
 

 

Akabe 5&6 Schep Vreugde 

Ledenboekje september - december 2022



Voorwoord 

 

Beste ouders, opvoeders en leden 

Het nieuwe scoutsjaar gaat weer van start en dat mag niet onopgemerkt 

voorbij gaan. Onze leidingploeg staat vol goesting klaar om er weer een 

spetterend jaar van te maken.  

Zoals jullie weten, zo niet weten jullie het nu, kiest Scouts en Gidsen 

Vlaanderen elk scoutsjaar een nieuw jaarthema. Vanaf vandaag kleurt 

Das Goesting! onze werkingen en gaan we samen opzoek naar datgene wat 

scouting zo leuk en gezellig maakt. Hier in de leidingploeg komt “er zijn 

voor onze leden en hun een onvergetelijke namiddag bezorgend” unaniem 

naar voor. Maar wat prikkelt jou om elke keer naar de scouts te komen? 

Het is alvast zeker dat dit najaar een spetterende start van een jaar vol 

goesting zal worden. We starten met de eerste editie van de AKAquiz op 23 

september, waar je je nog steeds voor kan inschrijven via de Facebook 

pagina van de AKABE. 5 oktober gaat onze verrukkelijke spaghettislag 

door op de lokalen van Scouts Zwijndrecht. 25-27 november gaan we al met 

heel de scouts op groepsweekend en 27 december sluiten we 2022 graag af 

met de kerstdrink die terug is van weggeweest. 

Aan zij die tot hier zijn geraakt, proficiat. Ik dank jullie alvast voor jullie 

inzet en onuitputbaar enthousiasme! En ik spreek namens gans de 

leidingploeg als ik zeg: Scouting, Das Goesting! 

Stevige linker, 

De leidingsploeg, Lillan



Algemeen 

Wie zijn wij? 

Kinderen en jongeren met én zonder beperking krijgen bij ons de kans om samen te 

spelen. Wij zijn het bewijs dat elk kind meer mogelijkheden dan beperkingen heeft. 

Onze groep is een gemengde scoutsgroep voor personen met mentale en/of fysieke 

beperkingen van 6 tot 26 jaar. Ook kinderen en jongeren die geen beperking hebben 

zijn meer dan welkom. Iedereen wordt op een gelijke manier behandeld, met oog voor 

ieders persoonlijke mogelijkheden en noden. Wij 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 ontzettend belangrijk en ligt ons nauw aan het 

hart. Op deze manier hopen wij ook een belangrijk signaal te geven aan de 

maatschappij. Iedereen moet immers op zijn maat mee kunnen!

Takken 

Onze akabegroep heeft 5 takken: 

 - Kapoenen (6 t.e.m. 8 jaar) 

 - Welpen (9 t.e.m. 11 jaar) 

 - Wolven (12 t.e.m. 17 jaar) 

 - Givers (18 t.e.m. 26 jaar) 

Neem wel mee dat deze leeftijd slechts een inschatting geven. Wij kijken natuurlijk 

naar het lid en in welke groep die zich het beste voelt

Adres, lokaal en bereikbaarheid 

De Mouterij 

John Tulpinckstraat 15, 2070 Burcht 

Onze tijdelijke lokalen zijn bereikbaar met bus 93, 95 en 99 tot aan “halte Burcht 

kerkplein”. Deze bussen kan je nemen op het Frederick Van Edenplein op Linkeroever. 

Wanneer je bent afgestapt in Burcht wandel je langs ’t Waaigat de Kerkstraat in. Sla 

de eerste straat rechts in voorbij de parking en je bent er! 

Lidgeld 

Het lidgeld bedraagt €40 en omvat de verzekering tijdens de vergaderingen en het kamp, twee 

ledenboekjes en de vieruurtjes tijden 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 tegemoet komen 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 

Voor andere kosten verbonden aan de scouts zoals de aankoop van een uniform, 

groepsweekenden,  kampen,… Ook voor deze activiteiten, kan er ook een tussenkomst 

worden  aangevraagd bij de groepsleiding.

 

Evenementen en steun 

QUIZ 

Op 23 september organiseren wij de eerste spetterende editie van de AKAquiz in Den 

Trechter (jeugdcentrum Zwijndrecht). Een avond vol plezier waar de regel “altijd prijs” 

een kernwaarde is. Wij verwelkomen jullie graag in ploegen van max 6 personen met 

de som van 25 euro als inschrijvingsgeld. Voor zij die niet zo sterk in hun schoenen 

staan op vlak van weetjes, is er nog altijd een leuke drankprijs te winnen! Surf naar de 

Facebook pagina en schrijf je in via het evenement. Heb je geen Facebook en stuur je 

liever een mail? Dan is die altijd welkom op groepsleiding@schepvreugde.be. Vermeldt 

zeker je teamnaam en aantal inschrijvingen. De 25 euro mag overgemaakt worden naar 

BE53 7330 2277 2697 met als onderwerp jullie teamnaam.

SPAGHETTISLAG 

Op 5 november nodigen we jullie allemaal uit om te komen smullen van een heerlijk 

bordje pasta (a volonté natuurlijk). Dit jaar is onze spaghettislag een beetje anders, een 

beetje nieuwer en dus ook een beetje fantastischer. Zoals sommigen onder jullie al 

weten zijn wij aan het wachten om intrek te nemen in onze nieuwe scoutslokalen. Om 

hier al eens een eerste indruk van te krijgen zal de spaghettislag dit jaar plaatsvinden 

in de lokalen van Scouts Zwijndrecht. Zoals altijd zullen wij overheerlijke spaghetti 

koken voor jullie en voorzien jullie het dessertenbuffet ;).  

Adres en bereikbaarheid: Scoutsdam 2070 Zwijndrecht (het is aan de grote grijze poort, 

een echte huisnummer is er niet). Met de bus (81, 82, 83, 84, 85) of tram 3 kan je 

afstappen aan Van Goey, dan is het nog een 100 meter lopen.  

Meer info volg via mail 

 

mailto:groepsleiding@schepvreugde.be


Vzw 

Met het oog op de nieuwe 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 en de verhuis naar de lokalen van de scouts van Zwijndrecht.  

Geïnteresseerde ouders die meer info wensen hierover, kunnen die altijd vragen aan de 

groepsleiding. 

Trooper 

Steun onze Akabe door online te shoppen! Vanaf nu kunnen jullie onze  scouts 

sponsoren en dat zelfs zonder zelf een extra cent uit te geven! Het werkt  heel 

eenvoudig:  

- ga naar https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/akabeschepvreugde 

- 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.

Ouderraad 

We bekijken in de loop van het jaar of we deze terug kunnen opstarten.

Contact 

Algemeen 

 Website: www.schepvreugde.be 

 Facebook: www.facebook.com/SchepVreugde 

 E-mail: info@schepvreugde.be 

Kapoenen takleiding (Robin): 0477 05 72 47 

Welpen takleiding (Simon): 0471 47 26 71 

Wolven takleiding (Liese): 0495 38 90 71 

Givers takleiding (Jasmine): 0468 12 31 09 

Groepsleiding 

 Email: groepsleiding@schepvreugde.be 

 Gsm Robin (contactpersoon): 0477 05 72 47 

 Gsm Lillan: 0472 83 28 04

http://www.schepvreugde.be/
http://www.facebook.com/SchepVreugde
mailto:info@schepvreugde.be
mailto:groepsleiding@schepvreugde.be


Het uniform 

De standaard scoutskledij binnen onze groep is het gekende scoutsuniform. Het 

uniform vergroot het scoutsgevoel en is bovendien fantastische speelkledij.  

Aankopen 

Het scoutshemd is te koop bij de scoutswinkel Hopper (Wilrijkstraat 45, 2140 

Antwerpen) en kost €35 voor kinderen en €38 voor volwassenen. Je kan hier ook steeds online 

bestellen. 

De das is een belangrijk onderdeel van het uniform. Hij laat namelijk zien tot welke 

scoutsgroep je hoort! Deze kan je aankopen bij de leiding en kost €5 voor een eerste das en 

€11 voor een nieuwe bij verlies.  

Wij hebben ook prachtige truien met ons logo en de naam van het lid op. Deze kan je 

bestellen bij de leiding en kosten €25.  

Groepslintjes waar de naam van onze scouts op staat zijn gratis bij de leiding 

verkrijgbaar.  

Verder zijn er ook heel wat kentekens die je op je hemd kan naaien. Deze geven mer 

info over Scouts & Gidsen Vlaanderen alsook de scoutsgroepen tak waartoe je behoort. 

Een overzicht van deze kentekens kan je vinden op onderstaande afbeelding. Deze 

kentekens kunnen eveneens in de Hopper aangekocht worden.  

Het jaarteken wordt bij het begin van het scoutsjaar door ons cadeau gegeven. Deze 

beelden het jaarthema van het huidige scoutsjaar uit. Moest je er nog geen hebben 

gekregen kan je deze altijd bij de leiding gaan vragen.
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KAPOENEN



Leiding kapoenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Robin Verstraete 

Ooievaar 

Groepsleiding en takleiding 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Vermander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



ROGRAMMA KAPOENEN 

18 september: Opening Koninkrijk Kapoelanië (14u-17u) 
Het nieuwe jaar start vandaag! Nadat we in een groot spel hebben bepaald wie er (niet) 

overgaat en wie nu exact jullie lieve leiding wordt, nemen we al eens een kijkje in het 

koninkrijk Kapoelanië, daar gaan we doorheen het jaar nog wel eens vaker op bezoek. 

2 oktober: Kapotte Kabouter (14u-17u) 
De kabouters voelen zich vandaag niet zo lekker. De ene proeft niet meer zo goed, de 

ander kan niets meer ruiken. Er is zelfs een kabouter die niets meer kan zien! Hoe 

komt dit? Lossen jullie mee het mysterie op? Zelfs de kabouterdokter weet niet wat het 

probleem is! 

16 oktober: Toverbos in brand (14u-17u) 
Tante Peer, de meest magische van alle toverbomen ruikt onraad. Er is brand 

gesticht in het toverbos. Het magisch vuur wordt maar niet door vlammen 

geblust, misschien willen de toverfeetjes ons wel helpen? 

30 oktober: Op bezoek bij heksje Hutsepot (14u-17u) 
Oh-ow, het toverbrouwsel van onze goede vriendin Hutsepot Is helemaal verpest! 

Kunnen jullie misschien helpen het terug in orde te brengen? We hebben niet veel tijd, 

het moet morgen al klaar zijn! 

5 november: SPAGHETTISLAG 
Neem even een kijkje op pagina 4 ;) 

20 november: Prinses in nood (14u-17u) 
Oh nee, het gegil van de prinses klinkt doorheen heel Kapoelanië. Wat zou deze keer 

weer het probleem zijn? Hopelijk zit ze deze keer weer niet vast op het toilet. 

25-27 november: GROEPSWEEKEND 
Dit weekend gaan we weer met zen allen samen op groepsweekend! De info rond hoe en 

waar en wat wordt allemaal nog bezorgd in jullie mailbox. 

4 december: Sinterklaas op bezoek (14u-17u) 
Vandaag is het tijd om te zien of jullie wel echte kapoentjes zijn geweest en geen 

deugenieten. Onze oude vriend komt ons met een bezoekje vereren, jij hebt toch ook 

jouw schoen gezet? 

18 december: De grote Kapelaanse Winterspelen (14u-17u) 
Elk jaar, wanneer de dagen korter worden, verzamelen alle boeren van Kapelanië zich 

rond het kasteel. Om een week lang de moeilijkste proeven en sporten te beoefenen. 

Doen jullie dit jaar een keertje mee? 

27 december: KERSTDRINK 
Meer info volgt via mail.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WELPEN



Leiding welpen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon Cuyckens 

Beermarter 

Takleiding 

Ikki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maät Genar 

Adjunct groepsleiding 

Baloe 

 



ROGRAMMA WELPEN 

18 september: Start van het nieuwe jaar (14u-17u) 
Vandaag leren we de nieuwe leiding kennen. 

2 oktober: Zoo (14u-17u) 
Vandaag gaan we op zoek naar de dieren uit de zoo. 

16 oktober: Knuffelsteentjes maken (14u-17u) 
Vandaag maken een wandelingetje en verzamelen we stenen om deze 

achteraf te versieren. 

30 oktober: Halloweenspeurtocht (14u-17u) 
Vandaag gaan we op zoek naar Baloe, want de gemene heks heeft Baloe ontvoerd. 

Leden mogen liefst verkleed komen.  

5 november: SPAGHETTISLAG 
Neem even een kijkje op pagina 4 ;) 

20 november: Op zoek naar het slachtoffer van Simon (14u-17u) 
Vandaag zoeken we het slachtoffer van de welbefaande moordenaar Simon. 

25-27 november: GROEPSWEEKEND 
Meer info volgt via mail.. 

4 december: Sinterklaas (14u-17u) 
Vandaag komt Sinterklaas, hopelijk zijn jullie allemaal flink geweest.  

18 december: Kerstversiering knutselen (14u-17u) 
Vandaag knutselen we kerstversiering om binnenkort de Kerstman hartig te 

ontvangen. 

27 december: KERSTDRINK 
Meer info volgt via mail.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOLVEN



Leiding wolven 

 

 
Lillan Hullebroeck 

Groepsleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liese Verbeeck 

Scholekster 

Takleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA WOLVEN 
18 september: startdag (14u-17u) 
Hoeveel zin heb jij in het nieuwe scoutsjaar? Ben jij klaar om jouw tak te ontdekken en 

uit te zoeken wie jouw leiding wordt dit jaar? Wij vinden het alvast spannend en kijken 

uit naar deze ontdekkingstocht! 

2 oktober: een bovenNATUURlijke missie (14u-17u) 
Vandaag stuurt Jeroom ons de wildernis in. We banen ons een weg door het groen. 

Opzoek naar… Ja naar wat eigenlijk? Die vervelende mafketel zegt alleen dat “we het 

wel zullen weten wanneer we het zien”. Die stinkende zwanworst, lelijke lantaarnpaal, 

slome autoband. Hoh, nou ja dan doen we het hier maar mee zeker… Hopelijk zijn 

jullie iets betere speurneuzen dan ons en maken jullie er wel wat van.  

16 oktober: een verMAKE(N)lijke missie (14u-17u) 
Vandaag heeft Jeroom de Verschikkelijke een pittige missie voor ons. Heel 

wat van zijn eigendommen zijn tijdens het veroveren stuk geraakt. Voor hij 

meer vrij geeft over de delen van de kaart, moeten we hem eerst een handje 

helpen. Hopelijk zijn er handige Harry's binnen de wolven want aan Otto en 

Ophelia gaan ze niet veel hulp hebben. 

30 oktober: een verSCHRIKkelijk spannende missie (14u-17u) 
Vandaag besloot Jeroom de Verschrikkelijke om ons uit te dagen door codetalen in zijn 

dagboek te noteren. We gaan op zoek naar de geest van Jeroom en proberen nog enkele 

tips over de stukjes kaart te weten te komen.  

5 november: SPAGHETTISLAG 
Neem even een kijkje op pagina 4 ;) 

20 november: een niet te  ontBREKEN missie (14u-17u) 
Jeroom de Verschrikkelijke heeft in zijn dagboek heel wat records nagelaten. Samen 

met Otto en Ophelia worden jullie uitgedaagd om deze te verbreken. Onze laatste 

recordpoging blijkt bijna onmogelijk, zal het ons wel lukken? 

25-27 november: GROEPSWEEKEND 
Tijdens dit weekend proberen we samen met Otto en Ophelia te ontsnappen uit de 

handen van Jeroom De Verschrikkelijke nadat hij ons tijdens onze vorige ontmoeting te 

pakken heeft gekregen. Het zal niet makkelijk worden en strijden zullen we doen. 

Breng je leukste ontdekkingsreizigersoutfit mee en maak je klaar voor een 

onvergetelijk spannend weekend.  

4 december: een SOEPergevaarlijke missie (14u-17u) 
Vandaag verwacht Jeroom de Verschrikkelijke erg veel van ons. We zullen hem in de 

watten moeten leggen, voor hij meer vrij geeft over zijn laatste verstopte delen van 

Europa. Of ons dit lukt, geen idee. Laten we hopen van wel! Alle hulp is meer dan 

nodig! Ook Otto en Ophelia zullen een handje helpen! 

(Als je thuis een schort hebt liggen, mag je die zeker meenemen!) 



18 december: een RUSTige missie (14u-17u) 
Jeroom de Verschrikkelijke is lief geweest vandaag. Hij omschrijft in zijn dagboek oude 

rituelen om tot rust en vrede te komen. Tijd om deze samen met Otto en Ophelia te 

onderzoeken en uit te testen.  

27 december: KERSTDRINK 
Meer info volgt via mail..





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIVERS



Leiding givers 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Yari Vanhorenbeke 

Adjunct groepsleiding 

 
Jasmine Goosenaerts 

Chinchilla 

Takleidster 

  

  

  

 

Laura Schadron 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA GIVERS: het dierenrijk 

18 september: wat is het jaarthema? (14u-17u) 
zijn jullie benieuwd rond welk thema we gaan werken tot aan Kerstmis? Wij weten het 

al en dagen jullie uit om op zoek te gaan naar wat het zal zijn. 

2 oktober: ZOOGDIEREN (14u-17u) 
Vandaag maken we kennis met de zoogdieren. We gaan op denkbeeldige uitstap naar 

de zoo en maken kennis met de dieren die daar leven. Gaan jullie mee? 

16 oktober: REPTIELEN (14u-17u) 
Vandaag maken we kennis met de reptielen. Hierbij ontdekken onder andere 

de dinosaurussen, hagedissen, krokodillen, schildpadden en hagedissen.  

30 oktober: ONDERWATERWERELD (14u-17u) 
Vandaag gaan we de wondere onderwaterwereld in. We gaan kijken naar alle dieren 

die er vredig met elkaar samen leven. Maar PAS OP!!! daar komt een haai. 

5 november: SPAGHETTISLAG 
Neem even een kijkje op pagina 4 ;) 

20 november: VOGELS (14u-17u) 
Vandaag gaan we hoog in de lucht. Zouden hier ook gevaarlijke wezens zijn? 

25-27 november: Groepsweekend 
Tekstje werkgroep. 

4 december: SINTERKLAAS (14u-17u) 
Vandaag komt de Sint op bezoek. Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe 

18 december: WINTERDIEREN (14u-17u) 
Vandaag zoeken we koude oorden op. Welke dieren zouden we hier tegenkomen? 

27 december: KERSTDRINK 
Meer info volgt via mail.



 

 


