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Editie November - December 2019  
  



 

Voorwoord  
September en oktober zitten er alweer op. Na een knaller van een BQQ en een leuke overgang van 

onze leden zijn we klaar voor de volgende maanden.  

Mogen we eerst nog eens op hameren om zeker het lidgeld in orde te brengen. Enkel op deze manier 

is jouw zoon/dochter verzekerd op onze kei toffe vergaderingen. Het lidgeld bedraagt €50,00 euro en 

mag gestort worden op BE22 7370 0555 8547. Vermeld zeker de naam van jouw akabieter bij de 

mededeling. Indien er problemen zijn bij de betalingen kan u zeker altijd Saartje of Scampi 

aanspreken. Zij bekijken discreet met jouw voor een perfecte oplossing.  

Ben je benieuwd wat er allemaal te beleven valt in november en december voor jouw akabieter?  

We beginnen november met een eetfestijn van onze eigen givers. Wil je graag hen een hart onder de 

riem streken? Dan kan je hen zeker steunen door te komen eten op hun eigen eetfestijn op 23 

november 2019. Wat op de menu staat komen jullie later nog te weten.  

In december verwelkomen we de sint. Hij heeft ook dit jaar een plaatsje gevonden in zijn drukke 

agenda om speciaal langs te komen bij onze lieve leden. En als de sint komt kan natuurlijk de 

kerstman niet ontbreken. We steken een echt kerstfeestje in elkaar voor onze leden en verwelkomen 

jullie ook graag met een drankje na de vergadering.  

Benieuw wat er nog allemaal op het programma staat? Lees dan maar snel verder om het te weten 

te komen.  

Mogen we ook nog vragen om zeker altijd te laten weten wanneer uw zoon/dochter niet aanwezig 

zal zijn op de vergadering. Dit doet de werking vlotter verlopen.  

De leiding en wijzelf hebben er alvast heel veel zin in om er twee knal maanden van te maken! 

Met vriendelijke groeten 

De groepsleiding 

 



Welpen! Huil!! 
 

Welpen! Huil! Ahooo! Ons scoutsjaar is goed gestart. We hebben vele leuke activiteiten gedaan. 

Bereid jullie maar voor, want er komen nog meer van deze activiteiten! Vorige maand verkochten we 

lekkere soep, komende maanden staan er een paar hele leuke activiteiten op de planning. Maar wat 

zeg je nou maar een paar leuke activiteiten? Maar natuurlijk niet welpjes, al onze activiteiten zijn 

leuk. Er zijn er natuurlijk wel een paar waar jullie jaarlijks naar uitkijken. Welke zouden dat zijn? 

Hieronder vind je alle info over de vergaderingen. Net zoals vorig jaar hebben welpen elke zondag 

vergadering van 14u00 t.e.m. 16u45.  

 

Zondag 3 november 2019: 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!  

 

Zondag 10 november 2019: GEEN VERGADERING 
Spijtig genoeg is het vandaag geen vergadering. Dit weekend heeft de leiding een 

vormingsweekend. Vandaag moeten jullie dus geen speelkleren aandoen, jullie das 

mag aan jullie kapstok blijven hangen of in de kast blijven liggen.  

 

Zondag 17 november 2019: Huisdierenvergadering 
Wie heeft er een kip, konijn, cavia, kat, hond, paard, vissen? Wat is jullie lievelingsdier? Mijn 

lievelingsdier is een paard. Spijtig genoeg kan ik dit niet meebrengen naar 

AKABE. We gaan ons huisdier niet meebrengen naar AKABE, dat gaan we die 

diertjes niet aandoen eh. Maar wat gaan we dan wel doen? Dat zien jullie dan 

wel!  

 

Zondag 24 november 2019: FBI-vergadering 
Moeten we nu sluipen, undercover gaan, achter mensen aanzitten? Ja ja dat zijn allemaal 

zaken die een echte FBI doet. Wij alleen kunnen niet alle slechteriken aan. Daarvoor hebben 

we jullie hulp nodig. Zijn jullie goed opgeleid? Weten jullie hoe jullie slechteriken moeten 

vangen? Ik heb een vermoeden dat jullie ons zeker gaan kunnen helpen! Tot dan, we hebben 

jullie hulp nodig! 

 

Zondag 1 december: Fantasievergadering 
Zie ik daar roze olifanten? Oh daar vliegt een eenhoorn! Buitenaardse 

wezens dat heb ik nog nooit gezien, zo cool! Hier zijn ook prinsen en 

prinsessen. Het lijkt hier wel een sprookje. Dat wordt een fantastische 

namiddag. Jullie willen onze fantasiewereld toch ook zien? Dan moet jullie 

zeker komen! 

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


Zondag 8 december: Sintvergadering 
Hier hebben we zo lang op gewacht! Zeker een jaar! Ja ja vandaag komt onze 

kindervriend naar AKABE. Julie zijn afgelopen jaar toch braaf geweest? We zullen het 

zien in het grote boek van Sinterklaas. Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest, 

misschien heeft de Sint wel iets lekkers meegebracht. Niet te vergeten, de zwarte 

pieten zijn er ook bij. Hopelijk moeten ze jou niet meenemen naar Spanje. Kom 

samen met ons de Sint opwachten. Daarvoor zullen jullie iets vroeger naar ons 

AKABE- lokaal moeten komen. De vergadering zal vandaag doorgaan van 13u30 tot 

16u45. 

 

Zondag 15 december: Oma’s en Opa’s 
Wie staat er daar op ons terrein? Ah dat is mijn oma en opa, die komen vandaag eens kijken 

wat we zo wekelijks allemaal doen. Zijn jouw oma en opa er dan niet? Jullie brengen toch zeker 

jullie oma en opa mee? Dan kunnen samen spelletjes spelen. Spelen we jong tegen oud? Of 

mengen we de groepen? Niet vergeten je oma en/of opa uit te nodigen voor deze 

vergadering. 

 

Zondag 22 december: Kerstvergadering + ouderpraatcafé 
“O dennenboom, o dennenboom wat zijn je takken wonderschoon”. Binnen 

enkele dagen is het kerstmis en dit willen we binnen AKABE ook met onze 

leden vieren net als één grote familie. Ook vandaag spelen we een leuke 

activiteit maar dan wel in de kerstsfeer. Na de vergadering zijn de ouders 

uitgenodigd om nog een glaasje te komen drinken, samen met een leuke 

babbel met de leiding of andere ouders. De vergadering is van 14u tot 

16u45, het ouderpraatcafé is vanaf 16u45.  

 

Zondag 29 december: GEEN VERGADERING 
Geniet van jullie vakantie! Voor iedereen prettige feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar toegewenst! 

Als er vragen zijn of jullie willen laten weten dat jullie door een of andere reden niet kunnen komen. 

Mogen jullie ons altijd contacteren op volgende nummers 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.donaldduck.nl%2Fm%2Facv88ruu61x4.png%2Fduckipedia-kerstman_intro-png.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.donaldduck.nl%2Fduckipedia%2Fk%2Fkerstman%2F&docid=4eAewVqXLGyI2M&tbnid=XhG8BL4lY18-bM%3A&vet=10ahUKEwjJs9zwrv3kAhXVoVwKHZi2DeYQMwjNASgcMBw..i&w=342&h=362&bih=745&biw=1524&q=kerstman&ved=0ahUKEwjJs9zwrv3kAhXVoVwKHZi2DeYQMwjNASgcMBw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimage.freepik.com%2Fvrije-vector%2Foma-en-opa-samen_88114-32.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fnl.freepik.com%2Fpremium-vector%2Foma-en-opa-samen_4106768.htm&docid=OdqNvHalToyNTM&tbnid=FJq8PYEuandC_M%3A&vet=10ahUKEwjr4tSEsv3kAhVLdcAKHThrAO4QMwjWASgLMAs..i&w=626&h=626&bih=745&biw=1524&q=Oma%20en%20opa&ved=0ahUKEwjr4tSEsv3kAhVLdcAKHThrAO4QMwjWASgLMAs&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fsint-amelbergaschool.be%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F08%2Fsint-en-piet.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fsint-amelbergaschool.be%2Fwelkom-op-sas-website%2Fattachment%2Fsint-en-piet%2F&docid=T0spv_8aLSK1zM&tbnid=TVAkQqM9xxIMPM%3A&vet=10ahUKEwiNnb2psv3kAhXNT8AKHQeSC_wQMwhTKAQwBA..i&w=800&h=600&bih=745&biw=1524&q=sint&ved=0ahUKEwiNnb2psv3kAhXNT8AKHQeSC_wQMwhTKAQwBA&iact=mrc&uact=8


Dikke vrienden zij aan zij, de jonggivers dat zijn wij! 

 
Hopelijk hadden jullie een even goede start als wij! Wij kijken ontzettend uit naar de rest van het 

jaar. Hopelijk jullie ook!  

Hieronder kunnen jullie ontdekken wat er de komende maanden op de planning staat! Veel 

leesplezier!  

Normaal gezien valt ons takweekend ergens rond deze periode. Dit jaar zal het takweekend in April 

vallen. De datum staat nog niet vast, maar dit wordt zeker nog doorgegeven.  

Zondag 3 november: zintuigenvergadering  
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. Vergeet jullie Lunchpakket niet! 

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... 

Zondag 17 november: chocolade vergadering  
Dit jaar ontsnappen jullie niet aan de heerlijke geur en 

smaak van het meest geweldige voedingsmiddel dat 

ooit ontdekt is! CHOCOLADE. 

Kunnen jullie net zoals ons niet weerstaan aan dit 

stuk(je) geluk? Kom dan maar naar het lokaal om 10 

uur. Om 16:45 zal het jammer genoeg afgelopen zijn en 

mogen jullie naar huis.  

Vergeet jullie lunchpakket niet!  

Laten jullie weten als jullie Akabieter niet kan komen? 

Contactgegevens vinden jullie onderaan. 

 

Zondag 1 december: special olympics 
Op jullie plaatsen… Klaar… START! 

Ziet ze gaan! Ziet ze gaan!  

Willen jullie net als jullie grote voorbeeld mee doen aan DE special olympics? Kom dan met je meest 

sportieve outfit naar het Lokaal! Wie van jullie zal het snelst zijn? Of heeft de verschillende disciplines 

het beste onder de knie? Kom het vandaag te weten!  

Jullie worden verwacht om 10 uur en mogen (moe maar voldaan) terug naar huis om 16u45! 

Laten jullie weten als jullie Akabieter niet kan komen? 

 



Zondag 8 december: Sinterklaas 
De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, hoor de maan schijnt door de bomen, zie ginds komt 

de stoomboot uit Spanje weer aan… 

Wie van jullie is er allemaal braaf geweest? En als jullie dit vinden, vindt onze goed heilig man dit dan 

ook? Haal jullie grootste puppy-oogjes maar al boven en ook jullie beste zangskillz, wie weet knijpt hij 

dan wel een oogje dicht.  

Jullie worden om 10 uur aan het lokaal verwacht en om 16:45 mogen jullie terug naar huis. 

Laten jullie weten als jullie Akabieter niet komt? Want denk eraan… Sinterklaas ziet ook jullie 😉.  

Zondag 22 december: Kerstvergadering  
De meest Gezellige periode van het jaar is weer aangebroken. Het is weer de periode van warme 

dekentjes in de zetel met op TV een goede (of minder goede) kerstfilm en warme chocomelk. 

Willen jullie dit graag doen met al jullie Akabevriendjes? Kom dan om 10 uur naar het lokaal! Om 

16.45 mogen jullie vol gezellig terug naar huis. 

Na de vergadering is er een Ouderpraatcafe. Hier kunnen jullie iets drinken en kunnen jullie kennis 

maken met andere mama’s en papa’s. 

Laten jullie weten als jullie Akabieter niet kan komen? 

 

  



De Panda’s zijn ... PANDASTISCH 
Dag lieve akabieters, na ±2 maanden van veel plezier staan alweer nieuwe leuke dingen in het 

verschiet. Lees maar snel verder om het allemaal te ontdekken! 

Zondag 17 november 2019 van 10.00u – 16.45u 

Op deze schitterende dag (althans dat hopen we enorm hard!) gaan we weer een leuke verkoopactie 

houden! Het is de eerste van dit jaar! Gelukkig weten we dat jullie dat al zo goed kunnen! Wat we 

gaan verkopen blijft nog een grote verrassing. We hebben er al veel zin, hopelijk jullie ook?!?! 

Zaterdag 23 november 2019  

Kijk goed! Het is vandaag een andere dag dan anders, dit komt omdat we 

vandaag een heus eetfestijn houden! Dit wordt een heel leuk feestje met 

enorm lekker eten! Ik heb een voorgevoel dat het iets met balletjes wordt… 

Als jij (akabieter) enorm veel zin hebt om ons te komen helpen op deze 

drukke dag, ben je altijd welkom! Spoor ook zeker je ouders en familie aan 

om lekker te komen smullen! Meer informatie volgt nog.  

Zondag 8 december 2019 van 10.00u – 16.45u 

Vandaag heeft Sinterklaas een klein gaatje in zijn agenda 

gevonden. Ook heeft hij ook de weg gevonden naar alle lieve 

kindjes op het scoutsterrein van Akabe. Vandaag brengt hij ons 

een bezoekje, en wie weet heeft hij ook enkele van zijn zotte 

pieten mee. Hopelijk zijn jullie allemaal aanwezig om 

Sinterklaas een fijn ontvangst te geven, en dan geeft Sinterklaas 

wel iets terug aan jou. 

Zondag 22 december 2019 van 10.00u – 16.45u 

Op deze dag gaan we met alle takken samen een groot 

feest vieren! Weten jullie al welk feest? Kijk maar goed 

naar de datum…. Het is (bijna) Kerstmis! Vandaag gaan 

we dit al vieren met een groot feest! Kom maar allemaal 

af, want dit wil je niet missen! Wij doen alvast onze 

dansschoenen aan!  

 

Wij hebben er enorm veel zin in! 

Joni: 0471 25 66 32 

Scampi: 0497 16 90 43 

Roselien: 0493 49 59 94  



Husky’s blaf…Woef, Woef! Husky’s kwispel! 
 

Wat een eerste twee maanden waren dit! Het smaakt duidelijk naar meer! En laat dat nu net lukken 

dat wij meer in aanbieding hebben! Lees maar vlug verder wat jullie in november en december te 

wachten staat! Voor de opmerkelijke husky’s onder ons, jullie speurvermogen is top. Want zoals 

andere jaren ligt het takweekend dit jaar niet in november. We hebben het weekend verplaatst 

naar de lente. Want geeft toe mooi weer is toch altijd leuker op een weekend, het zou zonde zijn om 

binnen te zitten.  

Zaterdag 10 november 2019:  

 
Als jullie meegeteld hebben op de kalender zou je normaal vandaag 

een vergadering hebben. Maar wij en de andere leiding hadden 

dringend nood aan wat vorming en trokken dus dit weekend op 

akabeconvent. Zo kunnen we volgende vergaderingen nog cooler 

maken.  

Zondag 17 november 2019: 10u00 tot 16u45 

  
We hebben jullie zo hard gemist vorig weekend dus besloten een extra vergadering in 

te lassen! Wat we precies vandaag gaan uitspoken gaan we allemaal nog niet 

vertellen.  

Voor de namiddag hebben jullie een knuffel, onesie, en fleece dekentje nodig een 

kussentje mag ook. Wij kunnen jullie ook al verklappen dat we in de voormiddag onze 

verkooptrucs nog eens gaan boven halen want die snoepzakjes moeten dringend weg 

zodat we met dat geld een coole activiteit kunnen doen op buitenlands kamp.  

  

Zondag 23 november 2019: 18u00 

 
Wat een eetfestijn enkel en alleen van onze givers? En leiding mogen 

wij dan nu ook eens helpen? Ja zeker deze keer mogen jullie 

meehelpen. Wel natuurlijk onder het toekijkend oog van jullie ouders, 

want de leiding is ook te druk bezig met een shift te doen. Hoe moet je 

laten weten dat je een shift wilt doen. Wel je stalkt leidster Saartje via 

Messenger, bericht, bellen, postduif, achtervolging, …. Op 17 november 

neemt de giverleiding dan een shiftenlijst mee en verdeeld jullie 

shiften.  

Voor degene die niet willen meehelpen, jullie kunnen altijd gewoon komen eten 😊  

 



Zondag 8 december 2019: 10u00 – 16u45 
Hij komt… Hij komt… de lieve goede sint.  

Jouw beste vriend, mijn beste vriend, de vriend van ieder kind.  

Jaja vandaag verwachten we de sint. Hopelijk hebben we na deze vergadering nogal 

onze leden en leiding, al vrezen we er een beetje voor…  Misschien moeten we 

alvast een plan bedenken om ervoor te zorgen dat ze leidster Catho niet meenemen 

in de zak naar Spanje! Iemand tips?  

Zondag 22 december 2019: 10u00 tot 16u45 
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock; ooh dennenboom ooh dennenboom wat zijn 

uw takken wondermooi. All I want for Christmas is… Onze stemmen zijn klaar voor 

deze kerstklassiekers mee te brullen! Hopelijk jullie ook!  

Om 16u45 is er ook nog een ouderpraatcafe dan kunnen de ouders lekker mee 

brullen of een gezellig babbeltje met de leiding slaan! Als leidster Marie met jullie 

aan het praten is kan ze in ieder geval al niet stiekem het cadeautje opendoen!  

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.  

Hieronder vind je nog eens alle contactgegevens. 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. Je vindt hieronder ook onze gsmnummers hou er wel rekening mee dat 

wij overdags ook les hebben of aan het werken zijn en dus niet 24/7 kunnen reageren. 

Laat november maar komen 

Kusjes de Huskyleiding 

a.k.a Saartje, Marie en Smeterling 
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