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Dag liefste albatrossers  

Na enkele gekke maanden en een te gek kamp, gaan 

we nog een gekker jaar in. Met een jaarthema als  

‘t zal wel zijn staan wij klaar voor onze leden, hun 

ouders en elkaar. Het wordt een jaar vol uitdagingen, 

want scoutmoedig blijven we, maar dat wilt niet  

zeggen dat je ook af en toe nee mag zeggen.  

Dat het een gek jaar wordt werd al gezegd, maar 

naast fantastisch leuke activiteiten en spelletjes gaan 

er ook enkele veranderingen gebeuren. Dit jaar zijn 

we niet meer in vier takken aan het spelen, maar wel 

in drie. Verder is er een hoop nieuwe, mega toffe  

leiding bij gekomen die staan te popelen om jullie 

een geweldige tijd te bezorgen.  

Dat het een gek jaar wordt? ‘T zal wel zijn  

Als je in de loop van het scoutsjaar ook regelmatiger 

op de hoogte wil blijven, kan dat natuurlijk altijd via 

onze website (www.akabe-albatros.be). Nog meer 

leuke updates vind je terug op onze Face-

bookpagina  

(www.facebook.com/akabealbatros)  

en Instagram-account (@akabealbatros). 

Vergeet ook zeker de foto’s op Gimm-e 

niet!    

Veel leesplezier!   

De leiding 

Hallo daar! 
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Lode, Janosch, Noi, Milla, Zine-Dine, 
Lize, Warre, Wout, Gust, Siebe, 
Bruce en Jeff 
 
Leiding: Dina, Tia, Jozefien en  
Jorinde 

Hanne, Sem, Mathias, Flore,  
Dimitri, Lennert, Femke, Bert,  
Valerie, Björn, Brent, Sophie,  
Dylan en Tibo 
 
Leiding: Simon, Jasmien, Jitse, 
Jolien en Fien 

Takverdeling 

Stan, Ian, Wout, Kelly, Laura, Tom, 
Ward,  Laïs, Sergio, Sinem, Xenia, 
Kiara, Jef C 
 
Leiding: Loena, Saartje, Jef en 
Kenna p
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19 september 
Overgang 

 
3 oktober 

Grote rode luchtballon  
 

17 oktober 
Toeeee Taaaa Toeeee Taaaa Toeeee Taaaa 

 
24 oktober 

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand 
 

07 november 
Bert Bever 

 
21 november 
Boem!!!!!!!!!! 

 
05 december 

Hij komt, hij komt… 
 

 

 

 
 

 

 

Alle vergaderingen zijn van 14u tot 17u, tenzij anders vermeld. 

Kalender Bevers 
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Kalender Goblins 

Alle vergaderingen zijn van 14u tot 17u, tenzij anders vermeld. 

19 september 
Overgang 

 
3 oktober 

Gunter de galaxygoblin  
 

17 oktober 
Gunter en Gert 

 
24 oktober 

Gunter zoekt een Gobelientjes 
 

07 november 
Gunter in het grote oerwoud 

 
21 november 
Gillende Gunter 

 
05 december 
Goede Gunter 
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19 september 
Fries before guys 

 
3 oktober 

Battle of K-pop 
 

17 oktober 
Tobleronetocht 

 
24 oktober 

Bomen verwijderen voor Dummies 
NATUURPUNT! (meer info volgt!) 

 
07 november 

Give America it’s braincells back 
 

21 november 
Mummie tegen de muur 

 
05 december 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje 

weer aan 
 

 

 

 

Kalender Pioniers  

Alle vergaderingen zijn van 14u tot 17u, tenzij anders vermeld. 
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Speciale vergaderingen 
 
19 december: kerstfeestje 
We vieren gezellig Kerstmis samen. Meer info volgt! 
 
24 oktober: Pioniers Natuurpunt 
PIONIERS beleven deze dag een knots gek Natuurpunt 
avontuur. Meer info volgt via de takleiding. Bevers en  
Goblins hebben activiteit op het lokaal van 14:00 tot 
17:00. 
 
03 april: daguitstap 
Meer info over de daguitstap volgt! 
 
26 juni: laatste vergadering & Akafé 
Helaas komt ook aan dit scoutsjaar een eind... We sluiten 
af met een Akafé waar je kan genieten van een fris drank-
je en een lekkere (volwaardige) maaltijd.  Meer info volgt! 
 
 

Weekend & Kamp 
 
19-21 februari: Weekend 
Jos de magische maffia man 
 
Zaterdag 25 – donderdagavond 30 juli: Kamp 
Josée gaat op het pad der zeven zonden 

Belangrijke Data 
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Belangrijke Data 

Sponsoractiviteiten 
 
29 november: Zuiderse-afhaal-eetdag 
Meer info over de Zuiderse Eetdag 2020 volgt snel! 
 
02 mei: Moto– en fietstocht 
Fietsen, motorrijden of gewoon iets komen eten en drin-
ken? Het kan allemaal. 
 
08 mei: Schlagerhei 
Deze editie van de Schlagerhei wordt een minstens even 
tof feestje als de eerste! 
 
21-22 augustus: BBQ 
Lekker smullen op onze jaarlijkse BBQ. 
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Al ontelbare jaren lopen er bij Akabe Albatros  
abnormale,  knotsgekke, geweldige superhelden 
rond. Zij zijn beter bekend als ‘de leiding’. Af en 

toe wat onnozel of overactief, maar ook      
verantwoordelijk en superlief!  

Ken of ben jij zelf zo iemand? 
Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen 
via leiding@akabe-albatros.be of laat een bericht 

achter op www.facebook.com/AkabeAlbatros 
 

Because WE (still) need YOU. 

Leiding Gezocht 

mailto:leiding@akabe-albatros.be
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Schatkistweetje 
Wist je dat bij verschillende mutualiteiten je kamp-, 
weekend-, of lidgeld voor een (groot) deel kan terug 
krijgen? Pas op: Van lidgeld kan je bij CM sinds dit scouts-
jaar niets meer terugkrijgen.  
 
Het principe is simpel. Je kan bij je mutualiteit navragen of 
ze een dergelijke terugbetaling doen. Soms kan de 
mutualiteit zowel kamp-, weekend– als lidgeld voor een 
deel terugbetalen, en soms komt er maar één activiteit in 
aanmerking. Je mutualiteit heeft dan een bewijs nodig. Dit 
kan een betalingsbewijs of een deelnamebewijs zijn, en 
soms ook beide. Die bewijzen kunnen officiële documenten 
zijn, door de mutualiteit opgesteld. Indien dit niet zo is, 
geen nood, dan stellen wij wel een dergelijk bewijs op. 
 
Heb je een dergelijk bewijs nodig?  Vraag het gerust 
na bij de leiding. Zij geven je vraag door aan de be-
heerder van de Akabe Albatros schatkist. 
 
Die stelt deze bewijzen namelijk op en vervolledig ze met 
een Akabe-stempel en sierlijke signatuur. Nadien bezorgt 
die alles zo snel mogelijk aan je terug. 
 
Heb je een officieel document, opgesteld door de 
mutualitet, nodig, mag je deze zelf afdrukken, de ei-
gen gegevens invullen en afgeven aan de leiding. 
 
Zij geven dit door aan onze schattenbewaarder en zij zorgt 
er voor dat dit zo snel mogelijk verder ingevuld, gehandte-
kend en bestempeld terug bezorgd 
wordt. 
 
Dat gaat niet enkel bij mutualiteiten, 
maar ook in sommige gemeenten is zo’n 
terugbetaling mogelijk. Het principe is 
net hetzelfde. In Heist-Op-Den-Berg  
bijvoorbeeld werken ze met een vrije-
tijdskaart. 
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Schatkistweetje 
Via Scouting op Maat ondersteunt Scouts en Gidsen Vlaan-

deren iedereen voor wie de kostprijs een drempel vormt 

om deel te kunnen nemen aan het spel van scouting. 

 

Door Scouting op Maat kan je beroep doen op 

het verminderd lidgeld. Wie het financieel moeilijk heeft 

kan zo meer dan de helft van het lidgeld besparen. Ook 

voor uniformstukken van Scouts en Gidsen Vlaanderen be-

taal je minder met Scouting op Maat. 

 

Hoe? Door er gewoon iemand van de groepsleiding over 

aan te spreken. Zij kunnen dan zonder tussenkomst van 

derden het verminderde lidgeld toekennen . 

 

Naast het lidgeld komen er natuurlijk nog kosten kijken bij 

een scoutsjaar (kamp, weekend, daguitstap). Ook hier 

kan Scouting op Maat voor een deel tussenkomen. Dit 

door het solidariteitsfonds “Fonds op Maat”. Scouts en 

Gidsen Vlaanderen komt dan voor maximum een derde 

van de totale prijs tussen, de groepskas komt voor nog 

een derde tussen en jij betaalt slechts het laatste der-

de van de totale prijs. 

 

Heb je nog meer vragen hierrond mag je steeds Loena 
aanspreken op een van de volgende vergaderingen  
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Uitbreiding Lokaal 

Zoals je kan zien zijn de werken aan de uitbreiding 

van ons lokaal officieel begonnen. Concreet breiden 

we uit met een grote speelzaal, een snoezelruimte, 

leidingslokaal en een materiaalruimte.  Zo’n uitbrei-

ding kost natuurlijk wel wat… Op dit moment hebben 

we de centjes om het gebouw wind dicht te zetten. 

Voor de binnenafwerking zijn we echter nog opzoek 

naar centjes. 

 

Financiële hulp is dus steeds welkom! En jij mag ons 

daar steeds bij helpen. Jij of iemand die je kent kan 

een gift storten op: 

BE55 4096 5041 4144 met Mededeling: BVG 5-377 

BIJBOUW 

 

Een gift vanaf €40 is trouwens fiscaal aftrekbaar. 
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Startvergadering  

Hallo lieve Albatrossers, 
 

We leven hier in het Pijpelbos meestal lang en gelukkig, 
maar er was eens een dag dat dat anders was. Op die  
speciale dag nam de leiding het weer eens tegen elkaar 
op, om weer eens te bewijzen wat ze allemaal konden. 
'Ik kan dit het beste!' riep het ene leiding, terwijl een  
ander zich al aan het bewijzen was in een andere  
discipline. De leiding was  zo hard bezig met te bewijzen 
wie het langst een bal in de lucht kon houden of het verst 
kon springen, dat het ook bij we leden begon te kriebelen 
om zichzelf te bewijzen. Ze verdeelden zich in groepen en 
namen het tegen elkaar op. De ene keer won het team 
met het oudste lid, de andere keer het team met het  
jongste lid. Soms won het team met de slimste leden, dan 
weer het team met de sterkste. Ieder team had zo zijn 
specialiteit. Ook bij de leiding was het niet anders,  
uiteindelijk won iedereen wel een keertje, of nu ja… toch 
bijna iedereen! 
Zo zie je maar dat iedereen uniek is en goed is in sommige 
dingen en misschien beter een helpende hand zoekt bij 
andere dingen. Dus maar goed dat in het Pijpelbos altijd 
iedereen paraat staat voor iedereen, 't zal wel zijn! 
 

Dat doet me 

trouwens denk 

aan… maar dat, 

lieve  

Albatrossers, 

dat is weer een 

ander verhaal.   
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kapoenen & kawellen 

27 laatse activiteit voor kamp  

Vandaag besloten we om met de Kawellen samen te  
spelen omdat we anders maar met weinig waren. Om  
zeker te zijn dat we alles veilig houden zodat we allemaal 
op kamp kunnen spelen we vandaag met een beetje  
afstand. Maar dat betekent niet dat het saai is!  
Allesbehalve zelfs! Een beetje afstand houden of niet we 
vliegen er meteen in met de leuke spelletjes. Maar eerst 
natuurlijk onze handen wassen. Als eerste zijn we  
begonnen met tikkertje poolnoodle. Met een kleurrijke 
maar zachte buis moesten we proberen om zoveel  
kapellen aan te tikken. We hadden het geluk dat de  
andere takken op andere uren kwamen spelen dus we 
hadden heel het veld voor ons om dus we konden super 
hard lopen. Na al dat lopen was het tijd voor iets rustiger: 
PANG! Wie o wie zal dit spannende spelletje winnen? Het 
weer besloot een beetje moeilijk te doen waardoor we 
even naar een droog plaatsje zijn moeten gaan om te 
schuilen. Maar de regen kan ons niet tegenhouden. We 
speelde verder met een zelf verzonnen spelletje genaamd 
‘onzichtbare tik-tak boem’. Hier moesten onze kapellen 
een onzichtbare bal doorgeven voor deze ontplofte. Na  
onze laatste keer spelen zijn we helemaal klaar voor kamp 
en het nieuwe scoutsjaar! 
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Kapoenenkronieken 

Kamp: met Jos den hippie in den tippie  

Eindelijk is het zo ver! Het lang verwachte kamp is er. Met 
Jos den hippie in den tipi. Na een saaie busrit is het eerst 
nog bedden verdelen en opmaken maar dan is het eindelijk 
tijd om te spelen. Natuurlijk ook eerst nog een rondleiding 
zodat niemand verloren loopt. Om wat extra sfeer te heb-
ben, hebben we een aantal keer samengespeeld met de ka-
wellen. We hebben super veel leuke dingen gedaan! Van 
een wandeltocht naar een film kijken naar vettige spelen en 
nog veel meer leuke dingen. Voor de daguitstap konden we 
jammer genoeg nergens heen maar dat heeft ons niet te-
gengehouden om een mega coole daguitstap op ons eigen 
terrein te hebben. In de voormiddag kon iedereen een aan-
tal workshops kiezen. Zo hebben alle taken samengespeeld. 
Na lekkere sandwiches van de foeriers (die het hele kamp 
voor lekker eten gezorgd hebben) was het vrij spel. De fuif 
heeft ook voor super veel gezelligheid gezorgd. Op de bon-
te avond hebben we eerst een zelfgeschreven liedje gezon-
gen. Later op de avond werden er een paar traantjes gela-
ten voor de leiding die ging stoppen maar we zijn zeker dat 
ze nog wel eens komen meespelen. De volgende dag was 
het al weer tijd om naar huis te gaan. Maar het was 100% 
een onvergetelijk kamp. 
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Kawellen-kunsten 

Kamp: met Jos den hippie in den tippie  

Het begon allemaal met een lange busrit, maar echt een 
hele lange busrit. En toen we dan eindelijk arriveerden, 
bleek er al een moord gepleegd te zijn! Het opperhoofd 
van de hippianen had de geest gegeven. Gelukkig waren 
de kawellen er nog om het mysterie op te lossen. Ze  
doorzochten elke kamer, vonden de juiste hints en pakten 
de dader: Josée zal het nooit meer doen.  
Na een eerste dag vol (in)spanning zorgde Balou voor de 
ontspanning. Want wat is er beter om op krachten te  
komen dan een goede filmklassieker.  
 
Geïnspireerd door de avonturen van Mowgli begonnen de 
kawellen aan hun eigen avontuur. Door de anderen en 
zichzelf beter te leren kennen, ontdekten ze waar ze  
tijdens het kamp aan wilden werken. Elke Kawel schreef 
zijn eigen belofte en gooide zijn zwaktes in de vlammen.  
Om zich te bewijzen, namen de kawellen het op tegen de 
jong-givers. En of we hen ingemaakt hebben? Natuurlijk 
niet, samen spelen is toch veel leuker! 
 
De kawellen hadden de smaak van het samen spelen wel 
te pakken! Zelfs zonder uitstap maakten ze er een  
geweldige dag van! Ze leerden sjorren, schaafden hun 
kampdanstalent bij en speelden de pannen van het dak 
met alle andere hippianen. Het was een daguitstap om 
nooit te vergeten. Nog even langs de drive in voor  
platgeduwde sandwiches, zo hoort een daguitstap toch te 
zijn.  
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Kawellen-kunsten 

Na een dag vol intensief spelen, was het tijd voor een 
kalm dagje. En hippianen die weten hoe je zo’n dag goed 
spendeert. Totempalen versieren, waterkers planten in  
gepersonaliseerde potjes en je eigen T-shirt maken. Wie 
zou daar zijn bed nu niet voor uitkomen? Zelfs een  
ontspannende wandeling stond op het programma. Helaas 
waren de cowboys het daar niet mee eens… Zij verklaar-
den de oorlog aan de hippianen en de kawellen moesten 
weer in actie schieten. Ze gingen tot het uiterste om de 
sherrif ervan te overtuigen zijn wapens neer te leggen. De 
hippianen gingen grenzen over om hun doel te bereiken. 
In Frankrijk spreken ze nog van hun heldhaftigheid.  
Gelukkig konden ze de vrede weer terugbrengen.  
 
En dat werd gevierd! Met een gigantisch feest! Een  
legendarisch feest! Een feest met allerlei verassende 
feestbeesten, waar de hippianen nog lang aan zouden  
terugdenken.  
Voor de laatste dag aanbrak, moest er nog 1 ding  
gebeuren. De kawellen moesten bewijzen dat ze nergens 
bang van waren. En zelfs de foeriers kwamen helpen om 
de kawellen op proef te stellen. Ze trotseerden eieren, 
verf, allerlei indianensauzen en 10 000 druppels water. 
Maar bewezen nog maar eens tot wat de kawellen  
allemaal in staat zijn. Ze waren klaar voor een ritueel 
kampvuur met een zelfgeschreven lied; een top-hit mag ik 
wel zeggen! 
 
De laatste dag was aangebroken. Maar afscheid nemen 
dat doen de kawellen in stijl. De beloftes die ze maakten 
en waar ze het hele kamp lang aan gewerkt hadden,  
werden vervuld. De kawellen kregen een grijze wolf als 
bewijs van hun moed en doorzettingsvermogen. En als 
herinnering aan het harde werk dat ze samen verzet heb-
ben.  
En zo eindigde het kamp in een lange rit, maar echt een 
hele lange rit.  
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Jong-Giververtelsels  

27 juni: laatste vergadering  
 

JAAAAAAAAAAAAAAAAA!! Na meer dan drie lange maan-
den kon er EINDELIJK terug een vergadering doorgaan! 
Het was veel te lang geleden. Stomme  
Corona toch! Maar soit, we mochten elkaar terugzien en 
wat was het fijn om elkaar terug te zien!  
 
Oké het was een speciale vergadering. Andere uren dan 
normaal, geen andere takken aanwezig en we moesten af-
stand houden. Maar ondanks dat was het toch een heel 
toffe middag. En nee, niet alleen omdat de jogi’s pizza 
kregen als middagmaal (hoewel dat  
natuurlijk wel hielp om er een fijne middag van te maken). 
Wat bijpraten, corona-proof spelletjes  
spelen, samen lachen, het nieuwe stuk lokaal bewonderen.  
 
Het was een heel fijne middag die ons allemaal veel deugd 
heeft gedaan (en nee, weeral niet alleen omdat we pizza 
kregen). 
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Jong-Giververtelsels  

Kamp: met Jos den hippie in den tippie 
 
Uch  
De Jogi’s gingen afgelopen zomer op bezoek bij het Hippi-
anen-reservaat om een weekje samen te leven met deze 
eeuwenoude stam van Hippie-Indianen. FRIETJE!  
 
Het was een week om nooit te vergeten! Een onvergetelijk 
kamp was het, vol leuke activiteiten, zotte  
leiding, toffe spelletjes, goed eten en heel propere handen. 
HAMBURGER! 
 
Wat hebben de jogi’s allemaal gedaan? Veel! Ze zijn op 
tocht gegaan naar het verre buitenland (De Franse grens 
was een kwartiertje wandelen). Ze hebben Cath en Jeroen 
uitgelachen toen ze een poging deden om een knutselacti-
viteit te leiden. Ze hebben kastelen burchten gemaakt met 
een prachtig “carcassone”-achtig bordspel. BIG MAC! 
 
Wat nog? Ze hebben gefeest en gedanst op de fuif! Ze 
hebben zich samen geamuseerd met die schattige  
kawellen en daarna met die stoere givers. Ze hebben zich 
af kunnen koelen met waterspelletjes (en de  
leiding extra nat maken hihihi).  
DUBBELE MILKSHAKE! 
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Jong-Giververtelsels  

Was dat alles? Tuurlijk niet! Ze hebben de  
Hippieshake gedanst. Ze hebben een hele avond  
zitten wedden op elkaar. Ze hebben een marktje  
gehad waar ze mochten kiezen wat ze deden (actieve 
spelletjes, iets rustig, iets scoutesk of iets met  
muziek). CHICKEN NUGGETS! 
 
Zoals elk jaar hebben ze ook lekker gegeten, goed  
geslapenen veel de leiding geplaagd! FRIETJE! 
 
En vooral, ze hebben een geweldig tof nieuw spel  
leren kennen! Het McDonalds-spel! Zo tof was het dat ze 
het meerdere keren hebben gespeeld en zelfs in hun bonte 
avond-actje hebben verwerkt! FRIETJE! 
 
Was het een onvergetelijk kamp? ’t zal wel zijn! 
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Legendes der Givers  

27 juni: Rafiki gaat helemaal Rikitiki in het 
akacafe  

Het was de laatste vergadering voor dat het kamp eraan 
kwam en de givers hadden er superveel zin in. Na een  
lange tijd geen scouts de mogen geven wegens het vuile 
virus mochten we elkaar met de nodige afstand allemaal 
terugzien en we keken er naar uit. 

 

Toen ze aankwamen waren ze al in de wolken en kon het 
geluk al niet meer stuk. Ze kwamen dus ook terug rafiki 
tegen die op het café een feestje wilde bouwen maar  
dringend hulp nodig had. Hij had namelijk al een plek ma 
nog niks van eten of versiering en dus moest hij nog op 
zoek gaan. 

De givers kwamen het magische spelbord tegen en telkens 
als ze een opdracht voltooien kregen ze iets om het feest 
wat op te peppen. Eerst kregen ze eten en drinken, daarna 
wat muziek om het feest echt te laten beginnen en natuur-
lijk ook een gezellig (elektronisch) kampvuur om de avond 
goed af te sluiten. 

 

Ze hebben zich super geamuseerd en ze hebben alles  
super goed meegedaan, ze hebben alles kunnen verdienen 
en ze hebben alles gegeven. Het laatste uur was  
aangebroken en we hadden nog een leuk feestje samen 
met de givers, het einde en de laatste vergadering voor 
kamp was dus helemaal geslaagd !!!  
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Legendes der Givers  

Kamp: met Jos den hippie in den tippie 

Tijdens het kamp zijn de givers stap voor stap de legende 
van de oude Rakkitakki te weten gekomen.... Rakkitakki 
was een oud indianenopperhoofd van lang lang geleden. 
Op een avond had hij de nachtwacht over zijn indianen-
dorp, aangezien de cowboys wel eens op de loer durfden 
liggen.  

Die avond zag hij een vallende ster steeds dichterbij  
komen. Allez, dat dacht hij toch, maar toen de ster  
dichterbij kwam, bleek het helemaal geen ster te zijn. Het 
was de tandenfee. De fee vertelde Rakkitakki dat ze haar 
job beu was en eens iets anders wou proberen. Ze wou 
net zoals de geest van Aladdin wensen verwezenlijken.  

Rakkitakki wou al sinds hij een klein indiaantje was eens 
naar de toekomst gaan, aangezien hij nogal een avonturier 
was. Echter suckte de tandenfee een beetje, waardoor hij 
vastgeraakte in de sixties. Hier leerde hij Joost kennen, 
een zeer alternatieve hippie. Ze raakten bevriend en Joost 
nam Rakkitakki overal mee naartoe. Maar Joost bleek  
anders geaard, hij bleek een kind van de duivel te zijn!  
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Legendes der Givers  

Op een dag nam Joost Rakkitakki mee naar het  
flowerpower festival. Joost had teveel aan blaadjes  
geroken en liet in zijn gekke bui Rakkitakki bloemetjes 
eten. Deze waren echter giftig waardoor Rakkitakki in  
coma geraakte. Terwijl Rakkitakki daar lag, was Joost hem 
al lang vergeten. Toen kwam de corrupte leider van 
Vlaams België langs. Hij wou wraak nemen op de vuile 
hippies. Toen hij Rakkitakki daar zag liggen, greep hij zijn 
kans. Hij kleedde hem uit en bestal hem van al zijn  
bezittingen.  

Toen Rakkitakki wakker werd, lag hij in zijn onderbroek 
naast een vrouw, want ja, open relaties enzo. Mede  
dankzij dit leuke verhaal, de gekke acteertalenten, de  
leuke spelletjes en natuurlijk onze enthousiaste givers, 
was het een kamp om nooiitttt te vergeten! 
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Trooper 

Sinds kort hebben we een geweldige nieuwe, digitale ma-
nier waarmee jij onze Akabe kan steunen. Door vanaf 
nu al jouw online aankopen via Trooper te doen, kan je 
onze Akabe steunen, zonder ook maar 1 eurocent ex-
tra te betalen! 
 
Hoe werkt het? 
1. Je gaat naar onze pagina op Trooper (www.trooper.be/
akabealbatros). 
2. Je kiest je shop en klikt op de banner. De link weet dat 
jij ons wil steunen. 
3. Je doet gewoon je aankoop zoals altijd, zonder een euro 
extra te betalen. 
4. De shop betaalt een percentje aan onze club. 

Je kan zowat alles kopen!!! Kleding, Boodschappen, reis-
jes, uitstapjes, eten, elektronica, speelgoed, cadeaus… 
Noem het maar op. Collect & Go, Coolblue, Booking.com 
en Collishop doen onder andere al mee. 

Je koopt hetzelfde product, aan dezelfde prijs én bij de-
zelfde webwinkel. De koper betaald absoluut niets extra en 
wij krijgen van de webwinkel een percentje van jouw aan-
koopbedrag. Wat een ingenieus systeem, toch? 

Zet de link tussen je favorieten, zodat je hem altijd bij de 
hand hebt. En vertel het verder aan vrienden en familie. 
Kortom: Troopen en delen maar!!!! 

Bedankt om jouw steentje bij te dragen! 

http://www.trooper.be/akabealbatros
http://www.trooper.be/akabealbatros
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Contact 

Bevers 
Dina De Ryck 
Tia Verstrepen 
Jozefien Ceusters 
Jorinde Quintens 
 
 
 
 
Contact: 
Jorinde Quintens 
0477/65.45.38 
leidingbevers@ 
akabe-albatros.be 
 

Goblins 
Simon Van Looy 
Jasmien Van Simaeys 
Jitse Van Nueten 
Jolien Depaepe 
Fien Goethals 
 
 
 
Contact:   
Simon Van Looy 
0472/90.27.53 
leidinggoblins@ 
akabe-albatros.be  
 

Pioniers 
Loena Pledts 
Saartje De Wyngaert 
Jef Verrengen 
Kenna Verstrepen 
 
 
 
 
Contact: 
Saartje De Wyngaert 
0499/17 75 20 
leidingpioniers@ 
akabe-albatros.be 

Groepsleiding  
groepsleiding@akabe-albatros.be 
 
Loena    0498/69 36 24 
Dina     0492/76 64 55 
Jasmien    0484/18 00 29 

leiding@akabe-albatros.be 
www.akabe-albatros.be 

www.facebook.com/akabealbatros 
Instagram: @akabealbatros 


