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   AKABE

Beste Toetertoeten,  

 

Het scoutsjaar begon alweer met een knal! De eerste 

activiteiten zijn ondertussen alweer achter de rug. We 

maakten kennis met de nieuwe leden en nieuwe leiding.  

 

Er vonden reeds enkele zéér geslaagde activiteit plaats. 

Maar niet gevreesd: we hebben nog veel meer dolgekke – 

megacoole – onvergetelijke activiteiten voor jullie in peto. 

Smeer jullie scoutsbenen dus maar al in!  

 

Bedankt ook aan alle ouders en begeleiders om jullie 

oogappels op tijd, niet te vroeg en niet te laat, af te zetten 

op Akabe. De leiding gebruikt deze tijd nuttig om er weer 

een top-zondag van te maken. 

 

De komende periode gaat Akabe niet altijd door op de vast 

uren of plaats. Lees dus telkens goed in deze Teen & Tander 

om hoe laat en waar de leden verwacht worden.   

 

Tot slot, geven we jullie nog wat meer informatie over het 

lidgeld: gelieve de €35 lidgeld te storten op volgend 

rekeningnummer: BE73 4015 0456 9160.  

 

Scouteske en een stevige linker,  

Morgan, Jène en Jolien  

  



   AKABE

 

 

  

Belangrijke Data 
 

9 december Sinterklaas op akabe 

3 februari Groepsdag: 14u-17u! 

17 maart Croquebar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



   AKABE

Beste ouders, 

Zoals jullie hopelijk allemaal al weten, 

vertrekken we volgend jaar (zomer 2020) op 

buitenlands kamp! Via www.trooper.be zouden 

we graag wat extra centjes verdienen om dit 

kamp te financieren. 

Hoe werkt het? 

Ga via onze link www.trooper.be/toetertoe 

naar de website, klik op de link van de webshop 

waarbij je iets wil kopen en doe je online 

aankopen. Jullie geven geen extra geld uit, maar 

wij krijgen wel via trooper een percentje van de 

aankoop. Jullie kunnen ons dus gratis steunen 

via de aankopen die jullie doen. 

Geef de link ook gerust door aan familie, 

vrienden, buren, …: iedereen die ons graag wil 

steunen!

http://www.trooper.be/
http://www.trooper.be/toetertoe


 WELPEN 

Zondag 9 december 11u tot 17u: Sinterklaas 
Zijn jullie afgelopen jaar flink geweest, welpjes? Zouden jullie 
op akabe een cadeautje krijgen van de Sint of zullen de 
zwarte pieten jullie in de zak terug mee naar Spanje nemen? 
 
Zondag 23 december 11u tot 17u: wieltjesvergadering 

De wielen van de bus gaan rond en rond. Rond en rond, 
rond en rond. De wielen van de bus gaan rond en rond als de 

bus gaat rijden.  
Neem vandaag allemaal iets met wieltjes mee. Jullie steps, 
fietsen, rollerskates,… Het wordt weer een zondag om nooit 
meer te vergeten! 
 
Vrijdag 4 januari 16u tot 19u: kerstfeestje 

O denneboom, O denneboom, wat zijn uw takken 
wonderschoon. Ik heb u laatst in ’t bos zien staan, toen 
zaten er geen kaarsjes aan. O denneboom, o denneboom, 

wat zijn uw takken wonderschoon. Joepieee, het is 
kerstmis! Doe allemaal jullie mooiste kleedjes aan en kom 
naar Akabe voor het enige echte welpenkerstfeest.  
 
Zondag 20 januari 11u tot 17u: muizenvergadering 
Ieuw kijk daar: een muis. Oh nee, daar is nog een muis. Er is 
een muizennest op akabe! Komen jullie Chil helpen? Chil is 
heel bang van muizen! 
 
 
 



 WELPEN 

Zondag 3 februari 14u tot 17u: groepsdag 
Yes yes yes, tien windjes in een fles! Vandaag spelen we niet 
alleen met de welpen, maar ook met de jogi’s en wiggo’s! 
Opgelet: jullie moeten er pas om 14u zijn! 
 
 
 Lieve groetjes, 
 
Darzee, Marala, Chikai, Kdunk, Chil & Bru



 JONGGIVERS 

Zondag 9 december 11u tot 17u: Sinterklaas  

Zijn jullie afgelopen jaar flink geweest, jogi’s? Zouden jullie 

op akabe een cadeautje krijgen van de Sint of zullen de 

zwarte pieten jullie in de zak terug mee naar Spanje nemen? 

 
Zondag 23 december 11u tot 17u: Sjakie en de 
chocoladefabriek 
Vandaag kunnen jullie een gouden 
ticket verdienen om de 
chocoladefabriek van Willy Wonka te 
bezoeken. Komen jullie mee op 
ontdekking? 
 
Zondag 30 december 17u tot 20u: kerstfeestje 
Trek allemaal jullie meest feestelijke outfit aan, want het 
enige echte jogi-kerstfeest komt eraan! Lekker zelfgemaakt 
eten, een kerstboom, dansen en spelletjes spelen,… én de 
allercoolste jogi’s! 
 

Zondag 20 januari 11u tot 17u: après-ski   
Brrrrr, winter wonderland is naar akabe 
‘toetertoe gekomen… We spelen de hele 
dagen echte winterspelen, om de dag af te 
sluiten met een après-ski om het terug 
lekker warm te krijgen! 
 

 
 



 JONGGIVERS 

Zondag 3 februari 14u tot 17u: groepsdag 
Yes yes yes, tien windjes in een fles! Vandaag spelen we niet 
alleen met de jogi’s, maar ook met de welpen en wiggo’s! 
Opgelet: jullie moeten er pas om 14u zijn! 
 
Dikke zoenen, 
Julie, Jasmien, Fien, Marie, Lotte, Morgan & Rint 
 
 

 
 
         



 WIGGO’S                                      

9 december 11u tot 17u: Sint  
Zijn jullie afgelopen jaar flink geweest, wiggo’s? Zouden 
jullie op akabe een cadeautje krijgen van de Sint of 
zullen de zwarte pieten jullie in de zak terug mee naar 
Spanje nemen? 
 
23 december 11u tot 17u: vikings 
Help! Onze akabe wordt aangevallen door onze grootste 
vijanden. Onze dorpen worden vernield en al onze 
belangrijke bezittingen gestolen. Dit moeten wij dus 
stoppen!  
 
Maar alleen kunnen wij dit niet. Komen jullie ons met 
jullie échte vikingkracht helpen om onze akabe weer te 
veroveren? We hebben jullie nodig! 
 
29 december 9u tot 12u: kerstbrunch 
Kerstmis en Nieuwjaar... Je kent het 
wel; cadeautjes uitpakken, kerstlichtjes 
die branden, kaartjes ontvangen, 
nieuwjaarsbrieven opzeggen, de 
kerstboom zetten en vooral lekker 
eten!  Wel, dat laatste doet ook jullie 
leiding heel erg graag! Daarom houden 
wij speciaal voor jullie een kerstbrunch. 
Samen gezellig eten en wat praten over 
de vakantie. Doe allemaal jullie 
mooiste/gekste/raarste kersttrui aan en tot dan. 
Oh ja, wij hebben er alvast veel zin in!  
 



 WIGGO’S                                      

20 januari 11u tot 17u: teletijdmachine–vergadering   
Jongens, groot nieuws! Tijdens het opruimen van de 
zolder, vonden wij een oude teletijdmachine. Écht waar!  
Na lang wachten, gaan we hem vandaag eindelijk eens 
uittesten. Komen jullie ook? 
Dan kunnen we misschien samen een reis door de tijd 
maken. 
 
Zondag 3 februari 14u tot 17u: groepsdag 
Yes yes yes, tien windjes in een fles! Vandaag spelen we 
niet alleen met de wiggo’s, maar ook met de welpen en 
jogi’s! Opgelet: jullie moeten er pas om 14u zijn! 
 
Groeten van de wiggoleiding, 

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

         



  ONTSPANNING 

Opdracht:  

- elke cel moet een nul of een één bevatten. 

- er mogen niet meer dan twee dezelfde cijfers direct naast elkaar 

of direct onder elkaar worden geplaatst. 

- elke rij en elke kolom moet evenveel nullen als enen bevatten. 



     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 

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 

Celine 0472/51.50.94 vliegende leiding   

 

 

mailto:welpen@toetertoe.be
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