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     AKABE 
 

Liefste toetertoeten, 

 

Afgelopen weken hebben we weer super leuke dingen gedaan! 

Zowel de jogi’s als de wiggo’s hebben er twee super plezante 

weekends op zitten, eerst het groepsweekend en daarna het 

districtsweekend. Natuurlijk waren onze welpen ook present op 

ons coole groepsweekend. Amusement was zeker gegarandeerd! 

Om daarna nog maar te zwijgen van de akabedag in Aalst. Jammer 

maar helaas is dit de allerlaatste ‘Teen en Tander. Dat wil 

natuurlijk wel zeggen dat het kamp steeds dichter en dichter 

komt. Spannend! Tijdens de laatste vergadering op 23 juni geven 

wij, volgens jaarlijkse traditie, een kampinfomoment om 16u. Er 

zullen ook weer heerlijke dessertjes aanwezig zijn. 

 

Op zaterdag 11 mei mogen wij u ook uitnodigen op ons 

kubbtoernooi & lentebar. Dit jaar is ons toernooi helemaal in een 

nieuw jasje gestoken. Zijn jullie ook zo benieuwd? Inschrijven is 

verplicht om deel te nemen aan het toernooi. Dit kan via het e-

mailadres: vzw@toetertoe.be. Een ploeg mag bestaan uit 6 

personen. Hiervoor betaal je € 15. Ook ben je steeds welkom om 

de sfeer te komen opsnuiven, om een drankje te komen drinken 

of te proeven van onze heerlijke hamburgers! 

 

Voor wie het lidgeld (€ 35) of de afgelopen weekends (€ 25 per 

deelgenomen weekend) nog moet betalen, nog een laatste keer 

ons rekeningnummer: BE73 4015 0456 9160.  

Scouteske groeten, 

De groepsleiding 

Jène, Jolien & Morgan 



     AKABE 
 

 

 Belangrijke Data 
 

5 mei 
Scoutsorama  

(14u – 17u!) 

11 mei 

Kubbtoernooi 

(geen akabe, maar 

iedereen is welkom!) 

23 juni 16u: kampinfo 

22 juli – 29 juli 

23 juli – 29 juli 

24 juli – 29 juli 

Kamp wiggo’s 

Kamp jogi’s 

Kamp welpen 

  



     AKABE 
 

 



 WELPEN    

 

Zondag 5 mei 14u tot 19u: 
Scoutsorama 
Vandaag gaan we allerlei leuke 
spelletjes spelen, toneeltjes kijken 
en op een springkasteel springen. 
Darzee heeft het springkasteel 
alvast goedgekeurd. Komen jullie 
mee spelen met ons?  We spreken 
om 14u af aan de Scouts 92ste 
Aartselaar-Reet: 
Predikherenhoevestraat 85, 2840 
Rumst.  

 
Zaterdag 11 mei 12u tot … : Kubbtoernooi & lentebar 
Dit weekend is het jammer genoeg geen Akabe. De leiding en de 
VZW slaan hun handen in elkaar om extra centjes te verdienen. 
Jullie zijn allen welkom om een drankje te komen drinken in onze 
Lentebar. Wij nodigen jullie ook allemaal uit om te komen kubben. 
 
Zondag 26 mei 11u tot 17u: Fata Morgana 
Wij hebben jullie hulp nodig! Wij kregen een brief met 5 
opdrachten. Als we deze 5 opdrachten goed vervullen, maken we 
van onze Akabe een 5 sterren Akabe. Help jij ons mee?  

 
 
Zondag 9 juni 11u tot 17u: Leger 
Geef acht… , Voorwaarts mars…, Hou jullie klaar voor de enige 
echte legervergadering!  Doe kleren aan die zeker vuil mogen 
worden!  
 

 



 WELPEN    

 

Zondag 23 juni 11u tot 17u: Professor Welp 

1 + 3 = …. 2 + 5 = … 3 – 2 = ….  8 + 2 – 1 + 5 – 4 = …. 

Kan jij deze rekenoefeningen oplossen? Kei goed! Vandaag heeft 

professor Welp jullie hulp nodig. Kom jij hem helpen? 

De ouders zijn om 16u welkom voor de kampinfo. Nadien 

kunnen jullie ook genieten van lekkere dessertjes. Tot dan!  

 

Vergeet niet om steeds te verwittigen of je al dan niet aanwezig 

kan zijn. 

Vele kusjes en knuffels van jullie welpenleiding 

Darzee, Marala, Chikai, Kdunk, Chil & Bru 

 



 JONGGIVERS 
 

Zondag 5 mei 14 u tot 17u: Scoutsorama  
Vandaag gaan we samen naar Scoutsorama, een evenement van 
Scouts 92e met Vlaamse kermis, een klimtoren en leuke 
spelletjes! Jullie zijn allemaal welkom op “den 92e” om 14u in de 
Predikherenhoevestraat 85 in Rumst.  
 
Zaterdag 11 mei 12u tot …: Kubbtoernooi & lentebar 
Een weekendje zonder akabe, maar goed nieuws voor wie zijn 
superleuke leiding toch niet kan missen: iedereen is welkom in het 
Park van Terhagen voor een drankje, een hamburger en een 
spelletje Kubb. Inschrijven voor het kubben is verplicht. 

 
Zondag 26 mei 11u tot 17u: 
fietsvergadering 
Vandaag gaan we op tocht, maar 
niet zomaar een tocht… Een 
fietstocht! Naar waar houden we 
nog even geheim, maar weet dat er een lekkere verrassing op 
jullie wacht.  We nemen op tijd contact op om iedereen op een 
veilige manier op de fiets op onze bestemming te krijgen. 
 
Zondag 9 juni 11u tot 17u: leger   
We hebben één van onze vorige vergaderingen spijtig genoeg 
moeten afzeggen, maar deze toffe activiteit willen we jullie zeker 
niet ontzeggen. GEEF ACHT! Ter plaatse rust! We zijn nog steeds 
op zoek naar goede soldaten voor ons akabeleger. Klaar voor onze 
legeropleiding?  

 
Zondag 23 juni 11u tot 17u: bouwvergadering  
De leiding is een beetje droevig, want het is al tijd voor de 

allerlaatste vergadering. Maar we sluiten het jaar af met een 



 JONGGIVERS 
 

knaller van formaat: een bouwvergadering. Tijd om te 

leren timmeren, hameren en sjorren om samen een 

supercoole constructie te bouwen. 

De ouders zijn om 16u welkom voor de kampinfo. 

Nadien kunnen jullie ook genieten van lekkere 

dessertjes. Tot dan!  

 

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

         



 WIGGO’S                                      

Zondag 5 mei 14 u tot 17u: Scoutsorama  

Yes yes yes, tien windjes in een fles! Het is weer scoutsorama! 

Dat wil zeggen, samen spelletjes spelen, lachen, een ijsje 

eten, maar vooral gezellig samen zijn en onze nieuwe 

vrienden van op districtsweekend nog eens terugzien. We 

spreken voor deze superleuke dag eens niet af op Akabe maar 

op de scouts. Eventuele extra informatie krijgen jullie nog via 

een smsje! Adres: Predikherenhoevestraat 85, 2840 Rumst 

Zaterdag 11 mei 12u tot …: Kubbtoernooi & lentebar 
Het is er weer! Ons Kubbtoernooi. Schrijf jullie dus snel in met 
jullie gezin, vrienden, familie of andere sympathisanten om 
alle wedstrijdjes te komen winnen. Er zullen ook lekkere 
hamburgers en te gekke liedjes zijn. We zien jullie daar dan, 
hè?!  

 
Zondag 26 mei 11u tot 17u: Hungergames 

Lieve strijders, vandaag is het de dag! De dag waarop we voor 

eens en voor altijd de strijdbijl tussen verschillende districten 

willen begraven. Wij, de wiggo’s, gaan bewijzen dat 

samenwerken tijdens de hungergames de betere optie is en 

dat vriendschap altijd overwint. Samen maken we er een 

betere wereld van! May the odds be ever in your favour!  

Zondag 9 juni 11u tot 17u: Reuzespelletjes-dag 
Twister, uno, petanque,... stuk voor stuk zijn het allemaal 
bekende en best wel leuke spelletjes... Maar wat als we al 
deze spelen nu eens groter, cooler en extremer maken? Hoe 
cool zou dat zijn? Wel, vandaag is het jullie kans om dit te 
ontdekken. Want wij toveren voor jullie een heleboel 
spelletjes om tot een reuze alternatief. Spannend! 



 WIGGO’S                                      

. 

Zondag 23 juni 11u tot 17u:  Afscheidsfeestje   
Pink maar al een traantje of 100 weg... Want vandaag is het al 
onze laatste vergadering samen. Maaaaaar, niet te hard 
getreurd want wij laten dit niet zomaar passeren. We sluiten 
dit fantastische jaar samen af met een heus afscheidsfeestje!  
Om 16u zijn jullie ouders ook welkom voor een dessertje en 
de informatie over het kamp.  
 
En dan is het er al... het einde van ons akabejaar!  
Wij hebben er supermegakeivethard van genoten en we zijn 
heel blij dat we het met jullie mochten doorbrengen.  
 
Tot op kamp he schatteloekes!!!  

Dikke knuffels, high-fives, handshakes,…  
Zoë, Belle, Iris, Jène, Lotte, Sofie & Jasper     



     ONTSPANNING 

Zoek onderstaande woorden in deze woordzoeker! 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 

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 0487/49.11.33 

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  



                                       

 
 

  



                                       

 


