AKABE 5&6 SCHEP VREUGDE LEDENBOEKJE
SEPTEMBER - DECEMBER 2020

VOORWOORD
Beste ouders, opvoeders en leden,
September is alweer even bezig, en dat betekent dat het bij ons allemaal
ook al terug een beetje begint te kriebelen, want dat betekent dat het
weer tijd is voor de scouts! Dit jaar staat het jaarthema “’t zal wel zijn”
volledig in het thema van het welzijn van alle leden. Net zoals anders
zetten we ons dit jaar hard in om een sfeer & scouts te creëren waar
iedereen zich goed voelt & welkom is.
Sinds vorig jaar is er veel veranderd, het coronavirus dat sinds maart
alles op zijn kop zette heeft ook dit jaar nog invloed op het hele
scoutsgebeuren. Gelukkig hebben we heel veel hulp & duidelijke regels
gekregen vanuit de overheid waardoor we met onze leidingsploeg nog
steeds een heel fijn & scoutesk aanbod kunnen bieden. Verderop in het
boekje staat nog wat extra uitleg over de coronamaatregelen, maar al
bij al kunnen we toch vrij volwaardige scoutsactiviteiten aanbieden.
Na vorig jaar nemen we helaas afscheid van verschillende leiding. Maar
er staan alvast verschillende nieuwe leiders & leidsters klaar om mee te
bouwen aan onze scouts. Qua groepsleiding is ook een wissel van wacht.
Robin, Tilly & Maxine zullen voor het komend werkjaar de fakkel
overnemen. Robin neemt de administratie op zich, Maxine de financiën
en Tilly zoals vorig jaar de communicatie & het opvolgen van de nieuwe
leiding, leden en stagairs.
Wij hebben alvast heel veel zin in het komende jaar!
Stevige linker,
Maxine, Robin, Tilly

ALGEMEEN
WIE ZIJN WIJ?
Kinderen en jongeren met én zonder een beperking krijgen bij ons de
kans om samen te spelen. We willen aantonen dat jongeren met een
beperking meer mogelijkheden dan beperkingen hebben. Onze groep is
een gemengde scoutsgroep voor personen met een licht tot matige
mentale beperking (type 1 en 2) en personen met een fysieke beperking
van 6 tot 26 jaar. Ook kinderen en jongeren die geen beperking hebben,
zijn welkom. Ze krijgen de kans om met kinderen en jongeren met een
beperking te spelen. Iedereen wordt op een gelijke manier behandeld,
met oog voor ieders mogelijkheden. We proberen de activiteiten zodanig
te organiseren, dat iedereen zijn draai kan vinden en zich goed in zijn
vel voelt. Deze inclusiegedachte vinden we dan ook zeer belangrijk. Op
die manier hopen wij ook een belangrijk signaal te geven aan de
maatschappij. Iedereen moet immers op zijn maat mee kunnen.

TAKKEN
Onze akabegroep beschikt over vijf takken:
-

de
de
de
de
de

Kapoenen (6 t.e.m. 8 jaar),
Welpen (9 t.e.m. 11 jaar),
Wolven (12 t.e.m. 17 jaar),
Givers Oranje (18 t.e.m. 26 jaar) en
Givers Blauw (18 t.e.m.. 26 jaar).

Leden kunnen dus tot en met hun 26e bij onze scoutsgroep blijven.

ADRES, LOKAAL & BEREIKBAARHEID
Schep Vreugde
Blancefloerlaan 100
2050 Antwerpen (Linkeroever)
Te bereiken met tram (lijn 3) en bus (lijnen 81, 82, 83, 84 en 85) door af
te stappen aan de halte ‘Schep Vreugde’.

LIDGELD
Het lidgeld bedraagt 40€ en omvat de verzekering tijdens vergaderingen
en het kamp, drie ledenboekjes en de vieruurtjes tijdens de
vergaderingen. Dit bedrag mag gestort worden op ons
groepsrekeningnummer BE54 7330 2277 2697.
Naast het lidgeld zijn er ook nog andere kosten zoals de aankoop van een
uniform, de groepsweekenden, kampen, ... Wij beseffen dat dit een
aardig bedrag is dat bovenop de dagelijkse kosten van een gezin komt.
Daarom willen wij graag tegemoetkomen als deze kosten te hoog
worden. Wij zijn er immers van overtuigd dat scouting voor iedereen
betaalbaar moet blijven. Wij bieden volgende alternatieven aan:

VERMINDERD LIDGELD
Het lidgeld bedraagt momenteel €40 voor een gans jaar. Indien het niet
mogelijk is om dit bedrag in één keer te betalen, kan er met de
groepsleiding een andere regeling worden getroffen.

FONDS OP MAAT
Buiten het lidgeld zijn er ook nog andere kosten verbonden aan de
scouts. Zo is er de aankoop van een uniform, zijn er groepsweekenden,
kampen,… Voor deze activiteiten, kan er ook een tussenkomst worden
aangevraagd bij de groep.

EVENEMENTEN & STEUN
SPAGHETTI AVOND
Zoals elk jaar organiseren wij ook dit jaar een spaghettiavond ten
voordele van onze werking. Dit jaar valt deze op 7 november. Door
corona weten we nog niet of we de eetavond bij ons organiseren of het
herorganiseren als een take-away.
Meer info volgt nog!

TROOPER
Steun onze Akabe door online te shoppen! Vanaf nu kunnen jullie onze
scouts sponsoren zonder zelf een extra cent uit te geven. Het werkt
heel eenvoudig:
-

ga naar Trooper.be/schepvreugde

-

klik op de online shop waar je iets wil bestellen

-

bestel je product

de winkel waarbij je iets gekocht hebt geeft ons een commissie
op je aankoop.
Bekijk het zeker eens er zijn enorm veel winkels waarbij u Trooper kan
gebruiken om ons te steunen. Voor meer informatie hierover: spreek
gerust iemand van de groepsleiding aan.

KAMP 2021
De Welpen, Wolven en Givers (Oranje en Blauw) gaan op kamp van 22
juli tot en met 29 juli en de kapoenen van 24 juli tot 29 juli.

OUDERRAAD
Ook tijdens het jaar zijn de ouders van harte welkom om enkele keren
bij elkaar te zitten tijdens een ouderraad, telkens van 17u tot 17u30.
Tijdens de ouderavonden bevragen we jullie over bepaalde
onderwerpen, jullie je mening of vragen kunnen formuleren en we
bepaalde dingen ook kunnen communiceren/aftoetsen.
Deze periode valt de ouderraad op 18 oktober. We houden wel nog goed
de corona-maatregelen in de gaten. Dus of de ouderraad zal doorgaan,
communiceren we op een later tijdstip nog door. Er is overigens ook
animatie voorzien voor de kinderen tijdens de ouderraad.

VZW
Met het oog op onze huidige lokalen en de toekomst van de AKABE
hebben we vorig jaar onze vzw heropgericht. Deze denkt na over het
bestuur van de AKABE en is druk bezig met het toekomstplan & de verhuis
naar de lokalen van Scouts Zwijndrecht.
Geïnteresseerde ouders, die meer info wensen hierover, kunnen die
altijd vragen aan de groepsleiding.

CONTACT
ALGEMEEN
Website: www.schepvreugde.be
Facebook: www.facebook.com/SchepVreugde
E-mail: info@schepvreugde.be

KAPOENEN
E-mail: kapoenen@schepvreugde.be
Gsm takleiding (Rijntje): 0495 18 91 26

WELPEN
E-mail: welpen@schepvreugde.be
Gsm takleiding (Jasmine): 04 68 12 31 09

WOLVEN
E-mail: wolven@schepvreugde.be
Gsm takleiding (Shreya): 0487 29 32 25

GIVERS ORANJE
E-mail: givers@schepvreugde.be
Gsm takleiding (Nele): 0473 85 49 75

GIVERS BLAUW
E-mail: givers@schepvreugde.be
Gsm takleiding (Ilena): 0477 85 78 91

GROEPSLEIDING
E-mail: groepsleiding@schepvreugde.be
Gsm Robin: 0477 05 72 47
Gsm Tilly: 0471 469 514
Gsm Maxine: 0479 50 08 80

HET UNIFORM
De standaard scoutskledij binnen onze groep is het gekende
scoutsuniform. Het uniform vergroot het scoutsgevoel en is bovendien
goede speelkledij.

HEMD KOPEN
Een scoutshemd is te koop bij de scoutswinkel Hopper (Wilrijkstraat 45,
2140 Antwerpen) maar ook bij De Kampeerder en kost voor kinderen 35€
en voor volwassenen 38€.

DAS
Bij het scoutsuniform hoort natuurlijk ook een das. Nieuwe leden betalen
voor hun eerste das een bedrag van 5€. Indien je nadien een nieuwe das
nodig hebt, kost deze 11€. De das is een zeer belangrijk onderdeel van
het uniform en wordt dus steeds bij het hemd gedragen.

TRUI
Truien kosten 25€ en kunnen besteld worden bij de leiding. Op deze
prachtige truien staat zowel de naam van het lid als ons logo.

GROEPSLINTJES
Groepslintjes waarop de naam van onze scouts staat zijn bij de leiding
te verkrijgen.

KENTEKENS
Op het scoutshemd moeten de kentekens worden opgenaaid. Deze geven
meer informatie over Scouts & Gidsen Vlaanderen alsook welke
scoutsgroep we zijn en tot welke tak je behoort.
Een overzicht van de kentekens kan je hieronder vinden. Waar ze op het
hemd moeten worden opgenaaid, kan je vinden op de afbeelding op de
volgende pagina. De kentekens kunnen eveneens in de hopper aangekocht
worden.
Het jaarkenteken wordt als cadeau door ons gegeven. Indien je er nog geen
hebt ontvangen, gelieve dit op een vergadering te melden aan de leiding.

KAPOENEN

LEIDING KAPOENEN

Rijntje Peersman
Takleidster
Konijn

Tilly Van Goidsenhoven
Groepsleidster
Spontane bergbever

Indi Van den Eynden
Labrador

PROGRAMMA KAPOENEN
20 september: Startdag (14u – 17u)
Is hier een standaardtekstje voor iedereen? Wij gaan na het vieruurtje nog wat
broekzakspelletjes spelen.

4 oktober: Op stap met Paw Patrol (14u – 17u)
Vandaag gaan we op stap met de honden van Paw Patrol. We leren hoe een echte Paw Patrol
hond zich moet gedragen, hoe wij als deze helden anderen kunnen helpen en hoe je zo snel
als hen kan rennen. Want een échte Paw Patrol worden, dat wilt toch iedereen!

18 oktober: Op stap met de circusdieren (14u – 17u) (+ Ouderraad)
Vandaag gaan we op stap met de circusdieren. In het circus zien we heel veel rare dieren
die veel kunstjes kunnen. Samen gaan we de gekste dieren van het circus leren kennen en
proberen we deze te temmen zodat ze kunnen meedoen in de circusshow.

1 november: Op stap met de boerderijdieren (14u – 17u)
Vandaag gaan we op stap met de boerderijdieren. Beter nog, we maken een alloweentocht
tussen deze boerderijdieren. Buiten spinnen zijn er nog allerlei dieren waarvan je de lucht
in springt van de schrik. Durf jij het aan?

7 november: Spaghetti-avond (info volgt)
Op deze avond eten we spaghetti. Dit jaar ziet de spaghetti-avond er misschien wel iets anders
uit. Meer info volgt nog!

13-15 november: Groepsweekend (info volgt)
Dit weekend gaan we met heel de akabe samen op weekend. Een brief met alle informatie volgt
nog, wij kunnen alvast niet wachten!

29 november: Op stap met Sinterklaas en Zwarte Piet (14u – 17u)
Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint… Vandaag gaan we op pad met Sinterklaas, Zwarte
Piet en Slechtweervandaag. Maar Slechtweervandaag is een nog een beetje wilt van een heel
jaar op stal te staan, dus gaan we deze moeten temmen zodat hij klaar is om over de daken
te stappen in het holst van de nacht. En als we flink zijn dan krijgen we misschien wat
lekkers van Sinterklaas en Zwarte Piet. Wie is er braaf geweest?

13 december: Op stap met de kerstdieren (14u – 17u) + Kerstdrink
Vandaag maken we een tocht door Arendale. We zijn opzoek naar allerlei kerstdieren om
onze verloren kerstmarkt op te vullen. Kan jij een eland, een rendier, een ijsbeer of een
pinguïn spotten tijdens deze sombere en koude dagen? Of zijn er nog andere kerstdieren die
je hier spot in het bos der wonderen in Arendale?

27 december: Nieuwjaarsfeestje (16u – 19u)
We sluiten de scouts in stijl af met een laatste etentje. We vieren samen kerst & nieuwjaar op
de Akabe. Zorg maar dat je nog niet té veel hebt gegeten, want het belooft lekker te worden!

WELPEN

LEIDING WELPEN

Jasmine Goossenaerts
Takleidster

Chiara Kuijpers

Laura Jonckers
Pauw

PROGRAMMA WELPEN
20 september: Startdag (14u – 17u)
Vandaag maken de Welpen kennis met het jungle boek en het leven in de jungle. Dit houdt
in: de wet van de jungle en de kreet van de jungle. Ook leren ze vandaag jagen, net zoals
Mowgli de eerste dag in de jungle heeft moeten leren jagen. Alvast veel succes!

4 oktober: Op verkenning in de jungle (14u – 17u)
De welpen vinden een schatkaart. Vol nieuwsgierigheid volgen ze de kaart en proberen ze
de verschillende obstakels te overwinnen. Zal het hen lukken om de schat te vinden?

18 oktober: Camouflage is zeer belangrijk! (14u – 17u) (+ Ouderraad)
Om te overleven in de jungle en zich goed te kunnen verstoppen van de slechteriken die
rondsluipen, moeten de welpen zich goed kunnen camoufleren. En wat is een betere manier
om dat te doen dan camouflagekledij te maken!

1 november: De olifanten zitten vast! (14u – 17u)
Oh nee, de olifanten zitten vast in een meer! Als de Welpen hun krachten bundelen kunnen
ze ze helpen. Als team moeten ze tonen hoeveel kracht ze hebben en hoe snel ze de olifanten
uit het water kunnen halen voordat ze verdrinken. Alvast veel succes!

7 november: Spaghetti-avond (info volgt)
Op deze avond eten we spaghetti. Dit jaar ziet de spaghetti-avond er misschien wel iets
anders uit. Meer info volgt nog!

13-15 november: Groepsweekend (info volgt)
Dit weekend gaan we met heel de Akabe samen op weekend. Een brief met alle informatie
volgt nog, wij kunnen alvast niet wachten!

29 november: De Sint komt op bezoek! (14u – 17u)
Hij komt hij komt die lieve goede sint. Yeey vandaag komt de sint en die zal natuurlijk wel
iets super lekkers bij hebben waar je tandpijn zal van krijgen. Ook gaan we vandaag onze
vangkunsten laten zien door met de bal activiteiten te doe .

13 december: Survival training in de jungle (14u – 17u) + Kerstdrink
Vandaag gaan de welpen leren hoe ze hun basiskamp moeten versterken. Dit doen ze door
het verzamelen van enkele essentiële benodigdheden, zoals touw, zeil,... en het bewaken
van hun basiskamp. De welpen worden verdeeld in twee teams. Ze moeten dus niet alleen
opletten voor de slechteriken die sluipen door de jungle, maar ook voor het andere team.
Moge de beste winnen!

27 december: Nieuwjaarsfeestje (16u – 19u)
We sluiten de scouts in stijl af met een laatste etentje. We vieren samen kerst & nieuwjaar
op de Akabe. Zorg maar dat je nog niet té veel hebt gegeten, want het belooft lekker te
worden!

WOLVEN

LEIDING WOLVEN

Shreya Patel
Takleidster

Robin Verstraete
Groepsleider
Ooievaar

PROGRAMMA WOLVEN
20 september: Startdag (14u – 17u)
Joepie! Het is terug tijd om naar de scouts te gaan. Vandaag komen jullie te weten in welke
tak jullie zitten en wie jullie leiding wordt. Zijn jullie even benieuwd als ons?

4 oktober: Superhelden (14u – 17u)
Een nieuwe vergadering = veel nieuwe avonturen. Vandaag staat alles in teken van de
superhelden. Verkleed je in jouw favoriete superheld, toon je superkrachten, jaag de
schurken weg en red samen met ons de Akabe.

18 oktober: Race-vergadering (14u – 17u) (+ Ouderraad)
Laat de inner racer in jou naar buiten en kom samen met ons de Akabe op stelten zetten.
Volg het parcour, race tegen elkaar en wie weet staat er beloning op jouw te wachten! Hoe
snel ben jij?

1 november: Halloween - koken (14u – 17u)
BBRBRRRR, het griezeligste periode van het jaar komt er aan! Wie heeft er nu geen zin in
heksen, geesten… Kom samen met ons de geesten weg drijven, pompoen uitkerven en nog
veel meer. Wat ruik ik daar? Eten?

7 november: Spaghetti-avond (info volgt)
Op deze avond eten we spaghetti. Dit jaar ziet de spaghetti-avond er misschien wel iets
anders uit. Meer info volgt nog!

13-15 november: Groepsweekend (info volgt)
Dit weekend gaan we met heel de Akabe samen op weekend. Een brief met alle informatie
volgt nog, wij kunnen alvast niet wachten!

29 november: Sinterklaas (14u – 17u)
Slechtweervandaag is ziek! Sinterklaas is tot op de Akabe geraakt, maar zijn paard wilt niet
meer verder. We hebben jullie hulp nodig om uit te zoeken wat er gebeurd is, anders kan
de Sint niet meer bij de andere kinderen langs gaan. Gelukkig zijn jullie zo’n goede
speurneuzen!

13 december: Prinses Shreya (14u – 17u) + Kerstdrink
O-ow, de koning & koningin van het Akasteel zijn inkopen gaan doen voor de kerstdrink van
vandaag. Prinses Shreya is dus alleen op de Akabe achtergebleven. En net nu krijgt ze
bezoek van vreemde, groene mannetjes. Ze is een beetje bang. Ze weet niet goed wat ze
komen doen, maar ze zien er nogal gek uit. Willen jullie haar mee beschermen?

27 december: Nieuwjaarsfeestje (16u – 19u)
We sluiten de scouts in stijl af met een laatste etentje. We vieren samen kerst & nieuwjaar
op de Akabe. Zorg maar dat je nog niet té veel hebt gegeten, want het belooft lekker te
worden!

GIVERS

Net zoals vorig jaar hebben jullie Givers heel veel chance en hebben
jullie 2 leidingsploegen voor de prijs van 1. Die zullen net zoals vorig jaar
afwisselend aan jullie leiding geven.

LEIDING GIVERS ORANJE

Nele Daneels
Takleidster
Kiang

Hanne de Souter

Maxine Verschraegen
Groepsleidster
Arend

LEIDING GIVERS BLAUW

Ilena Anseeuw
Takleidster
Argali

Eva Owaghianye

Yama Gueye

PROGRAMMA GIVERS ORANJE
20 september: Startdag (14u – 17u)
Jeej, het nieuwe scoutsjaar is begonnen. Vandaag zullen jullie ontdekken in welke tak jullie
zitten en wie jullie leiding is. Om elkaar beter te leren kennen spelen we wat spelletjes
samen. Hebben jullie er ook zoveel zin in?

04 oktober: Boeh! (14u – 17u)
Nu ben je geschrokken hé? Dat is nog maar het begin van onze griezel. Vandaag gaan we
bibberen en beven!

18 oktober: Wetenschap (14u – 17u) (+ Ouderraad)
Kennen jullie professor Gobelijn, professor Zonnebloem of professor Dovensmits? Vandaag
kunnen jullie net zo als hen worden! We gaan allerlei wetenschapsproefjes uitvoeren zodat
we op het einde van de vergadering echte wetenschappers zijn!

1 november: Eén tegen allen (14u – 17u)
Neem vandaag jullie spierballen maar mee want het wordt spannend in één tegen allen!

7 november: Spaghetti-avond (info volgt)
Op deze avond eten we spaghetti. Dit jaar ziet de spaghetti-avond er misschien wel iets
anders uit. Meer info volgt nog!

13-15 november: Groepsweekend (info volgt)
Dit weekend gaan we met heel de Akabe samen op weekend. Een brief met alle informatie
volgt nog, wij kunnen alvast niet wachten!

29 november: Sinterklaas (14u – 17u)
de Sint is nog maar net in het land en komt als eerste langs onze akabe!

13 december: Expeditie Akebeson (14u – 17u) + Kerstdrink
Vandaag testen we jullie survivalskills. We bouwen een kamp en maken vuur. We maken ons
onherkenbaar en gaan sluipen in het bos. Het wordt een heel leuk avontuur!

27 december: Nieuwjaarsfeestje (16u – 19u)
We sluiten de scouts in stijl af met een laatste etentje. We vieren samen kerst & nieuwjaar
op de Akabe. Zorg maar dat je nog niet té veel hebt gegeten, want het belooft lekker te
worden!

PROGRAMMA GIVERS BLAUW
20 september: Startdag (14u – 17u)
Jeej, het is weer scouts. Wij hebben er alvast superveel zin in, jullie ook?

04 oktober: Schattentocht (14u – 17u)
Wij zoeken de schat, wij zoeken de schat, wij zijn om die te vinden al dagenlang op pad!
Vandaag gaan we op zoek naar een schat. Deze moet ergens rond het lokaal verstopt zijn.
Komen jullie ons helpen met zoeken? Neem alvast jullie speurneus mee!

18 oktober: Eten, eten en nog eens eten! (14u – 17u) (+ Ouderraad)
Vandaag smullen we ons buikje vol met griezel gerechtjes. Hmm, hebben jullie evenveel
honger als wij?

1 november: Halloween (14u – 17u)
Halloween is mijn favoriete feest, dan ben ik in verkleed in een griezelbeest! Samen met
jullie vieren we deze vergadering Halloween. We maken pompoenen, spookjes,
vleermuizen,… Kom mee griezelen in jullie coolste Halloween outfit!

7 november: Spaghetti-avond (info volgt)
Op deze avond eten we spaghetti. Dit jaar ziet de spaghetti-avond er misschien wel iets
anders uit. Meer info volgt nog!

13-15 november: Groepsweekend (info volgt)
Dit weekend gaan we met heel de Akabe samen op weekend. Een brief met alle informatie
volgt nog, wij kunnen alvast niet wachten!

29 november: Sinterklaas (14u – 17u)
Hij komt, hij komt, de lieve, goede Sint. Mijn beste vriend, jouw beste vriend, de vriend van
ieder kind! Ja hoor, je leest het goed. Zijn jullie allemaal braaf geweest want vandaag komt
de Sint naar de scouts!

13 december: Feest! (14u – 17u) + Kerstdrink
Maak jullie dansbenen al maar klaar want vandaag vieren we feest. Kerst feest!

27 december: Nieuwjaarsfeestje (16u – 19u)
We sluiten de scouts in stijl af met een laatste etentje. We vieren samen kerst & nieuwjaar
op de Akabe. Zorg maar dat je nog niet té veel hebt gegeten, want het belooft lekker te
worden!

