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Voorwoord  
Het lijkt wel of het scoutsjaar voorbij aan het vliegen is. Graag doen we al een klein oproepje om 

zeker na te kijken of de medische fiche van uw akabieter zeker in orde. De takweekends en kampen 

zijn niet meer zo ver weg. Probeer alles zo specifiek mogelijk uit te leggen zo vermijden we later 

discussies. Maar het kamp en takweekend zijn niet de enige leuke dingen die ons te wachten staan. 

Ben je benieuw wat te leiding allemaal voor jullie in petto heeft? Lees dan maar vlug verder.  

Bloemetjesverkoop 

Op zaterdag 14 maart staat onze welbekende bloemetjesverkoop voor de 

deur. We fleuren dan de starten van Sint-Niklaas op met onze mooie 

bloemetjes. Wil je zelf een bloemetje kopen? Geen probleem. Je kan in de 

ochtend jouw bloemetje reserveren en dan geven wij het mee aan jouw 

akabieter.  

De (jong)givers worden om 10u00 verwacht aan de bib van Sint-Niklaas. Onze 

welpjes heten we welkom om 14u00 ook aan de bib. Je kan ons herkennen 

aan de talrijke bloemetjes die bij ons staan. Afsluiten doen we ook daar zodat 

jullie zich gemakkelijk kunnen parkeren.  

 

Districtsdag   
Voor vele onder jullie wel al bekend maar we leggen het graag toch nog 

even uit. Samen met 11 andere scoutsen behoort Akabe tot district Klaas. 

Naast een duoweekend (zoals in februari) houden we ook een dag 

waarop we samen een grote activiteit doen en dat is districtdag. Deze 

eindigt telkens met een wandeling van Puytvoet richting de Grote markt. 

Het thema dit jaar is Olympische spelen. Dat klinkt toch al veelbelovend? 

Zaterdag 21 maart verwachten we jouw akabieter om 12u00 aan wegel 

Brouwer. Probeer jouw akabieter niet te vroeg af te zetten want dan is 

de leiding nog voorbereidingen aan het treffen.  

Vervolgens doen we een grote picknick, vergeet dus geen lunchpakket mee te geven. Om 17u00 mag 

jij jouw akabieter komen halen aan de grote markt.  

Mogen we nog een klein oproepje doen. Heeft jouw akabieter een hoofdtelefoon gelieve deze dan 

zeker mee te geven. Districtsdag is super leuk maar heel veel volk brengt een bepaald volume met 

zich mee.  

Schrik om iets te vergeten? Wees gerust, alle info ontvangt u later zeker nog eens.  

Primavera Quiz  

Mogen wij ook nog even reclame maken voor de primavera Quiz.  

Deze quiz is ten voordele van onze scoutsgroep. Dus je kan uw wijsheid testen 

terwijl je de scouts steunt dat zijn toch 2 vliegen in 1 klap?  

Aangezien dit niet door de leiding of vzw wordt georganiseerd kan je hen al 

nadenkend terugvinden aan 1 van de tafels. Je kan ze natuurlijk ook op het 

einde zien verschijn als ploeg die gewonnen heeft! Of stoot jij hen van de 

troon?  

Let the games begin! 

Inschrijven kan door te mailen naar: quizprimavera@gmail.com  
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Akapizza 
Na een succes editie van vorig jaar kunnen we niet anders dan opnieuw ons pizzafestijn te houden. 

Het concept blijft m.a.w. Pizza à volonté maar met kleine wijzigen die enkel in uw voordeel zijn. 

Zoals:  

- Er zijn dubbel zoveel pizza ovens. Dus nog meer pizza’s tegelijkertijd  

- Ze gaan een half uur langer bakken.  

- De prijzen voor kinderen zijn aangepast.  

Als dit jullie niet overtuigd weten wij het ook niet meer. Inschrijven is dus de boodschap. Dit kan via 

volgende link: https://forms.gle/yb56GDDUfm6V6Rwr9  

Tot dan! 

 

Een stevige linker 

De groepsleiding 
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Welpen! Huil!! 
Welpen! Huil! Ahooo! Afgelopen maand hebben we niet zo heel veel kunnen samenspelen. Dan was 

er storm Ciara dat ervoor zorgde dat we niet konden samenspelen. Dan was de leiding op 

ontspanningsweekend. Maar we hebben ook met alle kapoenen van district Klaas samengespeeld. 

Ook komende maanden staan er ons leuke vergaderingen te wachten. Zo gaan we bloemetjes 

verkopen, we gaan nog een keer met alle scoutsen van district Klaas samen een spel spelen, we gaan 

ons buikje kunnen rond eten op ons jaarlijks eetfestijn. Alle andere vergaderingen worden ook 

fantastisch! Als jullie willen weten wat we komende maanden gaan doen dan moeten jullie zeker alle 

informatie hieronder lezen! De welpen hebben elke zondag vergadering van 14u00 t.e.m. 16u45. 

 

Zondag 1 maart 2020: Mama en papa vergadering 
Vandaag gaan we ons leven opbouwen net zoals onze mama en papa. 

Jullie worden zo sterk en ambitieus net als jullie ouders. Jullie kunnen 

eens voelen hoe het leven als mama en papa is. Hoe het is om een kind te 

verzorgen, om aan het werk te gaan, etc. Hebben jullie eens zin om in de 

huid van jullie ouders te kruipen, kom dan zeker! Jullie worden om 14u 

t.e.m. 16u45 verwacht op het lokaal.  

 

 

Zondag 8 maart 2020: Zwemmen  
Vandaag gaan we gaan zwemmen! JOEPIE!!! Dit is toch een van de 

activiteiten waar we jaarlijks naar uitkijken. Lekker plonzen in het 

water, van de glijbaan gaan, etc. Ga je mee laat het dan zeker weten 

aan de leiding. LET OP! VANDAAG IS HET VERGADERING IN DE 

VOORMIDDAG! We spreken af om 10u aan het zwembad in Bornem 

en jullie mogen jullie Akabieter om 13u terug komen halen.  

 

Zaterdag 14 maart 2020: Bloemetjesverkoop 
Vandaag gaan we bloemetjes verkopen! Leer allemaal het 

volgende zinnetje maar uit jullie hoofd. Goedemiddag wij zijn van 

Akabe Sint-Johan en wij verkopen bloemetjes. Willen jullie 

toevallig een bloemetje kopen? Als jullie deze zin goed kennen, 

zijn jullie topverkoop(st)ers. Jullie kunnen ervoor zorgen dat we 

op het einde van de dag geen enkel bloemetje meer over hebben. 

Haal jullie verkoopskills maar boven! Jullie worden om 14u aan 

de bib in Sint-Niklaas verwacht (over het Heymanplein).  

 

Zaterdag 21 maart 2020: Districtsdag  
Vandaag spelen we met alle soutsen van Sint-Niklaas samen. Het thema van vandaag is Olympische 

spelen. Vandaag gaan we van alle spelletjes spelen dat te maken kan hebben met olympische spelen. 

Wij gaan met alle welpen van Sint-Niklaas het bos op puytvoet onveilig maken! Verdere informatie 

hoe laat jullie waar verwacht worden krijgen jullie nog via mail. 
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Zaterdag 28 maart 2020: Akapizza 
Vanavond is het ons eetfestijn! Superleuk! Jullie kunne smullen van lekkere pizza die gebakken wordt 

in een pizzaoven. Dat willen jullie toch niet missen? De deuren gaan open vanaf 17u30 en om 18u30 

kunnen jullie beginnen smullen van overheerlijke pizza’s. Jullie kunnen zich inschrijven via volgend 

invulformulier: https://forms.gle/AeYxMWdPjGbT8TvF8 Hopelijk zien we jullie daar!  

Zondag 5 april 2020: Beroepenvergadering 
Vandaag gaan we enkele beroepen uitvoeren. Er bestaan 

zo veel beroepen op de wereld, welke zou jij graag eens 

uitvoeren? Wil je later graag brandweerman, politieman, 

poetsvrouw, winkelbediende, … worden? Wel vandaag 

gaan we enkele van die beroepen van dichterbij bekijken. 

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

lokaal.  

Zondag 12 april 2020: Paardenvergadering 
Vandaag gaan we gaan paardrijden! Dit is het derde jaar 

oprij dat we dit doen en elk jaar zien we weer dat velen 

van jullie dit leuk vinden. Vandaag gaan we leren hoe we 

en paardje moeten borstelen, gaan we eens op een 

paardje zitten en misschien hebben jullie geluk en 

mogen jullie de andere diertjes op de manege wel eten 

gaan geven. Als jullie Akabieter aanwezig gaat zijn laat 

het ons weten! Jullie worden verwacht op manege Het 

koninklijke bos Vennestraat 8 9190 Stekene.  

Zondag 19 april 2020: Groentenvergadering 
Dag Akabieters, kennen jullie veel verschillende groenten? Vandaag 

gaan wij iets met groenten doen, maar wat kunnen we daar allemaal 

mee doen? Denk daar maar eens over na en kom erachter of jullie 

hetzelfde gedacht hebben als ons. Jullie worden om 14u t.e.m. 

16u45 verwacht op het lokaal.  

Zondag 26 april 2020: Disneyvergadering 
Dag Akabieters! Wie van jullie houdt er van Disney? Wel goed 

nieuws vandaag staat alles in thema van Disney. Welke 

Disneyfiguren bestaan er allemaal? Dat zijn er heel veel! Kom 

naar de vergadering en kruip in de wondere wereld van Disney. 

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

 

Contactgegevens van de leiding: 

Mail: welpen@akabesintjohan.be 

- Jasmien: 04 88 90 00 06 

- Celine: 04 71 56 07 97 

- Astrid: 04 90 39 23 26 

- Cederic: 04 75 58 51 24  

https://forms.gle/AeYxMWdPjGbT8TvF8?fbclid=IwAR1XKRokDdsbGBok13_FO3QO_63w6Rb-9Y3jBwg3yeRQMGZMDwdIuWHz3yA
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Dikke vrienden zij aan zij, de jonggivers dat zijn wij! 
De kortste dagen zijn voorbij, de dagen beginnen te lengen. 
Benieuwd wat de komende maanden op akabe zullen brengen? 
Lees dan snel hieronder voort, geef je ogen maar de kost. 
Zo worden in één klap al jouw vragen opgelost! 
 
 

Zondag 8 maart: Baby vergadering 

Ssssst! Niet te luid! De baby slaapt! Het heeft ons zo lang geduurd om hem 
in slaap te krijgen… Hopelijk slaapt hij door tot zijn volgende papje! 
Zou jij een goede mama/papa zijn? Of ben jij toch een betere baby? En wat 
houdt dat allemaal in, zo’n baby verzorgen? Samen verkennen we de 
wereld van een baby! Luiers? Check! Papje? Check! Oh neen! We zijn de 
babysit vergeten! 
 
 

Zaterdag 14 maart 2020: Bloemekesverkoop 
De lente staat weer voor de deur! En ja dat betekent inderdaad dat het 

weer tijd is om de bloemetjes buiten te zetten. Dus vandaag gaan we alle 

mensen die we zien blij maken met een bloemetje. Oefen jullie 

verkooptechnieken dus maar al, want we gaan ze nodig hebben! 

We spreken af aan de bib naast het Heymanplein om 10u00.  

 
 

Zondag 21 maart: Districtsdag 
Het is weer zover! Alle scoutsgroepen van ons district verzamelen en 
spelen een namiddag samen! Er is weer een knotsgek spel uitgewerkt 
speciaal voor jullie! We mogen er voorlopig nog niets over verklappen, 
maar het belooft een te gekke vergadering te worden! Kom jij mee de 
eer van Akabe verdedigen?  
 
 

Zondag 5 april: Highlandgames 
Haal je doedelzak van onder het stof, trek je kilt aan en kom 
vliegensvlug naar ons lokaal. Vandaag is de dag der titanen 
aangebroken, de strijd der doorzetting, de wedstrijd van de 
moed. Kortom, we gaan ons van onze meest Schotse kant 
tonen in een reeks zeer uitdagende opdrachten. Versla jij de 
highlandgames? Is jouw kracht even mythisch als het 
monster van Loch Ness? Kom het ons bewijzen! 
 
  



 

Vrijdag 24 t.e.m. zondag 26 april: Alpaasca-weekend! 
Ja hoor, je leest het goed! Ons jonggiver-weekend staat eindelijk voor de 
deur! En dan nog wel de deur van een échte alpacaboerderij! De brief 
met alle informatie mogen jullie nog verwachten! Maar noteer dit 
weekend alvast met stip, vier kleuren fluo, twee alpaca-tekeningetjes én 
3 hartjes in je agenda!  
 
 

 

Zondag 3 mei: Harry Potter vergadering 
Ik zweer plechtig dat ik snode plannen heb. Dat zeiden Fred en George Wemel 

tegen Harry én dat zeiden jullie leiding toen ze deze vergadering in elkaar staken. 

Heb jij er altijd al van gedroomd naar Zweinstein te gaan? Te toveren? Te vliegen 

op een bezem? Vandaag beleven we de wereld van de magie! Een hele dag 

genieten, zodat we ’s avonds kunnen zeggen: snode plannen uitgevoerd. 

 
 
Dat beloven onvergetelijke vergaderingen te worden! Wij kunnen alvast niet wachten! 
Hopelijk mogen we jullie er ook elke vergadering verwachten… 
 
Kan je toch niet komen? Laat je dan zeker even iets weten? 
 
Dat kan door een mailtje te sturen naar: jonggivers@akabesintjohan.be 
 
Of door een berichtje te sturen naar: 
Manon: 0491 31 28 01 
Marianne: 0478 01 63 73 
Pauline: 0486 54 44 27 
Okker/Toon: 0477 49 52 54 
 
 
Een stevige linker, 
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De Panda’s zijn ... PANDASTISCH 
Met al enkele keitoffe activiteiten in januari en onder andere 

een super pannenkoekenverkoop achter de rug, is het jaar 

alvast goed gestart! En het wordt alleen nog maar beter want 

er staan nog heel wat toffe activiteiten op het programma! 

 

 

Zondag 1 maart 2020: 10u00 tot 16u45: Throwback to the Middle Ages 
Vandaag staat er heel wat avontuur op het programma! We keren met 

jullie terug naar de Middeleeuwen, de tijd van prinsen, prinsessen, 

ridders en noem maar op. Om deze dag te kunnen doorstaan zullen 

jullie allemaal zware proeven moeten afleggen om jullie dapperheid te 

testen. 

We zien jullie graag om 10u00 aan ons lokaal, tot dan! 

Be there or be square 

 

Zaterdag 14 maart 2020: 10u00 tot 16u45: Bloemekesverkoop 
De lente staat weer voor de deur! En ja dat betekent inderdaad dat het weer tijd is om 

de bloemetjes buiten te zetten. Dus vandaag gaan we alle mensen die we zien blij 

maken met een bloemetje. Oefen jullie verkooptechnieken dus maar al, want we gaan 

ze nodig hebben! 

We spreken af aan de bib naast het Heymanplein om 10u00.  

 

Zaterdag 21 maart 2020: 12u00 tot 17u00: Districtsdag 
Joepie! Het is weer tijd voor onze jaarlijkse districtsdag met alle scoutsen van 

Sint-Niklaas. Dit is een dag vol spel en leut met heel het district. Neem een 

picknick mee want we eten ’s middags met zen allen op Puytvoet. Hou je mailbox 

in de gaten want hierover volgt nog wat meer info. 

We spreken af om 12u00 aan Puytvoet en jullie mogen opgehaald worden om 

17u00 op de Grote Markt.  

 

Zaterdag 28 maart 2020: Akapizza 
Geen activiteit vandaag maar niet getreurd want deze avond kunnen jullie komen eten op ons 

jaarlijks eetfestijn!!!!! Pizza’s à volonté             

Hou de datum maar al vrij in de agenda want binnenkort kunnen jullie inschrijven! 



Zondag 5 april 2020: 10u00 tot 16u45 

❗       Breng de zon mee vandaag       ❗ 

Ook al is het stiekem nog Lente, vandaag maken we er een zomerse 

dag van :) 

Sta maar op met het juiste been uit bed want we willen veel goed 

gehumeurde Panda’s zien vandaag!! Om 10u00 starten we, wees op 

tijd want er staat vanalles op de planning.       

 

Zondag 26 april 2020: 10u00 tot 16u45 
Hoe krijg je een olifant in de koelkast? 

Deur open, olifant erin, deur dicht. 
 

Hoe krijg je een giraffe in de koelkast? 

Deur open, olifant eruit, giraffe erin, deur dicht. 
 

Koning Leeuw organiseert een jungle-vergadering, maar 1 dier ontbreekt, welke? 

De giraffe, die zit nog in de koelkast. 
 

Door de jungle loopt een rivier die vol zit met krokodillen, er is geen brug, hoe steek 

je deze rivier over? 

Zwemmend, want de krokodillen zijn naar de jungle-vergadering. 

 

1,2 & 3 mei: weekend 
Jaja het is weer eens tijd voor ons weekend! Hou jullie maar al vast want het wordt 

beestig geweldig!! Wat we gaan doen en waar jullie worden verwacht is nog een grote 

verassing. Maar niet getreurd binnenkort verklappen we wel iets meer. Vergeet alvast 

jullie scoutsuniform en een propere onderbroek niet!  

 

 
 

 

 

  

pandas@akabesintjohan.be 

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! 
Nog ongeveer 130 dagen en we vertrekken op buitenlands kamp. Om deze periode te overbruggen 

organiseren we nog superleuke activiteiten. De komende maanden staat akapizza op het 

programma, maar ook onze bloemetjesverkoop en districtdag. Maar dit is zeker niet alles. 

Daartussen staan er nog activiteiten voor de boeg. Hou jullie maar klaar 3… 2… 1… En we zijn 

vertrokken voor weer twee knotsgekke maanden. 

Zondag 1 maart 2020 10u00 tot 16u45: Sneaker Vergadering. 
Nike, Adidas, New Balance, … of gewoon die super leuke sneakers van €10 

uit de etalage. Deze vergadering draait het allemaal rond sneakers. Weten 

jullie waar het woord sneakers eigenlijk vandaan komt? Neen, wel we 

leggen het jullie met plezier uit. “Het woord sneakers heeft namelijk te 

maken met het Engelse begrip “sneaking around”. De Nederlandse 

vertaling van dit woord is rondsluipen. Waar je bij hakken een geluid 

hoort als je loopt, hebben sneakers dat niet. Ze zijn zo ontworpen dat je 

jezelf kunt verplaatsen zonder dat iemand je hoort aankomen. “ Hopelijk 

zijn jullie van dit weetje niet in slaap gevallen en zien we jullie om 10u00 

aan ons lokaal, tot dan! Laatkomers brengen koffiekoeken mee voor de 

leiding!  

 

Zaterdag 14 maart 2020 10u00 tot 16u45: Bloemetjesverkoop 
Het is al langer geweten dat jullie echte flowerpower bezitten als het gaat over 

verkopen. Op zaterdag 14 maart is het onze vertrouwde bloemetjesverkoop. Op deze 

dag zetten we Sint-Niklaas eens in de bloemetjes en kleuren de straten met onze 

enthousiaste verkooptechnieken.  

We spreken af aan de bib naast het Heymanplein om 10u00.  

 

Zaterdag 21 maart 2020: 12u00 tot 17u00: Districtsdag 
Het concept districtsdag hoeven we jullie niet meer uit te leggen. Op 

deze dag spelen alle scoutsen per tak een heel groot spel met dit jaar 

als thema….. trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr (tromgeroffel) De olympische 

spelen. Slagen we er in om de olympische vlam op zijn bestemming te 

krijgen of dooft ons vuurtje onderweg?  

Afspreken doen we op 12u00 aan wegel Brouwer, dit is dezelfde plaats 

als alle jaren. Probeer niet te vroeg te komen want dan is de leiding 

nog in volle voorbereiding.  Je mag je akabieter terug komen halen om 

17u00 aan de Grote Markt van Sint-Niklaas. Meer info volgt later nog.  

 

Zaterdag 28 maart 2020: Akapizza 
Geen activiteit vandaag maar niet getreurd want deze avond 

kunnen jullie komen eten op ons jaarlijks eetfestijn!!!!! 

Pizza’s à volonté             

Hou de datum maar al vrij in de agenda want binnenkort 

kunnen jullie inschrijven!  



Zondag 5 april 2020 10u00 tot 16u45: De Leeuwenkoning 
het is de kringloop die ons 

allen voortbeweegt 

in ons kort bestaan 

zijn wij op zoek 

totdat wij onze plicht 

hebben kunnen vinden 

in de kringloop van het leven op aard 

Om 10u00 begint jullie kringloop op het lokaal. 

Zondag 26 april 2020 10u00 tot 16u45: Vlaamse BV’s 
Verschijn jij deze zomer op het podium van Radio 1 zomerhit? Of ben jij degene die 

volgend jaar een Mia in ontvangt neemt? Of neen, jij sleept alle oscars in de wacht. Alles 

is mogelijk want vandaag zorgen wordt jij ontdekt. Fans zullen jullie namen schreeuwen 

dus oefen maar alvast op die handtekening uitdelen en selfies te nemen.  

We verwachten jullie op ons BV-Bootcamp om 10u00.  

Hopelijk herkennen jullie ouders jullie nog wanneer ze jullie ophalen om 16u45.  

1,2 & 3 mei: weekend 
Eindelijk is ons takweekend ernaar. Jullie hebben er even op moeten wachten, maar dat zal het zeker 

waard zijn.  

Niet enkel de panda’s zullen ons dit weekend vergezellen maar ook onze allerkleinste welpjes ga je 

hier terugvinden. Eigenlijk een klein mini-kamp dus. Alle info over dit weekend komen jullie later nog 

te weten. Maar noteer het toch alvast al in jullie agenda.  

Tot dan! 

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!  

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.  

Help jullie leiding te onthouden dat ze DRINGEND een nieuwe teamfoto nodig hebben. 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 
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