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Editie januari – februari 2020 
 



Voorwoord  
Woow, er is een nieuw jaar aangebroken! Daarom wensen we jullie alvast een gelukkig nieuwjaar. 

We wensen jullie alles toe wat jullie maar willen, maar vooral een goede gezondheid en veel geluk.  

Wij proberen er alvast voor te zorgen dat jouw akabieter een top jaar heeft. Ben je benieuw wat te 

leiding allemaal voor jullie in petto heeft? Lees dan maar vlug verder.  

De sint vergadering 

We zijn het jaar afgesloten met goed nieuws. De sint besloot om toch 

nog langs te komen bij onze lieve akabieters voor hij definitief naar 

Spanje vertrok. Hij vertelde ons dat al onze leden braaf zijn geweest! 

We hadden natuurlijk niks anders verwacht. Sommige zijn wel eventjes 

in de zak gevolgen maar dat was vooral de leiding. Misschien moeten 

ze maar eens een voorbeeld nemen aan onze brave leden. Binnenkort 

volgen er ook nog mooie foto’s met de sint.  

Examenvergaderingen  
Op zondag 12 en 26 januari 2020 zijn het onze examenvergaderingen. Dan is het scouts van 14u00 

tot 16u45. Op deze dagen spelen alle takken gezamenlijk een spel. En dat terwijl hun leiding 

helemaal met hun neus tussen de boeken zitten. Ik ben er zeker van dat ze stiekem liever mee 

wouden spelen dan leren. 

Duoweekends en Kapoenendag 
In februari gaat jouw akabieter op duoweekend of kapoenendag. Duoweekend zal doorgaan van 

vrijdag 21 februari t.e.m. 23 februari 2020. Kapoenendag zal doorgaan op zondag 23 februari. Deze 

zal plaats vinden zoals altijd op het ster. De officiële uitnodigingen volgen zeker en vast nog. Maar 

sommige takken geven jullie alvast een voorsmaakje. Mogen we aan de givers en de jonggivers 

vragen om zeker tijdig door te geven of jouw akabieter meegaat op dit avontuur.  

Een stevige linker 

De groepsleiding 

  



Welpen! Huil!! 
Welpen! Huil! Ahooo! Eerst en vooral willen we iedereen een ‘gelukkig Nieuwjaar wensen’! Even een 

terugblik op vorig jaar, wat hebben we afgelopen maanden allemaal gedaan, seg? Volgens mij was 

ons hoogtepunt ‘de Sint’! Dit jaar is iedereen braaf geweest, iedereen heeft iets lekkers gekregen. Nu 

we dat weten kunnen we het beste van onszelf geven in de komende vergaderingen. Wat gaan we 

komende activiteiten doen? OH NEE, de leiding heeft examens! Er staat een kapoenendag op de 

planning en natuurlijk nog veel meer leuke activiteiten! Hieronder vind je alle info over de 

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

Zondag 12 januari 20: Examenvergadering 

Voor we kunnen wegdromen over de grote vakantie… zijn er eerst andere 

drempels die de leiding moet overleven. De gevreesde examens staan voor 

deur! Leidster Jasmien laat je nu beter even gerust want ze is momenteel 

schietgebedjes aan het doen zodat ze slaagt voor haar examens.  

Gelukkig staan de andere leiding klaar voor jullie! Zij gaan er voor zorgen dat 

het een top namiddag wordt. Zoals gewoonlijk is een examenvergadering maar 

van 2 tot 16u45.  

Kan je niet aanwezig zijn? Laat dit dan zeker even weten!  

Zondag 26 januari 2020: Examenvergadering 
Is die leiding nu nog steeds aan het studeren? Ja hoor, de examens periode slurpt de hele maand 

januari op. Maar net zoals vorige keer zullen we ervoor zorgen dat er weer een superleuke activiteit 

op jullie te wachten staat! Wat we precies gaan doen komen jullie allemaal vandaag te weten! 

En husky’s zorg dat onze eer groot blijf! Wij rekenen erop dat jullie onze stoerheid en strafheid eer 

aandoen. Wat wij blijven toch de beste tak ter wereld?  

Zondag 2 februari 2020: Robotvergadering 
Welke robotten bestaan er allemaal? Je kan robotten maken uit lego, 

metaal, plastiek. Er zijn robotten die in het dagelijkse leven gebruikt 

worden. Er zijn robotten in de vorm van dieren. Eigenlijk zijn machines 

ook een soort van robot. Wij kennen niet zo heel veel van robotten, 

hopelijk jullie wel! Jullie worden om 14u t.e.m. 16u45 verwacht op het 

lokaal.  

 

Zondag 9 februari 2020: Winterwonderland vergadering 
BRRRR, nu zitten we toch wel midden in de winter! Wat 

moeten we nu doen met zo’n koud weer? Wat wordt er 

allemaal gedaan in de winter? Mooie huisjes met een witte 

sneeuwlaag, een sneeuwman in de tuin, we kunnen schaatsen 

op een ijspiste, maar wat gaan we nu bij akabe doen? Gho dat 

weten we nog niet hoor, als je dat wil weten moet je komen. 

Jullie worden om 14u t.e.m. 16u45 verwacht op het lokaal.  

https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstatic.dreamland.be%2Fwcsstore%2FColruytB2CCAS%2FJPG%2FJPG%2F646x1000%2Fstd.lang.all%2F42%2F00%2Fasset-1554200.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.dreamland.be%2Fe%2Fnl%2Fdl%2Fteksta-robot-puppy-360-163010&docid=VtT4cbGjNpoonM&tbnid=gEH4XNwOKeOM8M%3A&vet=10ahUKEwi0oai_n_3kAhWgSRUIHfI8DesQMwj0ASgBMAE..i&w=646&h=605&bih=690&biw=1412&q=robot&ved=0ahUKEwi0oai_n_3kAhWgSRUIHfI8DesQMwj0ASgBMAE&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.mchcharity.org%2Fevent%2Fwinter-wonderland-cake-sale-hosted-satelitte-outpatients-dept%2F&psig=AOvVaw0gXnlLMjmElF4It8X3WKHC&ust=1576236713005000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDOksaBsOYCFQAAAAAdAAAAABAD


 

Zondag 16 februari 2020: Geen vergadering 
De leiding is op ontspanningsweekend! Na vele leuke 

vergadering voor te bereiden, is het nu tijd om even 

een weekendje niks te doen.  

 
 

Zondag 23 februari 2020: kapoenendag  
Vandaag is het kapoenendag! Wat 

kapoenendag? Ja ja, vandaag gaan we met alle 

kapoenen van Sint-Niklaas een spel spelen op 

‘t Ster. Alle info staat hieronder op de 

uitnodiging, jullie krijgen hier nog wel een mail 

over. Laat zeker weten of je aanwezig gaat zijn 

of niet. Jullie worden om 14u op ’t Ster 

verwacht! 

 

 

 

  

 



Dikke vrienden zij aan zij, de jonggivers dat zijn wij! 
Kan je dat geloven? Er is een nieuw jaar aangebroken. We hebben al eens eventjes naar het 

programma gekeken van 2020 en als je dacht dat chocolade vergaderingen, special olympisch,… 

supercoole vergaderingen zijn. Dan kan ik je zeggen dat het jaar er nog meer veelbelovend eruit ziet. 

Er staan superzotte dingen op de planning. Zo komen er twee examenvergaderingen aan, een 

duoweekend, districtdag, takweekend,… maar niet te vergeten als mooie afsluit ons kamp. Benieuwd 

wat we de komende twee maanden gaan doen? Lees dan maar vlug verder. 

Zondag 12 januari 2020 examenvergadering (14u – 16u45)  

Voor we kunnen wegdromen over de herfstvakantie… zijn er eerst andere 

drempels die de leiding moet overleven. De gevreesde examens staan voor deur! 

Maar gelukkig vinden ze een gaatje in hun examenrooster om jullie een superleuke 

en spannende namiddag te bezorgen. Zijn jullie ook even benieuwd als ons wat 

we deze middag gaan doen? We kunnen alvast een klein tipje van de sluier 

geven en zeggen dat het super leuk gaat worden. 
Zoals gewoonlijk is een examenvergadering maar van 2 tot 16u45. Kan je niet 

aanwezig zijn? Laat dit dan zeker even weten!  

Zondag 26 januari 2020 examenvergadering (14u – 16u45) 

Studeren, studeren wie zijn best doet zal het leren. De leiding zit nog steeds 

volop in de blok en dat houdt in examenactiviteiten!! Samen met de welpen 

en de givers maken we er vandaag weer een top namiddag van. Kaarsjes 

branden voor jullie toffe leiding mag altijd! Misschien moeten er ook 

schietgebedjes gedaan worden voor bepaalde leiding.  

Zondag 9 februari 2020: liefdes vergadering  
De maand februari staat gekend om je geliefde jouw liefde voor hem/haar te tonen. 

Eens zien hoe goed jullie dit kunnen. Wie kan de mooiste liefdes brief schrijven? 

Wiens hart kan jij veroveren? We testen dan jullie liefdesfactor. Kom om 10u naar het 

lokaal van akabe. Om 16u45 is het gedaan en mogen jullie de liefde voor  mama of 

papa laten zien.  Vergeet jullie lunchpakket niet mee te nemen. Want zoals het 

spreekwoord zegt: “Liefde gaat door de maag.” Laten jullie het zeker ook weten als 

jullie akabieter niet kan komen?  

21-23 februari duoweekend  
Welke scouts is de beste van heel district klaas? AKABE! Juist ja, en dat zullen we eens 

bewijzen. Het beroemde duoweekend staat weer voor de deur. Duo watte? Wat is dat? Wel, 

duoweekend is een weekend waarom alle jonggivers van heel ons district samen op een superleuk en 

spannend weekend gaan en de tijd van hun leven beleven.  

Natuurlijk vraagt dit veel organisatie en daarom willen we zeker vragen om tijdig te laten weten of 

jouw akabieter meegaat op dit weekend. De kostprijs van dit weekend is €25 en zal doorgaan op de 

schakel in Nieuwkerke. Verder info en de uitnodiging zal later nog volgen.  

Wil jij je leiding bereiken? Dan kan dit op het mailadres: jonggivers@akabesintjohan.be  

Of je kan ze een belletje geven op de volgende nummers:  

Manon: 04/91 31 28 01 

Marianne: 04/78 01 63 73 

Pauline: 04/86 54 44 27 

Toon (Okker): 04/77 49 52 54 

https://www.jeugdwerksite.be:8443/smb/email-address/edit/id/4280
https://www.jeugdwerksite.be:8443/smb/email-address/edit/id/4280


De Panda’s zijn ... PANDASTISCH 
En PANDASTISCH wordt het nieuwe jaar zeker! Hopelijk wordt het een jaar van zalige spelletjes, 
gekke momenten om nooit te vergeten en een geweldig buitenlands kamp! De pandaleiding wenst 

jullie alvast alles wat je maar wilt in dit nieuwe jaar 😉  

Zondag 12 januari 2020 van 14.00u – 16.45u 
Het is weer zover, de leiding duikt terug in de boeken voor wat extra kennis. 
Gelukkig hebben ze ook nood aan wat pauze en hebben ze tijd voor hun 
geweldige panda’s. Natuurlijk zou een pauze van een hele dag wat teveel van 
het goede zijn en komen we pas 14u naar Akabe. Om 16u.45 is het pauze 
moment over en kruipen we terug met onze neus in de boeken.  

Zondag 26 januari 2020 van 14.00u – 16.45u 
BLONDJE DOET EXAMEN  

Een blondje moet examen doen met JA/NEE antwoorden. Als het 
examen begint blijft het blondje raar om zich heen kijken, ze snapt 
niks van de vragen.. Na een minuut of 5 pakt ze een euro en 
besluit te gaan tossen, Kop = ja, Munt = nee. Binnen een half uur is 
ze klaar met het examen, met nog 5 minuten te gaan ziet de 
examinator dat het blondje helemaal rood aanloopt. Het blondje 
begint over te zweten en maar met de euro te tossen, hij loopt 
naar haar toe en vraagt wat er aan de hand is. “Nou” zegt ze, “Ik 
was binnen een half uur klaar en ik ben nu de antwoorden aan het 
controleren!”  

Hihi mopjes zijn altijd fijn als je moet blokken. Ook deze week 
hebben we even tijd voor onze geweldige panda’s. We zien jullie 

dan ook pas om 14u verschijnen en om 16u45 schoppen we jullie van het terrein. 😊  Oké, we doen 

het zachtjes maar vliegen zal je. 😉  

Zondag 2 februari 2020 van 14u00 – 16u45 
‘Een week zonder pannenkoek is een dag zonder netflix’ – De 

pandaleiding 😊 

Na het succes van de balletjes gaan we nu over naar iets anders 

rond. Iemand een idee? Maja gij, een pannenkoek. Helpen jullie de 

leiding met het verkopen van hun heerlijke pannenkoeken? Top 

want buitenlands kamp betaald zichzelf niet :p We spreken niet af 

aan het lokaal maar jullie worden verwacht aan het 

sinterklaasbeeld op de grote markt om 14u00.  

Hoe en wat jullie moeten doen wordt later nog duidelijk, dus hou jullie mailbox goed in de gaten!  
We rekenen op jullie panda’s!  

 

 

 



Vrijdag 21 janurai – Zondag 23 februari  
Hier gaan we dan weer, het is tijd voor wat sociaal te doen met de 
andere scouten van het district en dat wel op het geweldige 
duoweekend.  

De officiële uitnodiging volgt nog. Maar omdat wij het op vrijdag en 

zondag een beetje anders doen is hier alles nog eens in een 

notendopje.  

Het duoweekend zal doorgaan in Zwijndrecht en de kostprijs hiervan 

is €25.  Deze geef je mee met je akabieter in een enveloppe met hun naam op!  

Op vrijdagavond werken we met een carpoolsysteem. Hierbij vragen we of een paar ouders willen 

rijden en andere leden willen meenemen. We spreken hiervoor af om 19u30 op de parking van het 

ster (aan de trampolines, de kant van ons lokaal). De lijst leggen we op voorhand vast. Verwittig dus 

tijdig of jouw akabieter meegaat en of jij wilt rijden. 

Op zondag mag jij jouw akabieter om 11u30 komen ophalen. 

Dit mag op volgend adres: Bareelstraat 19, 2070 Zwijndrecht. 

 

Wij hebben er enorm veel zin in! 
Joni: 0471 25 66 32 
Scampi: 0497 16 90 43 
Roselien: 0493 49 59 94 
Ellen: 0485 83 06 26 

 

  



Husky’s blaf…Woef, Woef! Husky’s kwispel! 
Hola pola, wat is er hier gebeurd? Eerst hadden we 3 leiding en nu 

opeens 4? Moet ik mijn ogen laten nakijken of wat is hier aan de hand? 

Wel liefste husky’s, Aster sluit zich vanaf nu aan bij onze supercoole tak. 

Ze zag hoe leuk wij waren en wou daar absoluut deel van uit maken! 

Dus zo gezegd zo gedaan! Bij deze WELKOM ASTER!! Maar er is ook een 

nieuw jaar aangebroken. We zijn eindelijk 2020!!! Alleen het jaartal ziet 

er al cool uit. Dat beloofd voor het jaar. Wij wens jullie een gezond en 

gelukkig jaar toe! Maar gelukkig gaat er niet aan ontbreken want dit is 

het jaar waarin we er met zijn alle op uit trekken en op buitenlands 

kamp gaan!  

Zondag 12 januari 2020 14u00 tot 16u45: Examenvergadering 
Voor we kunnen wegdromen over de grote vakantie… zijn er eerst andere 

drempels die de leiding moet overleven. De gevreesde examens staan voor 

deur! Leidster Saartje en Aster laat je nu beter even gerust want zijn 

momenteel schietgebedjes aan het doen zodat ze slagen voor hun examens.  

Gelukkig staan leidster Catho en Marie klaar voor jullie! Zij gaan er voor 

zorgen dat het een top namiddag wordt. Zoals gewoonlijk is een 

examenvergadering maar van 2 tot 16u45.  

Kan je niet aanwezig zijn? Laat dit dan zeker even weten!  

Zondag 26 januari 2020 14u00 tot 16u45: Examenvergadering 
Is die leiding nu nog steeds aan het studeren? Ja hoor, de examens periode slurpt de 

hele maand januari op. Maar net zoals vorige keer zullen we ervoor zorgen dat er weer 

een superleuke activiteit op jullie te wachten staat! Wat we precies gaan doen komen 

jullie allemaal vandaag te weten! 

En husky’s zorg dat onze eer groot blijf! Wij rekenen erop dat jullie onze stoerheid en 

strafheid eer aandoen. Wat wij blijven toch de beste tak ter wereld?  

Zondag 2 februari 2020 14u00 tot 16u45: Pannenkoekenbak 

Ja onze lekkere pannenkoeken zijn terug! Zaterdag toont de leiding haar beste 

baktalent en maken voor iedereen super lekkere pannenkoeken! Zondag is het 

helaas maar een halve dag omdat de leiding in de ochtend nog pannenkoeken 

gaat leveren. Maar in de namiddag is het aan jullie. Krijgen jullie nog de laatste 

pannenkoeken verkocht of gaan we ons moeten opofferen om ze allemaal op 

te eten? We spreken niet af aan het lokaal maar jullie worden verwacht aan 

het sinterklaasbeeld op de grote markt om 14u00.  

Zondag 16 februari 2020: Ontspanningsweekend 
Van al dat gebak en gestudeer heeft de leiding nood aan een beetje 

ontspanning. 

Omdat de leiding een heel weekend yoga lessen aan het volgen is, aan het 

de mediteren en maskertjes op hun gezicht aan het leggen zijn, is er helaas 

geen vergadering komende zondag.  

Maar niet getreurd. De volgende keer dat je ze ziet, zitten ze weer vol 

nieuwe energie en zijn ze helemaal zen zodat jullie hun weer kunnen 

plagen. Of omgekeerd 😊  



Vrijdag 21-23 februari 2020: Duoweekend 

Tijd om die andere scouten eens te tonen wat wij in onze mars hebben.  

We trekken er op uit met de andere scouten van district klaas. De officiële 

uitnodiging volgt nog maar we tonen jullie graag al een sneakpeak 

hieronder. Maar omdat wij het op vrijdag en zondag een beetje anders 

doen is hier alles nog eens in een notendopje.  

Het duoweekend zal doorgaan in Zwijndrecht en de kostprijs hiervan is €25.  

Deze geef je mee met je akabieter in een enveloppe met hun naam op!  

Op vrijdagavond werken we met een carpoolsysteem. Hierbij vragen we of 

een paar ouders willen rijden en andere leden willen meenemen. We 

spreken hiervoor af om 19u30 op de parking van het ster (aan de 

trampolines, de kant van ons lokaal). De lijst leggen we op voorhand vast. 

Verwittig dus tijdig of jouw akabieter meegaat en of jij wilt rijden. 

Op zondag mag jij jouw akabieter om 11u30 komen ophalen. 

Dit mag op volgend adres: Bareelstraat 19, 2070 Zwijndrecht. 

 

Omdat wij ongeduldige honden zijn staan we elke keer te kwispelen om te beginnen aan de 

vergadering. Dus zorg jij ervoor dat wij niet onnodig op jou wachten. Hoe doe je dit? Heel simpel, je 

stuurt een berichtje, mailtje, postduif, … als je eens niet aanwezig bent! Natuurlijk mis je dan wel 

heel veel pret maar die halen we dan wel volgende vergadering in.  

Heb jij een vraag voor alle giverleiding kan je een mailtje sturen naar givers@akabesintjohan.be, 

enkel voor jouw leiding dan kan dit naar huskys@akabesintjohan.be.  

We zorgen ook zo snel mogelijk voor een nieuwe groepsfoto van jullie leiding. Maar als jullie Aster 

willen bereiken kan dit op het volgende nummer 04/68 15 78 48. De andere leiding hun nummers 

vind je hieronder. 

Kusjes de Huskyleiding 

a.k.a Saartje, Marie, Aster en Smeterling 

mailto:givers@akabesintjohan.be
mailto:givers@akabesintjohan.be
mailto:huskys@akabesintjohan.be
mailto:huskys@akabesintjohan.be



