijn jullie er klaar voor? Wij alvast wel 

en hopelijk tot snel! 

Kan je toch niet komen? Verwittig ons dan alsjeblieft op het e-

mailadres kapoenen@47aka.be . Ook voor al je vragen kan je ons 

op deze manier altijd bereiken, of telefonisch! 

 

 

Zondag 13/1/2019 (13u-16u): Filmvergadering  

Soms mogen we ook eens lekker onderuitzakken in een 

zetel en gewoon ontspannen met een goeie film! Dat 

doen wij deze vergadering. Breng dus zeker al jullie 

favoriete films mee, maar wel geen enge want daar kan 

jullie leiding niet zo goed tegen! Samen kiezen we er de 

leukste uit! 

 

 

Zondag 27/1/2019 (13u-16u): meisjes tegen jongens: 

We hebben nu al beslist wie de beste jeugdbeweging is (scouts 

duhhh), maar we kunnen nog altijd niet zeggen wie het sterkst is: de 

jongens of de meisjes? Wel vandaag gaan we deze discussie voor 

eens en voor altijd eindigen! Aan de hand van 

spelletjes en opdrachten beslissen we wie de 

beste zijn! 

 

 

  

mailto:kapoenen@47aka.be


 

KAPOENEN  
 

Vrijdag 22/2- zondag 24/2: groepsweekend: 

Tijd om eens kennis te 

maken met de hele 

Akabe, we kennen elkaar 

nu al heel goed maar hoe 

zit het met die andere 

leden? Een heel weekend 

om ons rot te amuseren, te 

ravotten, je uit te leven en je fantasie de vrije loop te laten! 

(Verdere informatie volgt nog.) 

 

 

Zondag 10/3 (13u-16u): knutselvergadering:  

Wat is er nu leuker dan knutselen met pen en 

papier, potloden en stiften, lijm en een schaar en 

nog veel meer! We maken niet alleen leuke 

kunstwerken voor onszelf, maar ook voor de 

volgende vergadering. Hebben jullie zin om vol te 

hangen met verf en lijm? Kom dan zeker deze 

vergadering je handen uit de mouwen steken! 

 

 

Zondag 10/2/2019 (13u-16u): dikzakkenvergadering: 

Heb jij je ooit al afgevraagd hoe het is om met 

een dik kussen of deken onder je kleren een spel 

te spelen? Wij wel en dus gaan wij dat vandaag 

ontdekken. Samen spelen we dikke Berta, 

schipper-mag-ik-over-varen, tik tak boem en nog 

veel meer, maar dan als dikzak! Stop dus al je 

kussens, dekens, donsdekens en slaapzakken 

onder je kleren zodat we ons met z’n allen 

kunnen inleven als dikzak! 

  



 

 

KAPOENEN  
 
 

Zondag 24/3/2019 (13u-16u): financiële actie: 

Jullie denken vast: “Wat een vreemde naam? 

Gaan we spelen met centjes?”, maar nee 

hoor lieve kapoenen. Wij gaan vandaag 

centjes verdienen voor ons kamp door 

allemaal lekkers te koken en klaar te maken. 

We toveren onze Akabe even om in een 

gezellig marktje waar we koekjes en nog meer 

lekkers gaan verkopen. We hebben even tijd 

nodig om alles klaar te zetten dus opent onze 

markt vanaf 15 uur tot 16u30. Nodig dus al jullie vriendjes en 

vriendinnetjes uit, ook jullie mama’s en papa’s, oma’s en opa’s, 

tantes en nonkels om te komen smullen van onze huisgemaakte 

specialiteiten en zo ons kamp te steunen!  

 

Nog veel groetjes van jullie leiding,  

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

Noémie (0479 02 59 86) 

 

 

 

  



 

 

 

WELPEN  
 

Hey daar! De eerste maanden van het scoutsjaar zitten er weeral 

op. (Dat ging snel he?!) Hopelijk vonden jullie het al een beetje 

leuk? Wil je weten wat we nog allemaal gaan doen? Wel, lees 

dan maar snel verder! 

 

Zondag 13/01/19(10u-12U): Ontbijtvergadering  

*Hwww* goede mogend lieve welpjes! Hebben 

jullie goed geslapen? We  zullen er vandaag eens 

goed invliegen. Maar niet voordat we voor onszelf 

een mega-lekker ontbijtje klaarmaken.  

 

 

 

Zondag 27/01/19 (10u-16U): Zoektocht 

Laat vandaag maar eens zien wat voor dappere 

welpen jullie zijn! Er is iets gebeurd en wij hebben 

jullie hulp nodig om de zaak op te lossen. Ben jij 

een dappere welp en ben jij bereid om mee met 

ons op pad te gaan?  

 

 

 

Zondag 10/02/19 (10u-16u): Valentijns vergadering 

Amor amor lieve amor schiet een pijltje door mijn 

hart… Het is bijna Valentijn, weet jij wie er stiekem 

verliefd is? Misschien heb jij wel een oogje op 

iemand? Wil jij graag te weten komen wie er al 

een liefje heeft? kom dan zeker naar de 

vergadering! 

  



 

 

 

WELPEN  
 

Vrijdag-zondag 22/02-24/02: Groepsweekend  

Jeej we zijn weg! Dit weekend wordt een 

geweldig avontuur met heel de scouts. Jij gaat 

toch ook mee? (Meer info volgt nog!)  

 

 

Zondag 10/03/19: Hotdog verkoop  

Wij gaan deze zomer, zoals elk jaar weer 

op kamp en wij hebben daar (nu al?!) 

heel veel zin in. We zijn er zeker van dat 

dat een fantastische week gaat worden, 

maar om het nog toffer en specialer te 

kunnen maken gaan wij hotdogs 

verkopen. Chique hotdogs weliswaar.... Vandaag dus jammer 

genoeg geen gewone vergadering voor jullie. Maar, niet getreurd 

jullie mogen met je mama, papa, bomma, bompa, opa, oma, 

tante, nonkel, en al je vriendjes samen met ons van superlekkere 

hotdogs komen smullen. (Meer info volgt nog!) 

 

Zondag 24/03/19 (18u-20u): Snoezelvergadering  

Zijn jullie ook zo benieuwd naar wat een 

snoezelvergadering nu net inhoudt? We 

verklappen nog niks, maar kunnen wel al 

zeggen dat het supergezellig wordt! 

Komen is de boodschap dus…  

 

jungle gekke groetjes van:  

Babs   Lina  Manou  Samuel  

 

  



 

 

 

JOGI’ S  
 

Liefste jogi’s,  

Dit is de 2de knip van het jaar. Wat gaat de tijd snel als je je 

amuseert.  

Ook deze keer staan er weer fantastisch leuke spelletjes 

klaar voor jullie.  

Wij hebben er alvast zin in, hopelijk jullie ook?  

 

11 januari: Just dance  

(uren volgen nog)  

De leiding heeft examens en daarom doen we 

deze vergadering op een vrijdagavond.  

Wie is de beste danser? Wie wordt er niet snel 

moe? We komen het allemaal te weten tijdens 

het dansen, dus smeer jullie dansbenen al maar 

in. Wij zijn er helemaal klaar voor. 

  

 

27 januari: tv- programma’s  

10u-16u 

Wat is julie lievelings programma? Kunnen we zelf 

een tv-progrmamma maken?  

Je komt het allemaal te weten deze vergadering. 

Je mag je zeker verkleden in je favortiete tv-

programma maar dit is niet verplicht.    

 

 

  



 

 

 

JOGI’ S  
 

10 februari: oudervergadering 

10u-16u 

Deze keer moeten jullie geen afscheid nemen van 

jullie ouders want we spelen vandaag super toffe 

spelletjes samen met jullie en jullie ouders. Tot 

dan!! 

 

 

20 februari: groepweekend  

We maken er dit weekend een kei tof 

weekend van met heel de akabe. 

Wij hebben er al ongelofelijk veel zin in, 

hopelijk jullie ook?  

Meer info volgt.  

 

 

 

10 maart: sport  

10u-16u 

Hoe sportief zijn jullie? Wat is jullie 

lievelingssport? Hebben jullie een goede 

conditie?  

We komen het allemaal vandaag te 

weten. Tijdens deze leuke vergadering spelen we alle 

soorten sporten op verschillende manieren.  
  



 

 

 

JOGI’ S  
 
  

 24 maart: vriendjesvergadering  

10u-16u 

Neem je vriendinnetjes en vriendjes mee 

zodat zij ook eens een kei leuke 

vergadering kunnen meespelen.  

 

 

 

Zo dit was al weer de 2de knip van het jaar . Hopelijk 

hebben jullie er even veel zin in als wij. ☺  

 

Vele lieve kusjes en knuffels van jullie leiding  

 

Jolien, Ellen, Janne en Emma  
 

 

 
  



 

 

     

GIVERS  
 

Lieve Givers, 

 Allereerst wensen wij jullie een heel gelukkig nieuwjaar en 

fantastisch 2019! Hopelijk hebben jullie dit goed gevierd. In 

het jaar 2019 staan er jullie weer supertoffe vergaderingen te 

wachten. 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.  

 

11 januari – Het reuze Bordspel (19u tot 21u) 

Zijn jullie goed in bordspelen?  

Kom dit te weten tijdens deze vergadering! 

 

27 januari – Schattentocht (19u tot 21u) 

Ai! De leiding is de schat kwijtgeraakt! 

Zouden jullie zo lief willen zijn om jullie 

leiding te helpen bij het terugvinden van de 

schat? 

 

10 februari – maffiavergadering 10 u tot 16 u) 

Heb je altijd willen weten hoe je een echte maffia baas 

moet zijn? Of hoe je de grootste maffiabendes moet 

oppakken?  

Kom dit allemaal te weten tijdens de maffiavergadering! 

 

22 tot 24 februari - Groepsweekend  

We gaan op groepsweekend met heel de Akabe! Het wordt 

een heel leuk weekend. Wij hebben er al zin in! jij ook? 

Meer info volgt!  



 

 

 

GIVERS  
 

10 maart -  Smurfenvergadering ( 10 u tot 16 u) 

Grote smurf komt 

langs de scouts, hij is 

het beu dat 

Gargamel  iedere 

keer zijn smurfen 

vangt!  

Hij heeft jullie hulp nodig om zijn smurfen te gaan bevrijden! 

Hopelijk komen jullie helpen! 

 

24 maart – Dorpsspel (10u tot 16u) 

We gaan op tocht door het dorp! 

Joepie! Tijd om de lokale bevolking 

van Edegem eens goed te 

observeren en elke steen die er ligt 

om te keren. Komen jullie mee het 

dorp verkennen? 

 

Voilà dit is onze knip voor de 2de periode van het scoutsjaar! 

Wij kijken er in elk geval naar uit! 

Groetjes, 

de giverleiding 

 
                                                                           

  



 

 

 

JINS  
 
13 januari – Antwerpen  
Doe jullie stap- en speurschoenen maar aan want vandaag gaan we 
Antwerpen verkennen.  Maar niet op een normale manier…  

Uur?  Van 10 tot 16 uur  
Meenemen?  - Lunchpakket 

- Tramkaart 
- Regengerief  

 

 

26 januari - Snoezelen 
Wij als Jins verdienen het eens om het wat rustiger aan te doen. Vandaag 
gaan we ontspannen en niets doen.  

Uur?  Van 10 uur tot 11:30  
Waar?  ’t Spinneke  

Lijsterbolstraat 5A 
2550 Kontich  

 

 

10 februari - Valentijn 
‘I love you’  
‘je t’aime’   
‘ich liebe dich’ 
Valentijn is weer in het land en we gaan dit dan 
ook vieren samen met jullie geliefde vriendjes 
en leiding.  

Uur? Van 10 tot 16 uur 
Meenemen?  - Liefdesbrieven  

- Lunchpakket  
 

 
  



 

 

 

JINS  
 
22- 24 februari – groepsweekend  
Jeej het is weer zover. Groepsweekend!!! Samen met de andere takken gaan 
we er een leuk weekend van maken.  

Brief met verdere info volgt nog.  
 

 

10 maart – koken 
‘Wat schaft de pot vandaag?’ Dat laten we helemaal aan jullie over. Haal 
jullie beste kookkunsten maar boven want vandaag gaan we lekker koken.  

Uur? Van 10 tot 16 uur  
Meebrengen?  - Koksmuts  

 

 
24 maart – Expeditie Robinson  
Ben jij een echte Robinson die kan overleven op een onbewoond eiland? 
Laat vandaag jullie handigheid, spieren en teamwerk maar zien want dit zal 
je nodig hebben.  

Uur? Van 10 tot 16 uur  
Meebrengen?  - Lunchpakket  

 

  



 

 

 

+22  
Liefste, leukste, beste, tofste +22’ers, 

 

Zondag 27 januari 2019: 

Nieuwjaarsvergadering 

3,2,1,0 Gelukkig nieuwjaar!!!! Hopelijk 

hebben jullie het nieuwe jaar goed ingezet. 

Neem jullie feestmutsen maar mee want deze vergadering 

zetten wij het feestje gewoon verder. 

Uur: 10u-16u 

Meenemen: feestkleren, wij voorzien middag eten 

 

Vrijdag 22 tot zondag 24 februari 2019: 

Groepsweekend 

Joepie de poepie, wij gaan op groepsweekend. 

Meer informatie volgt via een brief.  

Wij kijken er alvast heel hard naar uit.  

 

Zondag 24 maart 2019: Paasvergadering 

Joepie de poepie, het is bijna Pasen. De 

feestdag van de overheerlijke chocolade. Neem 

jullie speurbril zeker mee, want deze vergadering 

hebben de paashazen jullie hulp nodig.  

Uur: 10u-16u 

Meenemen: Lunch, speurbril 

 

Zo dat was het al weer. Wij kijken er alvast heel 

hard naar uit. 

Vele groetjes, 

Lieselot en Sarah 
  



 

 

 

wist je dat ! 
 

• Het groepsfeest een groot succes was.  
 

• De kraan in de keuken lekte.  
 

• Er veel volk was op het jenevercafé. 
 

• Manou op de radio was.  
 

• We een nieuwe leiding hebben. Welkom Sapho en Stan!  
 

• Lina en Lore en nieuwe tattoo hebben.  
 

• De deuren worden geschilderd.  
 

• Er veel kuiswerk was na het jenevercafé.  
 

• We een geheim huisdier hebben.   
 

• Er geen weetjes meer zijn.  
 

• Dit het laatste weetje is  
 

• Het voorgaande weetje een leugen was :)  
  



 

 

 

Spelletje  
 

 

  



 

 

 

Vrienden boekje  
 
Voornaam: Diederik 

Naam: Van Besauw 

Totem: Nog geen, maar ik wil er wel één! ☺ 

Jaren in de scouts: Dit is mijn eerste jaar 

Ik ben jarig op: 12 februari 

Broer(s): 0 

Zus(sen): 2 

Werk/ studies:  Stuurman op een baggerschip 

Leukste moment van de dag:  Net nadat ik opsta, wanneer ik mijn plannen voor 

die dag maak. 

Favoriete sport:  Taekwondo 

Hobby’s:  Scouts, Taekwondo, fietsen, zwemmen, obstacle running, dansen 

Spannendste spel:  vlaggenroof in de nacht 

Leukste pretpark:  Walibi 

Beste boek:  Ik ben Nummer Vier – van Pittacus Lore 

Voor dit tv programma blijf ik thuis:  Ik blijf nooit thuis voor tv, ik ga veel liever naar 

buiten of uit met vrienden. Maar Blindspot haal ik achteraf wel in. 

Ik ben fan van:  Alex Agnew 

Mijn lievelingen cd is:  Stan Van Samang – Liefde voor publiek 

Leukste strip figuur:  Jerommeke 

Mijn lievelingsdier is:  Orka 

Het lekkerste eten vind ik:  Bloemkool in kaassaus met loze vink 

Wat ik echt niet lust is:  Ik lust echt alles behalve Rocquefort, bah wat een 

stinkkaas! 

Op kamp wil ik:  Mooie dingen sjorren zoals een coole shelter, en hete bliksem 

eten 

Dit wist je nog niet over mij:  8 jaar geleden 

ben ik begonnen met Latin & Ballroom te 

dansen en dat doe ik nog steeds met heel veel 

plezier!  

Leuke Quote:  Je moet zeilen op de wind van 

vandaag. De wind van morgen blijft misschien 

wel uit en die van gisteren helpt je niet vooruit. 

  



 

 

 

Kleurplaat  
 

 

  



 

 

 
Kapoenen  
13 januari   Filmvergadering  
27 januari   Meisjes tegen jongens  
22-24 februari   Groepsweekend  
10 maart   Knutselvergadering  
13 maart    Dikzakkenvergadering  
24 maart   Financiële actie  
 

Welpen  
13 januari   Ontbijtvergadering  
27 januari   Zoektocht  
10 februari   Valentijns vergadering 
22-24 februari   Groepsweekend   
10 maart   Hotdog verkoop  
24 maart   Snoezelvergadering  
 
Jogis  
11 januari   Just dance  
27 januari   TV - programma’s  
10 februari   Oudervergadering  
22-24 februari   Groepsweekend  
10 maart   Sport  
24 maart   vriendjesvergadering  
 

Givers  
11 januari   Het reuzen bordspel  
27 januari   Schattentocht  
10 februari  Maffiavergadering  
22-24 februari   Groepsweekend  
10 maart   Smurfenvergadering  
24 maart   Dorpsspel 

 
Jins  
13 januari   Antwerpen  
27 januari   Snoezelen  
10 februari   Valentijn 
22-24 februari   Groepsweekend   
10 maart   Koken   
24 maart   Expeditie Robinson  

  



 

 

 

 
+ 22  
27 januari   Nieuwjaarsvergadering  
22-24 februari   Groepsweekend  
24 maart   Paasvergadering  

  



 

 

 
Kapoenen    kapoenen@47aka.be  

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

 
0474/21.98.90 

Manou Taveirne  
 
Jogi’s jonggivers@47aka.be  
Ellen Van Oers  
Janne De Proost 
Emma van Geystelen   

0478/66.68.45 

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

0472/81.10.29 

 
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 

  



 

 


