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Editie september - oktober 2019 
 



Voorwoord 
Het nieuwe jaar is aangebroken. Een bij een nieuw jaar hoort een nieuw jaarthema. Gelukkig is het 

jaarthema eentje die helemaal op ons lijf is geschreven. Namelijk Scoutsmoedig! Geef nu toe ken jij 

iemand scoutsmoediger dan onze leden en leiding? Ik denk het niet. Om dit jaar tot een goed einde 

te brengen zetten we alvast de belangrijkste dingen op een rijtje.  

Groepsleiding  

We nemen ook dit scoutsjaar afscheid van Roselien als groepsleiding. We zijn haar heel dankbaar 

voor alles wat ze gedaan heeft! Maar niet getreurd. We hoeven haar niet te missen, want misschien 

is zij volgend jaar wel jouw leiding.  

Vanaf dit jaar vervoegt Saartje het groepsleidingsship. Scampi en Jasmien blijven hun functie verder 

zetten. Maar ook hen kan je terugvinden in de leidingsverdeling.  

Startdag + bbq 

Zoals de traditie het voorschrijft beginnen we het jaar altijd met een startdag. Op deze dag wordt de 

leiding van jouw akabieter bekend gemaakt. Ook strijden de leden die overgaan voor hun waardig 

plekje binnen hun tak. Wij verwachten jouw akabieter om 14u00 aan ons lokaal. Vanaf 17u00 zijn zij 

helemaal vrij en kunnen er babbeltjes gevoerd worden met de leiding. Vanaf 17u30 heten wij jullie 

welkom om een aperitiefje te drinken om vervolgens mee aan te schuiven voor onze BBQ. 

Nog niet ingeschreven? Geen probleem! Je kan nog inschrijven t.e.m. 9 september ’19. Inschrijven 

kan via onderstaande link: https://forms.gle/9zxwh5eQU3zfrBnP6. Deze vind je ook terug op onze 

fb-pagina of zeker ook in jullie mailbox.   

  

Lidgeld en groepsadministratie 

Om dit jaar vlotter te laten verlopen, hebben we besloten om het lidgeld een beetje anders te doen. 

Het lidgeld bedraagt dus dit jaar €50,00 euro. Voor jullie denken dat we geldwolven zijn, dat is niet 

zo. Het komt op hetzelfde neer als vorige jaren. Nu betalen jullie het in 1 keer ipv elke week of om de 

2 weken. Jullie maken hierbij zelf nog een beetje winst. Mogen wij vragen dit ten laatste tegen 15 

oktober ’19 over te schrijven naar het volgende rekeningnummer: BE 22 7370 0555 8547. Dankje!  

Website  

Ook onze website heeft niet stil gezeten. Hij heeft deze vakantie een grootonderhoud gekregen. Hij is 

nog niet volledig op punt. Maar je vindt er alvast het akabeetje op terug. Ook belangrijke activiteiten 

zullen erop te vinden zijn en brieven. Wanneer je mailbox iets te chaotisch wordt kan je vanaf nu 

terugvallen op onze site. Dit is nog steeds: www.akabesintjohan.be  

 

Een stevige linker  

De groepsleiding  

 

Heb je nog vragen of opmerkingen? Hou je dan zeker niet in om 

deze te stellen. Wil je graag iedereen tegelijk bereiken, mail dan 

naar groepsleiding@akabesintjohan.be   

Laura (Scampi) Van Osselaer 04 97 16 90 43 

Saartje Lelie 04 91 48 90 05 

Jasmien Van Daele  04 88 90 00 06 

https://forms.gle/9zxwh5eQU3zfrBnP6?fbclid=IwAR1YhunLLdoDq-3ZYb1XALQCVWszjy7wi5jIhuDOD2WbeZAQePNjYy9W7Lo
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Welpen! Huil!! 
 

Welpen! Huil! Ahoooo! Het scoutsjaar is gestart. We zijn er klaar voor. Warm jullie stemmen maar op 

want het is weer tijd om te huilen als échte welpen. We hebben dit jaar alweer een leuk jaar voor 

jullie in petto. Een leuk thema elke week en tussendoor ook nog eens een verkoopactie of twee. Een 

weekendje hier, een daguitstapje daar.. Zijn jullie klaar? Voor dit fantastische jaar?? Net zoals vorig 

jaar hebben welpen elke zondag vergadering van 14u00 t.e.m. 16u45. 

Zaterdag 14 september 2019: Startdag + BBQ Jaarovergang 

Het scoutsjaar begint vandaag ECHT! We hebben een groot spel met onze 

hele scoutsgroep voorzien. Welke leiding blijft er nog een jaartje bij de 

welpen? Welke leiding is nieuw? En OH MA ZEG we hebben ook enkele 

welpen die overgaan EN misschien zelfs enkele nieuwe welpen! Na onze 

mega wicked coole startdag hebben we ook nog een overheerlijke bbq voor 

jullie gepland. Ben jij al ingeschreven? Tot dan!  

 

Zondag 29 september 2019 : Levende gezelschapsspelletjes  

Gekleurde twister bollen die aan het plafond hangen. Een 

ganzenbord met echte ganzen. Monopoly met een echte 

gevangenis. Drie op een rij in het groot? Vandaag komt 

alles tot leven. En jij zit er middenin. Neem vooral heel veel 

plezier en gezelligheid mee, dit hebben we heel hard nodig 

tijdens een gezelschapsspel!  

 

 

Zondag 6 oktober 2019 : Afrika  

 

 

De klanken van een Djembé heel erg luid. 

Funky gekleurde kleding met leuke printjes. 

Dansen in een kring op alle manieren die je 

maar wilt. In welke taal zouden we zingen? 

Afrikaans, Frans, Engels of toch gewoon in 

het Nederlands? Zouden we zelf op een 

Djembé mogen trommelen? Heel misschien 

wel… Spannend!  

 

 



Zondag 13 oktober 2019 : Dierentuin  

Olifanten, giraffen, stokstaartjes, krokodillen, slangen, zebra’s, 

dolfijnen, aapjes en nog ZO veel meer. Welk dier uit de dierentuin 

is jouw favoriet? Het mijne is alvast een eenhoorn. Ah maar neen 

wacht.. Hebben ze in de dierentuin eenhoorns? Ik denk het niet 

hé, goh dan is mijn favoriet een zebra!  

 

Zondag 20 oktober 2019 : Circus  

Een wit met rood gestreepte tent. Een man met een hele dikke 

snor en een gek pakje aan. Leuke muziek die door de boksen 

speelt. Een grappige clown. Een lenige acrobaat. Een mysterieuze tovenaar. Vandaag is het tijd voor 

het CIRCUS!  

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 27 oktober 2019 : Soepverkoop  

Haal jullie beste verkooptalenten maar boven, want vandaag verkopen 

we onze overheerlijke soep aan alle inwoners van Sint-Niklaas. Studeer 

dit zinnetje maar alvast van buiten : “ Hallo dag lieve meneer, hallo dag 

vriendelijke mevrouw. Zou jij een potje super mega overheerlijke soep 

van ons willen kopen alstublieft? “  

 

 

Voorlopig proberen we de leiding geheim te houden tot startdag. Maar wat als je toch nog met een 

vraagje zit? Dan kan je voorlopig mailen naar groepsleiding@akabesintjohan.be. Vanaf startdag 

hebben jullie al onze gegevens voor jullie vragen of opmerkingen naartoe te sturen.  

We zijn ook altijd bereikbaar via welpen@akabesintjohan.be   
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Dikke vrienden zij aan zij, de jonggivers dat zijn wij! 
 

Nu hopelijk iedereen is uitgerust van het onvergetelijke teletubbie kamp, is het weer bijna de start 

van een nieuw scoutsjaar! Een nieuw jaar wil dus ook zeggen, een nieuw jaarthema, wat dit thema is 

zien jullie op de startdag! SPANNEND. 

Jullie leiding heeft er alvast ontzettend veel zin in en hopelijk jullie ook! Tot dan!!! 

Zaterdag 14 september 2019: Startdag + BBQ Jaarovergang 

MINDER IS…. MEER!! Goed dat jullie dit nog weten, maar dit is het oude jaarthema. Als jullie het 

nieuwe thema te weten willen komen moeten jullie vandaag allemaal aanwezig zijn! 

Niet alleen het nieuwe thema komen jullie te weten maar ook wie jullie nieuwe leiding zal zijn. Jullie 

mogen gokjes doorsturen naar jonggivers@akabesintjohan.be . 

Een nieuw jaar is niet alleen een nieuw thema en nieuwe leiding, maar ook leden die komen en gaan. 

Zo is er voor heel wat Jonggivers de tijd gekomen om over te gaan naar de Givers maar zijn er ook 

heel wat Welpen die eindelijk over mogen naar de Jonggivers!  

We verwachten iedereen om 14 uur aan het Akabelokaal, ophalen kan vanaf 17u00. 

Vanaf 17u30 is iedereen welkom voor een aperitiefje en een drankje. Een uurtje later wordt ook de 

BBQ aangestoken en kunnen jullie genieten van dit heerlijke maal. 

Laten jullie zeker weten als jullie Akabieter niet aanwezig kan zijn?  

Tot dan! 

Zondag 22 september 2019: Geen vergadering  

Neem jullie doos zakdoekjes maar al klaar want deze week is het jammer genoeg al geen 

vergadering, maar niet getreurd… Jullie leiding gaat dit weekend een fantastisch jaar in elkaar steken. 

Vol coole, Spannende en vette activiteiten… Omcirkel 6 oktober maar al, want dat is de volgende 

vergadering!  

 

Zondag 6 oktober 2019: SCOUTS MOEDIG! 

Om helemaal in het thema te komen, wijden wij vandaag een hele dag aan het SCOUTS MOEDIGE!  

Vinden jullie zichzelf moedig en daar bovenop nog een echte scouts? Kom dan allemaal maar naar 

het lokaal. Daar zullen we jullie technische kanten testen, jullie denk vermogen onder de loep leggen 

en zullen we kijken hoe goed jullie samen kunnen werken!  

We zien jullie graag om 10 uur op het lokaal. Jullie mogen 100% Scouts Moedig terug naar huis keren 

om 16:45. Laten jullie weten als je niet aanwezig kan zijn? Dikke merci!  

Vrijdag 18 oktober 2019: Dag van de Jeugdbeweging 

Op deze dag worden jullie NIET aan het lokaal verwacht maar jullie 

mogen wel heel de dag pronken in jullie scoutsuniform! Jaja, zelfs in de 

klas! Laat maar eens zien hoe trots jullie zijn op dat uniform! Jullie 

mogen jullie mooiste foto’s van vandaag doorsturen naar het emailadres: 

jonggivers@akabesintjohan.be! Wij zijn benieuwd!  
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Zondag 20 oktober 2019: Halloween! 

Omdat jullie leiding zich een heel klein beetje heeft vergist van 

datum, vieren wij dit jaar een lekker vroege Halloween. 

Hebben jullie zin om elkaar de stuipen op het lijf te jagen, of 

toch gewoon zin in de typische lekkernijen van Halloween? 

Kom dan allemaal maar richting Akabelokaal. Er is één kleine 

voorwaarde, haal jullie griezeligste verkleedkostuum of make 

up maar boven! Wie in thema komt, krijgt een extra snoepje 

😊.  

Wij verwachten jullie om  10 uur aan het lokaal. Om 16:45 zijn 

we uitgegriezeld en mogen jullie terug naar huis. 

Laten jullie weten als jullie Akabieter niet kan komen? 

Bedankt!  

PS: kleuren maar! 

 

Zondag 3 november 2019: Zintuigen  

Willen jullie weten hoe je in godsnaam Voelen, ruiken, kijken, 

proeven en luisteren kan combineren in een vette activiteit? 

Dan verwachten wij jullie om 10 uur aan het lokaal. Om 16:45 zijn onze zintuigen weer klaar om naar 

huis te vertrekken.  

Verwittigen jullie als je Akabieter niet kan komen? 

Ps.: Hier een klein raadseltje: 

IK LEEF ZONDER LIJF, IK HOOR ZONDER OREN, IK SPREEK ZONDER MOND EN IK BEN UIT LUCHT 

GEBOREN. 

Stuur het antwoord maar naar één van de leiding, of geef het antwoord bij het begin van de 

vergadering en wie weet verdien je wel iets... 

 

Contact: 

Om de nieuwe leiding nog geheim te houden kunnen jullie nu nog terecht met jullie vragen bij 

groepsleiding@akabesintjohan.be  

Geen schrik vanaf startdag hebben jullie al onze gegevens. 

 

  

mailto:groepsleiding@akabesintjohan.be
mailto:groepsleiding@akabesintjohan.be


De Panda’s zijn ... PANDASTISCH 
Hoeraaa!!! Een nieuw scoutsjaar!!! Ben jij ook al aan het aftellen? De leiding zit al te springen sinds 

het kamp gedaan is. 

 

Zaterdag 14 september 2019: “Startdag + BBQ” 

Ben jij ook zo benieuwd? Ja, jij? Vraag jij je ook af wie jouw nieuwe leiding 

gaat zijn? Wij staan te popelen om het te laten weten op de startdag! Wie 

weet komen er ook enkele nieuwe panda’s bij?! Na deze leuke dag 

kunnen jullie aansluiten op onze lekkere BBQ. Inschrijven hiervoor kan 

nog tot 9 september, niet treuzelen dus! 

Jullie zijn welkom om 14u00. Tot dan! 

 

Zondag 29 september 2019: “Wie zijn we en naar waar gaan we?” 

Joepiee! De eerste echte activiteit! Vandaag kom je alles te weten van jouw 

leiding en jouw mede-akabieters. We doen ook ontdekking naar de locatie 

van het kamp dit jaar. Maar dat zeggen we natuurlijk niet zomaar, duhhhh. 

Kom langs van 10u00 tot 16u45 om te weten wat je allemaal moet doen om 

dit te ontdekken! 

De ouders zijn om 16u45 ook welkom voor een woordje uitleg over het kamp. Hier gaan wij ook al 

jullie vragen proberen te beantwoorden. Tot dan!  

 

Zondag 13 oktober 2019: “Flowerpower”    

Vandaag zetten we alles en iedereen in de bloemetjes. En dat doen we in hippiestijl! Peacee ☮️ 

Wees welkom van 10u00 tot 16u45 en ontdek wat voor leuke dingen we vandaag gaan doen. 

Een rondtrekking in een bloemenbus? Een boeket maken voor jullie liefste leiding? Een knotsgek 

spel? Alles kan en alles mag! (behalve de koekjes van de leiding opeten, dit is ten strengste 

verboden) 

The seeds of kindness that you plant today, will one day bloom in the hearts of all that you touch. 

 

Vrijdag 18 oktober 2019: “Dag van de Jeugdbeweging” 

Ga vandaag in je scoutsuniform naar school! Toon iedereen maar 

wat voor een trotse scout jij bent!!!  

 

 



Zondag 27 oktober 2019: “Soepverkoop” 

Vandaag gaan we de lekkere soep verkopen die de leiding heeft gemaakt. 

Wij weten dat jullie topverkopers zijn dus oefen maar al op jullie 

verkoopskills! Doe zeker je scoutsuniform aan en breng goed weer mee! 

We spreken af om 10u00 aan het stadhuis op de markt van Sint-Niklaas en 

om 16u45 worden jullie daar terug opgehaald.  

 

 

Bij vragen mogen jullie voorlopig een mailtje sturen naar: groepsleiding@akabesintjohan.be  

Vanaf dat het bekend is wie de pandaleiding is (op 14 september), mogen vragen gesteld worden op: 

  

pandas@akabesintjohan.be 

 

Veel liefs 

De gloednieuwe leiding 

mailto:groepsleiding@akabesintjohan.be
mailto:groepsleiding@akabesintjohan.be
mailto:pandas@akabesintjohan.be
mailto:pandas@akabesintjohan.be


Husky’s blaf…Woef, Woef! Husky’s kwispel! 
Een nieuw jaar is aangebroken! Na zo een fantastisch kamp hebben we er alleen nog meer zin in! En 

nog beter nieuws dit jaar is het thema op ons lijf geschreven! ScoutMoedig, want geef toe de 

definitie hiervan is toch gewoon husky’s? Leer maar alvast het nieuwe jaarlied met dans vanbuiten! 

Wie weet zou het jullie nog eens kunnen helpen.  

Net zoals vorige jaren vragen wij jullie om een seintje (mag via bericht, mail, messenger, postduif,…) 

wanneer je niet aanwezig bent. Dit bespaard het onnodig wachten op leden en zo verloopt alles nog 

een beetje vlotter. Maar het is natuurlijke ALTIJD veel leuker als jullie allemaal wel aanwezig zijn. 

 

Zaterdag 14 september 2019: 14u00 tot … 
Ja! Joepie het jaar is weer begonnen! Ben jij benieuwd wie jouw nieuwe leiding is? En wie nieuw is in 

jouw patrouille? Voor alle antwoorden op deze vragen verwijs ik u door naar 1 dag… Startdag! En zou 

je geen honger krijgen van al die antwoorden op je vragen? Wij alvast wel. Dus voetjes onder tafel en 

aanschuiven aan onze overheerlijke bbq zou ik zeggen! Smakkelijk! Nog niet ingeschreven? Dit kan je 

nog doen t.e.m 9 september! Zeker doen! 

 

Zondag 29 september 2019: 10u00 tot 16u45 
Eindelijk, je kan stoppen met de dagen te doorkruisen! Hij is er. We beginnen meteen 

met een knaller van een activiteit. Jullie missie voor vandaag is enkel voor de moedigste 

der moedige onder ons. We gaan samen opzoek naar de locaties van onze kamp 

volgend jaar. Hallo, kan het nog spannender! Als je het niet kan houden van de 

spanning kan je altijd proberen je leiding om te kopen. Wie weet werkt het wel.  

Veel speurplezier!   

  

Zondag 13 oktober 2019: 10u00 tot 16u45 

➔ Leiding, leiding, leiding! Wat doen we vandaag?  

- Wel beste husky’s vandaag ontdekken we onze innerlijke superkrachten!  

➔ Maar leiding, ik heb geen superkrachten. 

- Iedereen heeft superkrachten dus wees maar zeker op tijd en dan zal je ze wel 

ontdekken. Verkleden in een superheld, helpt je al een stapje dichter naar jouw 

krachten. Capes zijn pluspunten, want geef toe is er iets cooler? 

Vrijdag 18 oktober 2019:  

Hemd gewassen en gestreken?  

Nieuw jaarthema opgenaaid ?  

Das geknoopt?  

T-shirt en trui klaargelegd?  

Uit je scoutsbroek of rok die vlek gekregen?  

Neen, geen probleem je bent een scouts!  

Wel goed nieuws want vandaag mag je jouw uniform overal aandoen!  

Want het is ‘Dag van de jeugdbeweging’! Als je tijd hebt, kan je ook altijd een kijkje doen op de grote 

markt. Daar zijn van allerlei leuke dingen te doen en te gekke optredens.   

 



Zondag 27 oktober 2019: 10u00 tot 16u45 

Soep te koop! Lekker soep verkoop! Het concept van onze soepverkoop hoeven wij 

jullie niet meer uit te leggen. We trekken met zijn alle door de straten van Sint-Niklaas 

en halen onze beste verkooptechnieken boven. En geef nu toe… zijn wij niet de 

allerbeste verkopers van onze scouts! We zullen ons eens bewijzen. Voor deze 

vergadering spreken we met zijn alle af aan het Stadshuis van Sint-Niklaas. Probeer 

een zo compleet mogelijk uniform aan te hebben.  

 

Wat een knaller  van een start om mee te beginnen. Wij hebben er al super veel zin in! 

Omdat de leidingsverdeling nog geheim is vragen we voorlopig om al jouw vragen door te sturen 

naar groepsleiding@akabesintjohan.be. Na startdag kan je natuurlijk terecht met al jouw vragen bij 

de takleiding. Hieronder vind je daarom al zeker hun mailgegevens.  
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