
 

 

AKABE 5&6 Schep Vreugde 

Ledenboekje januari-juli 2023



Voorwoord 

 

 

Beste ouders, opvoeders en leden 

De eerste jaarhelft is alweer voorbijgevlogen. Maar niet getreurd, een 

nieuw jaar betekent ook heel veel nieuwe evenementen, uitstappen en 

andere leuke activiteiten om naar uit te kijken. 

Onder het motto “Das Goesting”, vliegen wij er na een jaarlijkse winterstop 

weer tweewekelijks volledig in om er weer de leukste zondagen van het 

jaar van te maken. Hopelijk zien we jullie even talrijk als dat het nu was! 

Tot snel! 

De leiding 

 



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 AKABE-groep 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) 

Onthoud wel dat deze leeftijd slechts inschattingen zijn. 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 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 boven op 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 heel jaar. Als 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. 

 

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 

Ergens in het voorjaar houden we dit jaar terug een ouderraad met vooral een update 

over onze bouwplannen. Onze VZW is hard aan het werk en geeft komende maanden 

nog wel de juiste datum en uren door van de ouderraad.  

De ouderraad vindt plaats na een werking. Alle ouders zijn welkom om nog even te  

blijven plakken, terwijl de leden nog even kunnen verder spelen met een deel  van de 

leiding. Alle info hierover volgt nog!

  



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. 

Contact 

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 

Algemeen 

 Website: www.schepvreugde.be 

 Facebook: www.facebook.com/SchepVreugde 

 E-mail: info@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.  
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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. 

 

 

 

Komende evenementen 

3 maart: DOWN 

Op 3 maart is het weer tijd om te feesten. Op die avond organiseren we namelijk 

terug DOWN, dé inclusieve fuif van Zwijndrecht en omstreken. Helaas niet voor de 

allerkleinsten, maar onze oudere leden zijn zeker meer dan welkom. Nodig gerust ook 

andere jongeren uit die je kent en wel kunnen genieten van een goed feestje. 

23 april: AKABE-dag 

Het is al enkele jaren niet doorgegaan, maar dit jaar staat er terug een AKABE-dag 

gepland. Op 23 april trekken we de hele dag naar Leuven om daar met allemaal 

andere kinderen & jongeren van AKABE’s over heel Vlaanderen samen te spelen, 

plezier te maken en dingen te ontdekken. Het thema is dit jaar circus, alle andere 

info volgt later nog! 

25 juni: Pannenkoekenslag en kampinschrijving 

Vandaag nodigen we jullie allemaal uit om tussen 14u en 17u om te komen  smullen 

van heerlijke pannenkoeken en hotdogs! Dit is ook meteen de moment om je in te 

schrijven voor het zomerkamp. Dat zal dit jaar opnieuw plaatsvinden tijdens de laatste 

twee weken van juli. Verdere info volgt! 

22 - 29 juli: kamp 

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we ook dit jaar weer met z'n allen op kamp. we gaan er 

alles aan doen om hier de leukste week van het jaar van te maken maar daar hebben 

we jullie hulp voor nodig! Met hoe meer we we zijn, hoe leuker het wordt. We gaan heel 

veel spelletjes spelen en gaan een van de dagen een hele dag op uitstap. Naar waar 

gaan we op kamp? Om hoe laat worden we verwacht? Wie komt wanneer? Op al deze 

vragen zal je later op de pannenkoekenslag nog een antwoord krijgen. 

  



 

 

 

 

 

 

 

KAPOENEN



Leiding kapoenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin Verstraete 

Plichtsbewuste Ooievaar 

Groepsleiding en takleiding 

 

 

 

Anna Vermander  

Papegaaivis  

 

 

Julie Vermeeren 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA KAPOENEN 

8 januari: Anna’s feestvergadering (14u-17u) 
Vandaag vieren we feest, want Anna is jarig. We spelen dus Anna’s favoriete spelletjes, 

eten Anna’s favoriete drinken en doen vooral alles waar Anna zin in heeft.  

22 januari: Jungle-werking (14u-17u) 

Brr, die winter met al zijn kou. Bah. Wij trekken vandaag naar de jungle, we stappen 

het vliegtuig op en gaan! Kom jij met ons mee wilde dieren spotten, watervallen 

afglijden en bergen beklimmen. Twijfel niet te lang, want het vliegtuig wacht niet! 

(We gaan misschien naar de Sporthal van Zwijndrecht - maar dat is nog onzeker, meer 

info volgt!) 

5 februari: Kampen bouwen (14u-17u) 
Het grootste voordeel aan klein zijn is dat je overal in geraakt. Vandaag bouwen we 

gigantische, levensgrote kampen van karton. Die we ook nog eens prachtig versieren. 

Bouw jij een kasteel? Of een flatgebouw? Of toch eerder een boerderij? De keuze is aan 

jou! 

19 februari: Zwemmen (14u-17u) 
Vandaag gaan we zwemmen in de Meerminnen in Beveren (Pastoor Steenssensstraat 

108a - 9120 Beveren).   

Kom zeker op tijd, gelieve al om 13u45 aan het zwembad te staan.  Als je zelf geen 

vervoer hebt om bij het zwembad te geraken gelieve dit dan zo snel mogelijk te laten 

weten, dan zoeken we mee naar een oplossing. Breng ook zeker tijdig de takleiding van 

je kind op de hoogte of je kind er al dan niet bij kan zijn.   

Meebrengen: zwemgerief, handdoek, zwembandjes (indien nodig), douchegel en/of 

shampoo en €5. Zet a.u.b. overal de naam van je kind(eren) op! 

3 maart: DOWN 
Dit jaar organiseren we onze welbekende inclusieve fuif! Op deze fuif zullen Dj’s met en 

met en zonder beperking hun favoriete nummers komen draaien. De fuif gaat door in 

jeugdhuis Den Trechter en iedereen is welkom! Meer info volgt! 

5 maart: AKABE-leving (14u-17u) 
Vandaag komen de oudste leden van verschillende jeugdbewegingen uit de buurt een 

dagje leidinggeven bij ons. Zo kunnen zij AKABE vanop de eerste rij beleven en 

misschien wel de AKABE-leiding in hun tegenkomen. Deze activiteit wordt begeleid 

door de takleiding en is dus een werking zoals altijd, met net dat ietsje extra. 

26 maart: Kapoenen/welpendag (14u-17u) 
De kapoenen en de welpen gaan vandaag met alle kapoenen en welpen uit Antwerpen 

een groot spel spelen. Waar gaan we naartoe? Wat gaan we doen? Ontdek het allemaal 

in de mail van de werkgroep. Deze volgt ergens in februari/begin maart. 

30/03-01/04: Takweekend 
We gaan op weekend! Niet gewoon een zondag vol plezier, maar 3 dagen en 2 nachten 



vol plezier. Alle informatie volgt nog tijdig in de brief! We gaan dit jaar weer samen met 

de welpen op pad, hoezee! 

9 april: Filmnamiddag! (14u-17u) 
Vandaag maken we het lekker knus en gezellig, we voorzien enkele lekkere snackjes en 

drankjes. We leggen alles vol kussens en dekens en zakken gezellig weg voor enkele 

filmpjes! 

23 april: AKABE-dag  
Als alles goed gaat gaan we dit jaar met alle AKABE-groepen van Vlaanderen spelen in 

Leuven. Vorig jaar is dit helaas niet kunnen doorgaan wegens Corona. Meer info volgt 

via mail eind maart/begin april. Dit is een uitstap, dus duurt langer dan de gewone 

werking, een hele dag vol scoutsplezier! 

30 april: Snoepverkoop (14u-17u) 
De leden gaan vandaag op tocht om zo veel mogelijk snoep te verkopen ten voordele van 

het kamp. Hmmmm als ze onderweg maar niet alles al opeten 😜🍫🍬🍭 

14 mei: Techniekendag (14u-17u) 
Als alles goed is, heeft jullie leiding de dag ervoor al allerlei coole dingen gesjord, waar 

wij vandaag mee kunnen spelen. Het kan dus zijn dat de werking vandaag niet aan de 

lokalen is, maar ergens anders. Alle info volgt nog! (Wel de gewone scoutsuren) 

28 mei: Daguitstap 
Vandaag gaan we op stap. Naar waar? Met wie? Hoelaat? Die info komt later nog wel, 

dat het een spetterend avontuur wordt met allerlei ontdekkingen en plezier staat al 

vast! 

25 juni: Pannenkoekenslag (14u-17u) 
Vandaag nodigen we jullie allemaal uit om te komen smullen van heerlijke 

pannenkoeken en lekkere hotdogs! Jullie zijn welkom tussen 14u en 17u om te komen 

smullen en uiteraard ook om jullie meteen in te schrijven voor de leukste tijd van het 

scoutsjaar! Zomerkamp! Ook dit jaar vindt ons zomerkamp plaats tijdens de laatste 

twee weken van juli. Verdere informatie, uren, locaties en data volgen nog! Tot dan! 

24 - 29 juli: Kamp 
Naar jaarlijkse gewoonte gaan we ook dit jaar weer met z'n allen op kamp. We gaan er 

alles aan doen om hier de leukste week van het jaar van te maken maar daar hebben 

we jullie hulp voor nodig! Met hoe meer we zijn, hoe leuker het wordt.! Alle info volgt 

later nog in het kampboekje. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WELPEN



Leiding welpen 

 

 

 
 

Simon Cuyckens 

Beermarter 

Takleiding 

Ikki 

 

 

 

Maät Genar 

Adjunct groepsleiding 

Baloe 

 



PROGRAMMA WELPEN 

8 januari: De hoed (14u-17u) 
Welke spelletjes trekken we vandaag uit de hoed? 

22 januari: Overal dieren (14u-17u) 

🐾🐤 🐷🐮🐱🐔 🐟🐻🐴🐰🐸🐾 

5 februari: Cowboys en indianen (14u-17u) 
Vandaag spelen we cowboy en indiaantje samen met de wolven wie zal er winnen? 🤠 

19 februari: Zwemmen (14u-17u) 

Vandaag gaan we zwemmen in de Meerminnen in Beveren (Pastoor Steenssensstraat 

108a - 9120 Beveren).   

Kom zeker op tijd, gelieve al om 13u45 aan het zwembad te staan.  Als je zelf geen 

vervoer hebt om bij het zwembad te geraken gelieve dit dan zo snel mogelijk te laten 

weten, dan zoeken we mee naar een oplossing. Breng ook zeker tijdig de takleiding van 

je kind op de hoogte of je kind er al dan niet bij kan zijn.   

Meebrengen: zwemgerief, handdoek, zwembandjes (indien nodig), douchegel en/of 

shampoo en €5. Zet a.u.b. overal de naam van je kind(eren) op! 

3 maart: DOWN 
Dit jaar organiseren we onze welbekende inclusieve fuif! Op deze fuif zullen Dj’s met en 

met en zonder beperking hun favoriete nummers komen draaien. De fuif gaat door in 

jeugdhuis Den Trechter en iedereen is welkom! Meer info volgt! 

5 maart: AKABE-leving (14u-17u) 
Vandaag komen de oudste leden van verschillende jeugdbewegingen uit de buurt een 

dagje leidinggeven bij ons. Zo kunnen zij AKABE vanop de eerste rij beleven en 

misschien wel de AKABE-leiding in hun tegenkomen. Deze activiteit wordt begeleid 

door de takleiding en is dus een werking zoals altijd, met net dat ietsje extra. 

26 maart: Kapoenen/welpendag (14u-17u) 
De kapoenen en de welpen gaan vandaag met alle kapoenen en welpen uit Antwerpen 

een groot spel spelen. Waar gaan we naartoe? Wat gaan we doen? Ontdek het allemaal 

in de mail van de werkgroep. Deze volgt ergens in februari/begin maart. 

31/03-02/04: Takweekend 
Dit weekend zijn de kapoenen en welpen op takweekend naar waar we gaan is nog een 

verrassing. We gaan op het Italiaanse toer. Info volgt   

9 april: De paashaas is haar eitjes kwijt (14u-17u) 
De paashaas is haar paaseieren kwijt kom jij meezoeken? 

23 april: AKABE-dag  
Als alles goed gaat gaan we dit jaar met alle AKABE-groepen van Vlaanderen spelen in 

Leuven. Vorig jaar is dit helaas niet kunnen doorgaan wegens Corona. Meer info volgt 



via mail eind maart/begin april. Dit is een uitstap, dus duurt langer dan de gewone 

werking, een hele dag vol scoutsplezier! 

30 april: Snoepverkoop (14u-17u) 
De leden gaan vandaag op tocht om zo veel mogelijk snoep te verkopen ten voordele van 

het kamp. Hmmmm als ze onderweg maar niet alles al opeten 😜🍫🍬🍭 

14 mei: Ooh nee! De prinses is gevangen (14u-17u) 
Oh nee! Misschien spelen we vandaag eens ergens anders. Kunnen we de prinses 

redden? Als alles goed is, heeft jullie leiding de dag ervoor al allerlei coole dingen 

gesjord, waar wij vandaag mee kunnen spelen en die wel handig kunnen zijn om de 

prinses te redden! Het kan dus zijn dat de werking vandaag niet aan de lokalen is, 

maar ergens anders. Alle info volgt nog! (Wel de gewone scoutsuren) 

28 mei: Daguitstap 
Vandaag gaan we op stap. Naar waar? Met wie? Hoelaat? Die info komt later nog wel, 

dat het een spetterend avontuur wordt met allerlei ontdekkingen en plezier staat al 

vast! 

25 juni: Pannenkoekenslag (14u-17u) 
Vandaag nodigen we jullie allemaal uit om te komen smullen van heerlijke 

pannenkoeken en lekkere hotdogs! Jullie zijn welkom tussen 14u en 17u om te komen 

smullen en uiteraard ook om jullie meteen in te schrijven voor de leukste tijd van het 

scoutsjaar! Zomerkamp! Ook dit jaar vindt ons zomerkamp plaats tijdens de laatste 

twee weken van juli. Verdere informatie, uren, locaties en data volgen nog! Tot dan! 

22 - 29 juli: Kamp 
Naar jaarlijkse gewoonte gaan we ook dit jaar weer met z'n allen op kamp. We gaan er 

alles aan doen om hier de leukste week van het jaar van te maken maar daar hebben 

we jullie hulp voor nodig! Met hoe meer we zijn, hoe leuker het wordt.! Alle info volgt 

later nog in het kampboekje. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOLVEN



Leiding wolven 

 

 
Lillan Hullebroeck 

Groepsleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liese Verbeeck 

Loyale Scholekster 

Takleiding 

 
Matisse Paternottre 

Snip 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA WOLVEN 

8 januari: op wereldreis door klein Europa (14u-17u) 
We bezoeken vele landen en tradities en banen ons weg doorheen de verschillende 

culturen! 

22 januari: China  (14u-17u) 
Nihao! Welkom in China! Benieuwd wat we allemaal gaan beleven hier! Wij ook! 

Spijker je Chinees alvast even bij want we zullen het nodig hebben! 

5 februari: The far west (14u-17u) 

Vandaag trekken we naar de far far west, opzoek naar mede cowboys en indianen. Hoe 

zou dat duel gaan aflopen? 

19 februari: Zwemmen (14u-17u) 
Vandaag gaan we zwemmen in de Meerminnen in Beveren (Pastoor Steenssensstraat 

108a - 9120 Beveren).   

Kom zeker op tijd, gelieve al om 13u45 aan het zwembad te staan.  Als je zelf geen 

vervoer hebt om bij het zwembad te geraken gelieve dit dan zo snel mogelijk te laten 

weten, dan zoeken we mee naar een oplossing. Breng ook zeker tijdig de takleiding van 

je kind op de hoogte of je kind er al dan niet bij kan zijn.   

Meebrengen: zwemgerief, handdoek, zwembandjes (indien nodig), douchegel en/of 

shampoo en €5. Zet a.u.b. overal de naam van je kind(eren) op! 

3 maart: DOWN 
Dit jaar organiseren we onze welbekende inclusieve fuif! Op deze fuif zullen Dj’s met en 

met en zonder beperking hun favoriete nummers komen draaien. De fuif gaat door in 

jeugdhuis Den Trechter en iedereen is welkom! Meer info volgt! 

5 maart: AKABE-leving (14u-17u) 
Vandaag komen de oudste leden van verschillende jeugdbewegingen uit de buurt een 

dagje leidinggeven bij ons. Zo kunnen zij AKABE vanop de eerste rij beleven en 

misschien wel de AKABE-leiding in hun tegenkomen. Deze activiteit wordt begeleid 

door de takleiding en is dus een werking zoals altijd, met net dat ietsje extra. 

26 maart: Rusland (14u-17u) 
Howdie! Of is het gewoon ugh! We bezoeken vandaag onze zeer extreme noorderburen. 

Ze hebben vele tradities waar wij nog niets van af wisten. 

9 april: London calling (14u-17u) 

Sherlock Holmes heeft jullie hulp nodig. Ontsnappen jullie tijdig uit de stad? 

14/04-16/04: Takweekend 
We gaan op weekend! Niet gewoon een zondag vol plezier, maar 3 dagen en 2 nachten 

vol plezier. Alle informatie volgt nog tijdig in de brief! We gaan dit jaar weer samen met 

de givers op pad, hoezee! 



23 april: AKABE-dag  
Als alles goed gaat gaan we dit jaar met alle AKABE-groepen van Vlaanderen spelen in 

Leuven. Vorig jaar is dit helaas niet kunnen doorgaan wegens Corona. Meer info volgt 

via mail eind maart/begin april. Dit is een uitstap, dus duurt langer dan de gewone 

werking, een hele dag vol scoutsplezier! 

30 april: Snoepverkoop (14u-17u) 
De leden gaan vandaag op tocht om zo veel mogelijk snoep te verkopen ten voordele van 

het kamp. Hmmmm als ze onderweg maar niet alles al opeten 😜🍫🍬🍭 

14 mei: Techniekendag (14u-17u) 
Als alles goed is, heeft jullie leiding de dag ervoor al allerlei coole dingen gesjord, waar 

wij vandaag mee kunnen spelen. Het kan dus zijn dat de werking vandaag niet aan de 

lokalen is, maar ergens anders. Alle info volgt nog! (Wel de gewone scoutsuren) 

28 mei: Daguitstap 
Vandaag gaan we op stap. Naar waar? Met wie? Hoelaat? Die info komt later nog wel, 

dat het een spetterend avontuur wordt met allerlei ontdekkingen en plezier staat al 

vast! 

25 juni: Pannenkoekenslag (14u-17u) 
Vandaag nodigen we jullie allemaal uit om te komen smullen van heerlijke 

pannenkoeken en lekkere hotdogs! Jullie zijn welkom tussen 14u en 17u om te komen 

smullen en uiteraard ook om jullie meteen in te schrijven voor de leukste tijd van het 

scoutsjaar! Zomerkamp! Ook dit jaar vindt ons zomerkamp plaats tijdens de laatste 

twee weken van juli. Verdere informatie, uren, locaties en data volgen nog! Tot dan! 

24 - 29 juli: Kamp 
Naar jaarlijkse gewoonte gaan we ook dit jaar weer met z'n allen op kamp. We gaan er 

alles aan doen om hier de leukste week van het jaar van te maken maar daar hebben 

we jullie hulp voor nodig! Met hoe meer we zijn, hoe leuker het wordt.! Alle info volgt 

later nog in het kampboekje. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIVERS



Leiding givers 

 

 

 

 

Yari Vanhorenbeke 
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PROGRAMMA GIVERS 

8 januari: Vissen (14u-17u) 

Jullie kennen hoogstwaarschijnlijk finding nemo en dory wel, maar hebben jullie ooit al 

gehoord van finding papegaaivis… 

22 januari: Dino's  (14u-17u) 
De dino's zijn al even uitgestorven, maar voor deze speciale giver zondag komen ze 

terug uit de grond om met ons een zondagmiddag vol avontuur te beleven… 

5 februari: Amfibieën (14u-17u) 
Met Jojo de kikker hebben jullie al kennis gemaakt op kamp en op 

groepsweekend, maar wie zijn nu de vriendjes van deze wonderlijke kikker… 

19 februari: Zwemmen (14u-17u) 
Vandaag gaan we zwemmen in de Meerminnen in Beveren (Pastoor Steenssensstraat 

108a - 9120 Beveren).   

Kom zeker op tijd, gelieve al om 13u45 aan het zwembad te staan.  Als je zelf geen 

vervoer hebt om bij het zwembad te geraken gelieve dit dan zo snel mogelijk te laten 

weten, dan zoeken we mee naar een oplossing. Breng ook zeker tijdig de takleiding van 

je kind op de hoogte of je kind er al dan niet bij kan zijn.   

Meebrengen: zwemgerief, handdoek, zwembandjes (indien nodig), douchegel en/of 

shampoo en €5. Zet a.u.b. overal de naam van je kind(eren) op! 

3 maart: DOWN 
Dit jaar organiseren we onze welbekende inclusieve fuif! Op deze fuif zullen Dj’s met en 

met en zonder beperking hun favoriete nummers komen draaien. De fuif gaat door in 

jeugdhuis Den Trechter en iedereen is welkom! Meer info volgt! 

5 maart: AKABE-leving (14u-17u) 
Vandaag komen de oudste leden van verschillende jeugdbewegingen uit de buurt een 

dagje leidinggeven bij ons. Zo kunnen zij AKABE vanop de eerste rij beleven en 

misschien wel de AKABE-leiding in hun tegenkomen. Deze activiteit wordt begeleid 

door de takleiding en is dus een werking zoals altijd, met net dat ietsje extra. 

26 maart: Boerderijdieren (14u-17u) 
Deze zondag gaan we alle lieve en schattige boerderijdieren bezoeken. Kleed je zeker 

naar het weer en kruip goed op tijd in je bed want je kan een uurtje minder slapen. 

Neem ook zeker jouw buspas mee als je deze hebt...  

9 april: Grote zeedieren (14u-17u) 
Het grootste dier op de aarde is de potvis (toch niet Jasmine, jammer) en deze leeft in 

de zee tussen alle andere grote zeedieren.  

  



14/04-16/04: Takweekend 
We gaan op weekend! Niet gewoon een zondag vol plezier, maar 3 dagen en 2 nachten 

vol plezier. Alle informatie volgt nog tijdig in de brief! We gaan dit jaar weer samen met 

de wolven op pad, hoezee! 

23 april: AKABE-dag  
Als alles goed gaat gaan we dit jaar met alle AKABE-groepen van Vlaanderen spelen in 

Leuven. Vorig jaar is dit helaas niet kunnen doorgaan wegens Corona. Meer info volgt 

via mail eind maart/begin april. Dit is een uitstap, dus duurt langer dan de gewone 

werking, een hele dag vol scoutsplezier! 

30 april: Snoepverkoop (14u-17u) 
De leden gaan vandaag op tocht om zo veel mogelijk snoep te verkopen ten voordele van 

het kamp. Hmmmm als ze onderweg maar niet alles al opeten 😜🍫🍬🍭 

14 mei: Uitgestorven dieren (14u-17u) 
Op de aarde lopen er nog heel wat dieren rond, maar er zijn ook al veel dieren 

uitgestorven. Voor deze werking brengen we speciaal voor de givers de uitgestorven 

dieren nog eens tot leven! 

Als alles goed is, heeft jullie leiding de dag ervoor al allerlei coole dingen gesjord, waar 

wij vandaag ook mee kunnen spelen. Het kan dus zijn dat de werking vandaag niet aan 

de lokalen is, maar ergens anders. Alle info volgt nog! (Wel de gewone scoutsuren) 

28 mei: Daguitstap 
Vandaag gaan we op stap. Naar waar? Met wie? Hoelaat? Die info komt later nog wel, 

dat het een spetterend avontuur wordt met allerlei ontdekkingen en plezier staat al 

vast! 

25 juni: Pannenkoekenslag (14u-17u) 
Vandaag nodigen we jullie allemaal uit om te komen smullen van heerlijke 

pannenkoeken en lekkere hotdogs! Jullie zijn welkom tussen 14u en 17u om te komen 

smullen en uiteraard ook om jullie meteen in te schrijven voor de leukste tijd van het 

scoutsjaar! Zomerkamp! Ook dit jaar vindt ons zomerkamp plaats tijdens de laatste 

twee weken van juli. Verdere informatie, uren, locaties en data volgen nog! Tot dan! 

24 - 29 juli: Kamp 
Naar jaarlijkse gewoonte gaan we ook dit jaar weer met z'n allen op kamp. We gaan er 

alles aan doen om hier de leukste week van het jaar van te maken maar daar hebben 

we jullie hulp voor nodig! Met hoe meer we zijn, hoe leuker het wordt.! Alle info volgt 

later nog in het kampboekje. 

 

  

  



  



 


