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   AKABE

Liefste Welpen, Jogi’s, Wiggo’s, ouders, begeleiders, 

buurmannen, buurvrouwen, broers, zussen, prinsen en 

prinsessen,   

  

Het nieuwe jaar zijn we weer akafantastisch begonnen! 

Gelukkig blijft het hier niet bij. De komende maanden staat er 

heel wat op het programma we gaan op weekend, in de 

jungle tussen alle safaridieren. Daarnaast zijn jullie ook 

allemaal welkom voor een heerlijke croque. Binnenkort kan 

je ze zelfs al beginnen bestellen.  

  

Ook de nieuwe leden zijn ondertussen niet zo nieuw meer. 

Ondertussen vond iedereen stil aan zijn plekje op Akabe. 

Denk eraan om de € 35 lidgeld te storten op volgend 

rekeningnummer: BE73 4015 0456 9160. Vermeld zeker de 

naam en de tak van je kind.  

 

Nu het kouder wordt, worden we makkelijker ziek. Denk 

eraan om de leiding steeds te contacteren bij afwezigheid 

van je Welp, Jogi of Wiggo. Onze gsm-nummers en e-

mailadressen staan een beetje verder in het boekje.  

  

Ook de organisators van het buitenlandskamp zitten niet stil. 

We willen jullie alvast bedanken om zoveel kaarsen te kopen 

en te verkopen. De komende weken blijven we kaarsen 

verkopen en ook soep. Wil je graag één van onze soepen? 

Vergeet ze dan niet te bestellen!  

  

Scouteske groetjes, de groepsleiding  



   AKABE

 

  

Belangrijke Data 
 

1 – 3 maart Groepsweekend 

17 maart Croquebar 

5 – 7 april Districtsweekend jogi’s 

en wiggo’s 

Zaterdag (!) 27 april Akabedag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



   AKABE

Akabe ‘toetertoe gaat op safari-weekend!!! 

 

Waar? Chiro Toreke 

Boerenkrijglaan 3 

2520 Ranst 

Wanneer? Van vrijdag 1 maart 19u tot zondag 3 maart 11u. 

Vervoer wordt niet door de leiding voorzien, dus gelieve de 

welpen, jogi’s en wiggo’s zelf naar Ranst te brengen en te 

komen halen. 

 



   AKABE

Wat mag je zeker niet vergeten? 

 Slapen  

o Matje of veldbed 

o Kussen 

o Slaapzak  

o Knuffel 

 Toiletgerief 

o Tandenborstel en tandpasta 

o Handdoek, washandje en zeep 

 Kledij 

o Voldoende warme kledij  

o Pyjama 

o Speelkleding die vuil mag worden 

o Uniform  

Wat mag je niet meenemen? Geld, gsm, zakmes 

en snoep 

Bedrag: € 25 

Rekeningnummer:  BE73 4015 0456 9160 (met 

vermelding van naam en tak)



 WELPEN 

Hallo welpjes,  

Hier zijn we weer met super leuke activiteiten voor de 

maanden februari, maart en april. Vergeet niet om steeds 

te verwittigen als je al dan niet aanwezig kan zijn.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 17 februari: 11u-17u  

Dag sportieve welpjes. Ik ben sportman Bru. 

Vandaag ga ik jullie omtoveren tot echte 

sportmannen en sportvrouwen. Vergeet zeker jullie 

zwemkledij niet. We spreken af aan het zwembad 

van Aartselaar: Kleistraat 204, te Aartselaar.  

Vrijdag 1 maart – zondag 3 maart: Groepsweekend 

Ik ben jungle-expert Darzee. Ik ken alles van de jungle en 

wil deze informatie graag met jullie delen. Daarom gaan 

we dit weekend samen met de jogi’s en wiggo’s op 

verplaatsing. Tijdens dit weekend worden we de helden 

van de grote gevaarlijke jungle. Durf jij mee?Meer info 

kunnen jullie terugvinden in deze Teen & Tander.  

Zondag 17 maart: Croquebar  

Dag smullende welpjes. Ik ben kokin Chikai. 

Vandaag ben ik samen met de hele leidingsploeg 

aan het werken om centjes te verdienen. Ik nodig 

jullie samen met jullie ouders, oma’s, opa’s,… uit 

om te komen smullen op onze croquebar.   



 WELPEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vele kusjes en knuffels van jullie welpenleiding 

Bru – Darzee – Chikai -  

Chil – Marala – Kdunk

Zondag 31 maart: 11u – 17u  

Ik ben Chil en ik hou heel veel van cadeautjes 

en verrassingen. Wat we vandaag gaan doen is 

nog een grote leuke verrassing!  

 

 

ZATERDAG 27 april: Akabedag   

Ik ben jullie grote vriend Kdunk. Ik heb super 

leuk nieuws! Vandaag gaan we spelletjes spelen 

met alle akabegroepen van Vlaanderen.  

Meer informatie volgt!  

 

Zondag 14 april: 11u – 17u  

Ik ben dierenvriend Marala. Ik ben in het bos op zoek 

naar dieren. Willen jullie mij helpen? Vandaag 

spreken we NIET af op akabe. We spreken af op de 

kinderboerderij van Bornem: Bareelstraat 183, te 

Bornem.  

Zaterdag 27 april: Akabedag   

Ik ben jullie grote vriend Kdunk. Ik heb super leuk 

nieuws! Vandaag gaan we spelletjes spelen met alle 

akabegroepen van Vlaanderen.  

Meer informatie volgt!  

 



 JONGGIVERS                                      

Zondag 17 februari 11u-17u: 

Soepvergadering 

Ork, ork, ork, soep eet je met een… We 

maken vandaag even tijd om onze 

overheerlijke soep voor ons buitenlands 

kamp te verkopen.  De hele dag staat in 

het teken van SOEP! 

Vrijdag 1 maart – zondag 3 maart 2019: Groepsweekend 

Apen, olifanten, leeuwen, … Dit weekend gaan we samen met 

welpen en wiggo’s op safari in de grote gevaarlijke jungle van 

Ranst! Meer info vind je op de eerste pagina’s van deze T&T! 

Zondag 17 maart 2019: Croquebar 

Vandaag hebben we spijtig genoeg geen vergadering…  

Maar jullie kunnen wél naar akabe komen voor een lekkere 

croque, gemaakt door jullie liefste leiding! Binnenkort kunnen 

jullie zelfs al beginnen bestellen. Mmmmmmm! 

Zondag 31 maart 2019 11u-17u: Dorpspel 

Vandaag leren we het dorp Terhagen beter kennen dankzij 

een heus dorpsspel.  We gaan langs bij onze verschillende 

buren en komen van alles te weten over de fantastische 

stichter van Akabe. 

Vrijdag 5 april – zondag 7 april 2019: Districtsweekend  

Dit weekend leren we héél veel nieuwe jogi’s kennen, 

namelijk alle jogi’s van ons district, want we gaan samen met 

onze wiggo’s op …….. *tromgeroffel* DISTRICTSWEEKEND! 

Meer info volgt nog! 



 JONGGIVERS                                      

Zondag 14 april 2019 11u-17u: Legervergadering 

Geef acht! Ter plaatse rust! Wie van jullie is een goede 

soldaat voor ons Belgisch leger?  We komen het vandaag te 

weten tijdens onze coole legervergadering! 

ZATERDAG 27 april 2019: akabedag Aalst  

Weeral een dag waarop we heel veel 

nieuwe vriendjes leren kennen, want we 

gaan naar de akabedag. Die dag 

verzamelen alle akabegroepen vanuit heel 

Vlaanderen in Aalst om samen spelletjes 

te spelen. Weeral: meer info volgt nog!  

Dikke kussen!  
Julie, Jasmien, Fien, Marie, Lotte, Morgan en Rint 



 WIGGO’S                                      

 
Zondag 17 februari 2019 van 11u tot 17u: Valentijn  

Jongens en meisjes, we zitten met een groot 

probleem! Cupido is ontvoerd... Alle liefde is van 

ons afgenomen en iedereen is erg ongelukkig. En 

alleen wij, de wiggo’s, meester van alle 4 de 

elementen kunnen hem terugvinden en de liefde 

weer laten bloeien! WE. REKENEN. OP. JULLIE. 

Vrijdag 1 maart – zondag 3 maart: Groepsweekend  

EIN-DE-LIJK! We gaan ein-de-lijk met z’n alle op weekend. Een 

heel weekend zot doen, spelletjes spelen, de leiding plagen, 

veel eten,... We hopen dan ook dat jullie er allemaal kunnen 

bij zijn!  Meer informatie kunnen jullie vooraan in deze 

Teen&Tander vinden. 

Zondag 17 maart 2019: Croquebar  

Onze enige echte akafantasiche croquebar is terug! Vandaag 

is het geen vergadering omdat jullie leiding een hele dag deze 

heerlijke croques moeten maken... Wie ons niet kan missen, 

kan natuurlijk gewoon een croque (of 5) komen eten.  P.S. de 

wiggo’s die mee willen helpen zijn meer dan welkom!  

Zondag 31 maart 2019 11u tot 17: Legervergadering  

Ingerukt mars! Terplaatsen, rust! Geeeeeef acht, ****** in 

uw broek met volle kracht!  Wen maar al een beetje aan al 

deze leger-slagzinnen. Jullie worden namelijk opgeleid als 

echter legermannen en -vrouwen! We verwachten jullie in 

perfecte legeroutfit.  



 WIGGO’S                                      

Vrijdag 5 april – zondag 7 april 2019: Districtsweekend  

Dit weekend leren we héél veel nieuwe wiggo’s kennen, 

namelijk alle wiggo’s van ons district, want we gaan samen 

met onze jogi’s op …….. *tromgeroffel* DISTRICTSWEEKEND! 

Meer info volgt nog! 

Zondag 14 april 2019 11u tot 17u: Woudloperskeuken 

Takken zoeken, zelf een vuurtje maken, groentjes snijden, 

vleesjes bakken,... Dit is exact wat wij vandaag gaan doen! 

Gezellig, maar vooral samen, een heeeeeerlijk gerechtje 

maken op een ouderwets houtvuur. Neem allemaal je eigen 

vleesje(s) en een groentje(s) naar keuze mee!  

ZATERDAG 27 april 2019 – Akabedag  

Jiepiejeeeej, het is weer akabedag! We gaan dit jaar helemaal 

naar Aalst om daar met allemaal akabe’s samen te spelen en 

een groot avontuur te beleven. Meer informatie over deze 

dinotastischedag volgt! 

Veel groetjes en high five’s van de wiggoleiding!  

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

 
         



     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   
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