
 
 
 
 
 
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  

september – oktober - november 

2018 



  



 INLEIDING 
 

Liefste Akabé Toetertoe-fans,   

  

Met veel plezier heten wij jullie welkom in alweer een nieuw 

scoutsjaar. Het kamp is nog maar net achter de rug, en toch 

beginnen we al te werken naar weer een ongelofelijk en 

onvergetelijk kamp, vol dolle avonturen. Nieuwe avonturen 

betekent ook een nieuw jaarthema, dit jaar verwelkomen we het 

jaarthema: ‘Minder is meer!’. 

Een nieuw jaar betekent ook nieuwe leiding. De ene al wat 

nieuwer dan de andere. Om ons goed te leren kennen, zijn er ook 

dit jaar weer huisbezoeken bij nieuwe leden en infomomenten. 

Samen met onze leden gaan we dit jaar weer super veel dingen 

beleven. Wij hebben er al zin in! 

We zouden jullie graag nog even op de hoogte brengen van 

enkele regels. Deze zullen ervoor zorgen dat de leiding elke keer 

weer een spetterende activiteit kan maken. Wanneer jouw kind 

niet kan komen, gelieve de leiding dan te verwittigen. Daarnaast 

zijn er steeds meer en meer kinderen die naar akabé willen 

komen. Hoe kan dat ook anders, het is gewoon super tof bij ons. 

Wanneer je kind vier keer na elkaar onverwittigd niet is gekomen, 

zullen we zijn plaatsje geven aan iemand op de wachtlijst. Om 

jullie al een beetje te helpen, hebben we een kalender gemaakt 

van bij alle akabé-activiteiten van dit jaar. Graag nodigen we jullie 

ook uit op de pannenkoekenslag op 7 oktober. Breng al je 

vrienden en familie mee en geniet samen met hen en ons van een 

hemelse pannenkoek. Wij hebben er héél véél zin in! 

 

Scouteske groetjes, 

De groepsleiding: Jène, Morgan en Jolien



     AKABE 
 

 Belangrijke Data 
 

7 oktober Pannenkoekenslag 

19 oktober 
Dag van de 

jeugdbeweging 

28 oktober Groepsdag (14u-17u!) 

  



     AKABE 
 

 



 WELPEN    

 

Zondag 30 september 11 u tot 17u: 

kennismakingvergadering 

De eerste echte welpenvergadering van het jaar is weer een feit. 

En hoe een jaar beter starten dan met een super de max coole 

kennismakingsvergadering. Iedereen mag een super coole 

tekening maken zodat we elkaar al een beetje beter kunnen leren 

kennen en ons lokaal super mooi versierd kan worden !!!! 

Zondag 7 oktober 12u tot 19u: pannenkoekenslag 
Vandaag zijn alle welpen welkom om samen met al hun vriendjes 
en familieleden heerlijke pannenkoeken te komen eten. Er zal ook 
een tombola met super coole prijzen zijn! 

 
Zondag 14 oktober 11u tot 17u: heuvelspelen 

Kaasbol rollen, zomerskiën, heuvelracen, 

levende bowling spelen: het kan allemaal 

vandaag. Want vandaag houden we de 

‘heuvelspelen’ op akabé. Smeer jullie benen 

maar al goed in want Chil, Kdunk, Marala, 

Darzee, Chikai, Kottick en Bru zijn al stiekem een beetje gaan 

oefenen. 

Zondag 28 oktober 14u tot 17u: groepsdag   
JOEPIEEEEE, de welpen spelen vandaag niet alleen met andere 
welpjes, maar ook met de jogi’s en de wiggo’s. Opgelet: jullie 
moeten er pas om 14u zijn. 

 
Zondag 11 november 11u tot 17u: cowboys en indianen 
UUUCH!!! Lieve welpen! Vandaag gaan we samen met Lucky Luke 

en Dikke Springmuis op pat. De welpen gaan doorheen de dag 



 WELPEN    

 

moeten bewijzen dat ze echte cowboys en indianen zijn. Pijl en 

boog schieten, banken overvallen, paardrijden, in tipi’s slapen,… 

Vandaag doen we het allemaal!!! 

Zondag 25 november 11u tot 17u: Studio 100 

Beste welpen. Belangrijk voor vandaag: jullie moeten allemaal 

verkleed komen in het thema van de dag. Studio 100!! Jippie ja 

jeuj, oefen ook zeker jullie danspasjes nog eens in en dan gaan we 

er een knaller van formaat van maken met als afsluiter een echte 

Studio 100-show. 

Veel liefs, 
Chil, Bru, Marala, Kdunk, Kottick, Chikai 
& Darzee 

 



 JONGGIVERS 
 

 
Zondag 30 september 11 u tot 17u: wie is het?  
Het nieuwe akabéjaar is gestart! Jullie zijn allemaal 
welkom om de nieuwe leiding en jogi’s te leren kennen 
door het grote ‘Wie is het?’-spel. Wij kijken er alvast 
SUPER hard naar uit! 

 
 

Zondag 7 oktober 12u tot 19u: pannenkoekenslag 
Vandaag zijn alle jogi’s welkom om samen met al hun vriendjes en 
familieleden heerlijke pannenkoeken te komen eten. Er zal ook 
een tombola met super coole prijzen zijn! 

 
Zondag 14 oktober 11u tot 17u: cowboys en indianen 
Uch indiaantjes en howdy cowboys! De cowboys en indianen 
nemen het tegen elkaar op om de allersterkste te worden. Het is 
belangrijk om ze in deze strijd te helpen door in gepaste 
verkleedkledij te komen. Tot dan! 
 
Zondag 28 oktober 14u tot 17u: groepsdag   
JOEPIEEEEE, de jogi’s spelen vandaag niet alleen met andere 
jogi’s, maar ook met de welpen en de wiggo’s. Opgelet: jullie 
moeten er pas om 14u zijn. 

 
Zondag 11 november 11u tot 17u: aliens  
Heb jij de aliens al gezien? Ze zijn ontsnapt! Kom jij ze mee zoeken 
zodat we ze snel terug naar hun eigen planeet 
kunnen katapulteren? 

 

  



 JONGGIVERS 
 

Zondag 25 november 11u tot 17u: knutseldag 

1, 2, 3, klaar? KNUTSELEN MAAR! Wij zorgen voor het materiaal 

en jullie voor de creatieve ideeën, zodat we ons lokaal mooi 

kunnen versieren met jullie knutselwerken. 

 
Dikke zoenen, 
Morgan, Jasmien, Fien, Marie, Lotte, Julie & Rint         

 
         

 

  



 WIGGO’S                                      

 

Zondag 30 september 11u tot 17u: verjaardagsfeestje 

Maud 

Hoera, Maud is jarig! Weet je wie er mee mag gaan feesten? 

Wij allemaal! Zet dus allemaal jullie feesthoedje maar op en 

kom mee Maud haar verjaardag vieren. Meer info volgt! 

Zondag 7 oktober 12u tot 19u: pannenkoekenslag 
Vandaag zijn alle wiggo’s welkom om samen met al hun 
vriendjes en familieleden heerlijke pannenkoeken te komen 
eten. Er zal ook een tombola met super coole prijzen zijn! 

 
Zondag 14 oktober 11u tot 17u: bomma en bompa  

Jong zijn, wat is dat toch fijn... Maar hoe mega kei vet cool 

zou het wel niet zijn om eens oud te zijn? Heel traag 

wandelen, oude spelletjes spelen, grijze haren krijgen en alles 

eten zonder tanden. Wel lieve wiggo’s, vandaag is dat wat wij 

gaan doen. Samen lekker genieten van ‘onzen ouwen dag’.  

Zondag 28 oktober 14u tot 17u: groepsdag   
JOEPIEEEEE, de wiggo’s spelen vandaag niet alleen met 
andere wiggo’s, maar ook met de welpen en de jogi’s. 
Opgelet: jullie moeten er pas om 14u zijn. 

 
Zondag 11 november 11u tot 17u: flower power 
Gedaan met oorlog, gedaan met ruzie maken en gedaan met 
pesten! Vandaag gaan wij ervoor zorgen dat iedereen 
gelukkig is en dat er over heel de wereld vrede is.  Want wij 
zijn de wiggo’s, en als er iets is waar de wiggo’s niet tegen 
kunnen dan is het wel oorlog, ruzie maken en pesten!   



 WIGGO’S                                      

 

Zondag 25 november 14u  tot 17u: film 
Vandaag maken we het extra gezellig! We 
kruipen met zijn allen onder een dekentje, 
schuiven lekker knus bij elkaar en kijken dan 
samen met een lekker ‘bakkie’ popcorn naar een 
film! Als je thuis een keifantastischleuke film 

hebt, mag je die altijd meenemen samen met je warmste en 
zachtste dekentje.  
P.S. Jullie mogen aaaaaaaaltijd verkleed komen, wij doen dat 
ook graag!  
 

Veel groetjes en high five’s van de wiggoleiding!  

Belle, Zoë, Jasper, Jène, Iris, Sofie en Lotte 

 

     



     ONTSPANNING 

Zoek de namen van de allercoolste leiding van de hele 

wereld! Je kan in alle richtingen zoeken: horizontaal, 

verticaal en diagonaal.  



     ONTSPANNING 

 



                                       

Handig overzicht 
 

 GSM tak mail 

Chil 0473/11.01.41 

welpen welpen@toetertoe.be 

Bru 0474/03.36.02 

Marala 0473/75.53.08 

Kdunk 0487/37.85.58 

Kottick 0472/51.50.94 

Chikai 0479/71.27.35 

Darzee 0492/60.55.23 

Morgan 0471/34.26.05 

jogi’s jogis@toetertoe.be 

Jasmien 0476/41.87.24 

Fien 0471/39.71.39 

Marie 0474/80.31.03 

Julie 0497/17.82.68 

Lotte 0470/21.91.12 

Rint 0474/48.41.76 

Jène 0495/92.15.33 

wiggo’s wiggos@toetertoe.be 

Sofie 0498/37.81.23 

Jasper 0489/57.97.62 

Belle 0468/22.23.08 

Iris 0493/03.00.12 

Zoë 0499/23.90.62 

Lotte 0470/96.51.00 

 



                                       

 

  



                                       

 


