
  

 

Jaargang 20 
   December-februari 

 
Akabe Albatros 



2 

 

Dag liefste Albatrossers  

Hopelijk hebben jullie de nieuwe tak en leiding goed leren 

kennen de afgelopen maanden! Het was niet altijd  

vanzelfsprekend. We hebben elkaar al een tijdje niet 

meer ‘in real life’ kunnen zien, maar onze online-

connectie is straffer dan 5G! Hoewel we jullie graag weer 

zouden verwelkomen in het Pijpelbos, moeten we alvast 

meedelen dat Akabe alvast tot 15 januari 2021 online 

blijft.  

Of de leiding jullie mist?  ‘T zal wel zijn! Maar we doen 

ook superhard ons best toch sfeer te brengen tijdens deze 

gekke wintertijd. Wat e allemaal nog op de planning 

staat, kan je lezen in deze Akapost! We stellen jullie ook 

voor aan de nieuwste pronkstukken van onze   

leidingsploeg en verklappen wie de nieuwe groepsleiding 

is.  

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 upda-

tes vind je terug op onze Facebookpagina (facebook.com/

akabealbatros) en Instagram-account (@akabealbatros). 

Vergeet ook zeker de foto’s op Gimme 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 december 
Kerst* 

 
09 januari 

Duizend jaar later... 
 

23 januari 
Knor! Boe! Miauw! Snif! Kukeleku! Woof woof! 

Kraaaaa! Mèèh! Rawtch! 
 

06 februari 
RDPK 

 
19-21 februari 

Jos de magische maffiaman* 
 

06 maart 
Struik 

 
 

!! Tussen 19 december en 09 januari zit een extra weekje. 
Deze gaat de leiding gebruiken om te studeren of een 

kerstboom te versieren !! 
 
 

*Wegens COVID-19 zal Jos dit jaar enkel zijn  
knuffelcontact Josée uitnodigen voor het kerstdiner. Wat 
er voor jullie op de planning staat komen jullie zo snel  
mogelijk te weten via mail! Ook het weekend is voorlopig 
nog onder voorbehoud. 

 
 

Online of in het Pijpelbos? Updates via mail! 

Kalender Bevers 
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Kalender Goblins 

Online of in het Pijpelbos? Updates via mail! 

19 december 
Goedgelovige Gunter*  

 
09 januari 

Gymnastische Gunter 
 

23 januari 
Gunter gaat geocachen  

 
06 februari 

Gunter gaat golfen  
 

19-21 februari 
Weekend* 

 
06 maart 

Gunter de geheime agent 007 
 
 

!! Tussen 19 december en 09 januari zit een extra weekje. 
Deze gaat de leiding gebruiken om te studeren of een 

kerstboom te versieren !! 
 
 

*Wegens COVID-19 zal Jos dit jaar enkel zijn  
knuffelcontact Josée uitnodigen voor het kerstdiner. Wat 
er voor jullie op de planning staat komen jullie zo snel  
mogelijk te weten via mail! Ook het weekend is voorlopig 
nog onder voorbehoud. 
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19 december 
Lap, hij is in het land* 

 
 

09 januari 

新年快乐  

 
23 januari 

Fika-Fauteuille-Finland  
 

06 februari 
Temptationnnn…  

 
19-21 februari 

Weekend: Jos en de magische maffia* 
 

06 maart 
Alaaffff! 

 

 

!! Tussen 19 december en 09 januari zit een extra weekje. 
Deze gaat de leiding gebruiken om te studeren of een 

kerstboom te versieren !! 
 
 

*Wegens COVID-19 zal Jos dit jaar enkel zijn  
knuffelcontact Josée uitnodigen voor het kerstdiner. Wat 
er voor jullie op de planning staat komen jullie zo snel  
mogelijk te weten via mail! Ook het weekend is voorlopig 
nog onder voorbehoud. 

 

Kalender Pioniers  

Online of in het Pijpelbos? Updates via mail! 
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Speciale vergaderingen 
 
19 december: kerstfeestje 
Wegens COVID-19 zal Jos dit jaar enkel zijn knuffelcontact 
Josée uitnodigen voor het kerstdiner. Wat er voor jullie op 
de planning staat komen jullie zo snel mogelijk te weten 
via mail!  
 
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 
Onder voorbehoud wegens COVID-19! Zodra we over 
meer informatie beschikken, krijgen jullie deze via mail. 
 
Zaterdag 25 – donderdagavond 30 juli: Kamp 
Josée gaat op het pad der zeven zonden 
 
 
 
 
 
 
 

 

Belangrijke Data 
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Belangrijke Data 

Sponsoractiviteiten 
 
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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Nieuwe leiding 
 

Jozefien 

Hoihoi, ik ben Jozefien, ik ben geboren op 1 november in 
1997. Ik woon met mijn mama, papa, 2 zussen en 2 
broers in Begijnendijk. Dit is mijn eerste jaar als leiding bij 
akabe. Maar ik heb er veel zin in! Buiten akabe werk ik in 
de weekends ook in de bakker en speel ik ukelele. Ik heb 
er zin in om er een heel fijn jaar van te maken!  

 

Jorinde 

Hey hey! Ik ben Jorinde ik ben geboren op 28 oktober 
2004 en heb zelf nog 1 jongere broer en 1 jongere zus. Dit 
is mijn eerste jaar als leiding bij de akabe. Maar ik heb 
heel veel zin om samen met ons leden veel leuke spelle-
tjes te spelen. Buiten de akabe zijn mij hobby’s dansen en 
zingen. In mijn vrije tijd lees ik graag boeken en kijk 
graag films en dan vooral musicals. Ook ben ik veel en 
graag bezig met mijn twee hondjes  Noodels en Brownie. 
Maar jammer genoeg moet ik nog veel van mijn tijd in 
school steken. Daar studeer ik gezondheids en welzijnswe-
tenschappen. Groetjes 
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Jolien 

Hallo! Ik ben Jolien en ik ben geboren op 16 maart 2002. 
Ik woon in Sint-Katelijne-Waver maar zo dichtbij Mechelen 
dat ik ik vaak daar ben. Ik woon bij mijn mama samen 
met ons konijn. Ook ben ik trotse mama van mijn hondje: 
Billy! Ik studeer nu Orthopedagogie  in Antwerpen. Ik heb 
verschillende hobby's en interesses zoals muziek, lezen en 
films en series kijken. Nu vind ik het natuurlijk ook heel 
leuk om naar de Akabe te komen! Tot snel! Jolien 

 

Fien 

Hey hey! Ik ben Fien en besloot om op 23 augustus 2003 
in het ziekenhuis van Helsinki te Fi(e)nland de wereld te 
begroeten. Nu woon ik in het mooie Hulshout naast het 
bos en de Grote Nete samen met mijn kleine zus, mama 
en papa, maar je kan me doordeweeks ook een beetje 
verder terug vinden achter de schoolbanken in het gezelli-
ge stadje Lier. Mijn dagen zijn helemaal gevuld met mu-
ziek spelen, op stap gaan met mijn vrienden, huiswerk 
maken, heel veel ijsjes eten en sinds dit jaar kan je ook 
mij terugvinden in de beste akabe van het hele land! Heel 
veel groetjes, van mij :)) 

 

Kenna 

Hoi Hoi! Ik ben Kenna. Ik ben geboren in 2000 en ben ja-
rig op 21 april (vergeet deze datum zeker niet!). Ik heb 
een klein monster genaamd Tia, zij is mijn zus. Ik ben het 
baasje van een kleine schattige chihuahua met de naam 
Lilly. Momenteel studeer ik jammer genoeg nog. Mijn hob-
by’s zijn een boek lezen met een warme thee en natuurlijk 
nog Akabe. Groetjes Kenna 
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Groepsleiding 
 
De tijd heeft het uitgewezen. Onze groepsleidingsploeg 
heeft dit jaar versterking gekregen! Jeroen kan achter-
overleunen, want zijn opvolgster Jasmien neemt al zijn ta-
ken over.   
 
Groepsleiders zijn een beetje de leiders van de leidings-
ploeg. Zij zorgen ervoor dat de groepsraden in goede ba-
nen geleid worden, dat de contacten onderhouden worden 
en dat de administratieve en financiële poespas geregeld 
wordt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat zij alles in hun 
eentje doen of beslissen. Ze nemen enkel wat extra taken 
op, om zo een goede basis te vormen voor hun medelei-
ding.  
 
Dit zijn hun grootste taken. Zo weten jullie ook bij welk 
probleem je welke groepsleiding moet contacteren: 
Jasmien: Subsidies  
Dina: Groepsadministratie & Verzekeringen  
Loena: Financiën  
 
Voor al jullie vragen, groot of klein, moet je bij Jasmien, 
Dina en Loena zijn! 
groepsleiding@akabe-albatros.be 
Jasmien: 0484/18 00 29 
Dina: 0492/76 64 55  
Loena: 0498/69 36 24   

mailto:groepsleiding@akabe-albatros.be
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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 uitbreiding 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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BEVERS 
 
19 september: overgang 
 
Eindelijk weten we het! De nieuwe takken en de nieuwe 
leiding zijn bekend. Met trots noemen we onszelf nu de 
bevers met als leiding: Dina, Jozefien, Jorinde en Tia. Na 
en spannend spel van rad van fortuin is het tijd om eens 
te kijken of we wel echte bevers kunnen zijn. Zo trokken 
we snel het bos in en verzamelde we de zwaarste takken 
om een grote en stevige dam te bouwen. Daaruit bleek dat 
onze naam ons duidelijk op het lijf geschreven is.  
Natuurlijk werken bevers niet enkel dus na een snel koekje 
zijn we en aantal spelletjes gespeeld en hebben we ook 
even vrij gespeeld in de speeltuin. Een geslaagde eerste 
activiteit? ’t Zal wel zijn!  
 
03 oktober: Grote rode luchtballon 
 
Vandaag hadden we speciaal bezoek… Bijna iedereen van 
studio 100 zat bij ons in de lokalen! En met al die coole 
personages brengen dan natuurlijk ook super coole  
spelletjes met hen mee. We hebben samen met Samson 
en Marie gezien wie het langst een ballon in de lucht kan 
houden. Met Maya de bij hebben we verstoppertje  
gespeeld. Zelfs Vladimir van de nachtwacht was erbij. Met 
hem hebben we weerwolven gespeeld. Mega Mindy was er 
natuurlijk ook. Met haar hebben we een super moeilijk  
heldenparcours afgelegd. Voor onze bevers ging dat  
natuurlijk best vlot aangezien zij dan ook echte  
superhelden zijn.  
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BEVERS 
 
17 oktober—Toeeee Taaaa Toeeee Taaaa Toeeee 
Taaaa  
 
Corona, het is me wat! Tekorten in de zorg en bij het  
veiligheidspersoneel… Daar moest iets aan gedaan  
worden. Daarom namen de Bevers het heft in eigen  
handen en beslisten ze om zich nuttig te maken. Natuurlijk 
kan je geen beroep uit oefenen zonder eerst een opleiding 
gevolgd te hebben. Op 1,2,3 toverden de Bevers zich om 
in echte beroepsexperts!  
Geen brand is te vurig, geen kat zit hoog genoeg in de 
boom, geen boef is ze te slim af en geen 
verpleegster is zo lieve als deze toppers! Na een korte 
maar fikse opwarming, kon de opleiding beginnen. Alsof ze 
nooit iets anders gedaan hadden, redden ze katjes uit  
hoge bomen. Ze brachten ze zelfs veilig naar een asiel in 
de buurt. En dat allemaal zonder geraakt te worden door 
vliegende obstakels die zomaar uit het niets tevoorschijn 
kwamen. Als echte politieagenten leerden ze te denken  
zoals boeven dat zouden doen om hen snel en handig te 
kunnen vatten. En last but not least toverden ze als heuse 
zorgverleners een lach op de gezichten van verschillende 
mensen die, nu niet meer zo, eenzaam zijn. (En natuurlijk 
op het gezicht van Tia, die nu blij is dat ze nog leeft door 
ze snelle tussenkomst van onze Bevers!) 
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BEVERS 
 

07 november—Bert Bever 
 
Een online battle, het klinkt gewoon al episch. Niet zo 
episch als in het echte leven natuurlijk, maar we maken er 
samen het beste van! 
Jos wilde wel eens zien wat die Bevers nu echt waard zijn. 
Of ze wel echt die perfecte tak zijn die ze beweren te zijn. 
(Spoiler alert: Dat zijn ze dus écht!) Hij daagde de leden 
uit het op te nemen tegen hun leiding. Enkel de beste  
zouden winnen. Het was een zware strijd en er werd hard 
gestreden. Werkelijk uitputtend was het. Maar 5  
angstaanjagende taferelen, hoge torens, prachtige bevers 
en vooral veel Beverliefde verder was het verdict eindelijk 
bekend… 
SPANNEND 
De Beverleiding moest weer maar eens in het stof bijten 
en zich neer leggen bij een nederlaag. Hoewel er hard  
gestreden werd, de punten liegen er niet om. Die Bevers 
zijn uiteindelijk toch straffe beestjes. 
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BEVERS 
 
21 november—Boem!!!!!!!!!!  
 
Top secret! 
 
Dag Jos, 
 
De minister van defensie hier. Ik heb een groot probleem! 
Door de crisis worden al onze soldaten gevraagd om te 
helpen in de ziekenhuizen, maar nu heb ik niemand meer 
die kan vechten en ons land kan verdedigen… 
 
WAT MOET IK NU DOEN? 
Ik heb gehoord dat er in jou Pijpelbos wel eens stoere be-
vers rondlopen. Zouden zij ons uit de nood kunnen hel-
pen?? 
 
Hieronder vind je een korte opleiding die ze moeten vol-
brengen om echte militairen te 
worden: 
 
1. Echte soldaten kunnen een fort bouwen waar ze in kun-
nen schuilen. 
2. Echte soldaten hebben een wapen, een geweer, om zich 
te verdedigen. 
3. Echte soldaten gebruiken hun hersenen om hun vijand 
de verslaan, vooral tijdens 
een zeeslag zijn inzicht en strategie belangrijk. 
4. Echte soldaten zijn groot en sterk, omdat ze gezond 
eten natuurlijk. 
5. Echte soldaten zijn meesters in camouflage, ze kunnen 
zich onzichtbaar maken. 
6. Echte soldaten zijn scherpschutters en missen nooit. 
Ik ben er zeker van dat het jullie zal lukken. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
De afgevaardigde van de minister van defensie 
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GOBLINS  
 
19 september—Overgang  
 
Gunter is vanmorgen opgestaan met veel kriebels in zijn 
buik. Vandaag zou hij te weten komen in welke tak hij zou 
zitten, met welke leden en leiding. Hij trok zijn scouts-
hemd aan, kamde nog eens door zijn haren en vertrok 
naar akabe. Na vele letters te raden bij het rad van fortuin 
komt hij er achter dat hij de leukste leden en leiding van 
het hele land in zijn tak heeft! Maar misschien nog cooler, 
is hun tak naam: de Goblins. Na wat te bekomen van die 
spannende onthulling werd hij toch wel erg triest, sinds 
enkele dagen is hij zijn kleuren kwijt, alles is zwart wit. De 
leiding vraagt wat er scheelt en hij legt het helemaal uit. 
De leiding zou het hier helemaal niet bij laten zitten, de 
wereld en zijn kleuren zijn zo mooi! Dus gingen alle  
goblins de opdrachten aan om Gunter zijn kleuren terug te 
geven, en dat is zeker gelukt! Na hoepelstoelendans, de 
woesh, en nog vele andere spelletjes kregen ze stuk voor 
stuk de kleuren van Gunter terug. Tegen het einde van de 
dag hebben alle Goblins mee geholpen om Gunter zijn  
wereld in te kleuren zodat hij weer helemaal vrolijk was. 
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GOBLINS  
 
03 oktober—Gunter de galaxygoblin  
 
Gunter de goblin kreeg een belangrijke oproep: hij mag 
deel uitmaken van the Guardians of the Galaxy, dat is een 
bekende groep van superhelden die vechten voor het  
goede in de ruimte. Maar voor Gunter naar de ruimte kon 
had hij verschillende gadgets nodig. Die gadgets kon hij 
pas krijgen wanneer alle Goblins samen verschillende 
proeven deden om ze te verdienen. 
Er waren behendigheidsproeven zoals een parcours, maar 
goede astronauten moeten natuurlijk ook veel van de 
ruimte afweten dus er was ook een quiz. Elke goede  
ruimtevaarder moet ook een teamspeler zijn dus we  
hebben een teamspel gespeeld waar iedereen duidelijk 
maakte dat alle goblins zeker teamspelers zijn! Samen 
hebben we op een leuke manier alle gadgets verzameld en 
is Gunter kunnen vertrekken naar de ruimte. 
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GOBLINS  
 
17 oktober—Gunter en Gert 
 
Vandaag hebben we weer een leuke dag voor ons, Samson 
komt naar de Akabe! Maar wanneer we hem willen gaan 
halen is hij nergens te vinden. Waar is Samson nu toch 
naartoe gegaan? We zijn vol goede moed op pad gegaan 
om Samson te zoeken en hem terug naar het lokaal te 
krijgen, want daar buiten is het toch maar wat frisjes voor 
een hond. Onderweg kwamen we verschillende  
hondenspulletjes tegen die Samson naar alle  
waarschijnlijkheid was kwijt geraakt. Dit kan alleen maar 
betekenen dat we op het juiste spoor zitten! We spelen 
wat leuke spelletjes en blijven zoeken, maar we kunnen 
Samson nergens vinden. Helemaal uitgeput komen we  
terug aan op het lokaal en ondanks dat de de moed ons in 
de schoenen was gezakt, zochten we nog even. We  
kwamen in de keuken en konden onze ogen niet geloven, 
daar zat Samson lekker te smullen. Zijn buik rommelde zo 
hard dus hij moest wel op zoek naar eten. Samson toch, 
zo’n gek hondje! Ondanks dit alles hebben we toch nog 
een super fijne dag gehad en hebben we nog even met 
Samson kunnen spelen.  
 
07 november—Gunter in het grote oerwoud 
 
De Goblinleiding was een beetje droevig. Door corona  
konden ze hun lieve goblinleden niet zien zaterdag! Dat is 
in ieder geval wat ze dachten. Tot ze plots op het idee 
kwamen om online samen te spelen! Wat een leuk idee! 
De leden en leiding kregen verschillende opdrachtjes. Zo 
mochten ze bijvoorbeeld een brief schrijven naar iemand 
in een rusthuis, konden ze poseren met een pompoen, bij 
een kerk en met bloemen, mochten ze een krijttekening 
maken en vroegen we ze om iets lief te doen voor een  
gezinslid. Van alle opdrachtjes mochten ze een foto naar 
ons doorsturen. Daarna kwamen we online samen om leuk 
bij te praten en onze foto’s te bekijken!  
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GOBLINS  
 
21 november—Gillende Gunter  
 
20 november 2020 
 
Liefste dagboek, 
Al weken zit ik hier eenzaam in mijn kot, de goblins heb ik 
al twee weken niet gezien. Wat mis ik ze toch, als er nu 
toch een manier was om samen iets te doen,.... AHA! Ik 
heb een fantastisch idee, wat als we nu eens een quiz zou-
den doen? Ik stuur het meteen per duif naar de leiding! 
Liefs, Gunther 
 
21 november 2020 
 
Liefste dagboek, 
Deze namiddag heb ik de tofste quiz van het hele pijpelbos 
gespeeld. Vragen over de leiding, liedjes en de sint konden 
niet ontbreken natuurlijk, net zoals de uitbeeld ronde. Ik 
ben zo blij dat er zo veel goblins zijn komen spelen, ik heb 
ze zo gemist! 
Hopelijk kunnen we elkaar snel terug zien! 
Liefs Gunther  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

 

PIONIERS 
 
19 september Fries before guys  
 
Wow, wat een gekke dag! Het begon allemaal deze  
middag in de opnamezaal van het rad van fortuin… Alleen 
was er deze keer geen geld te verdienen, maar leiding! 
Ook kwamen we te weten dat we vanaf nu de naam 
‘Pioniers’ dragen. Natuurlijk waren wij de snelste met het 
raden, en konden we snel naar onze Saartje-pionier gaan. 
Daar aangekomen vertelde onze Saartje-pionier dat zij 
heel graag reist. Ze stond zelfs al klaar in de luchthaven, 
om op wereldreis te vertrekken. Het Kenna-vliegtuig stond 
al te popelen om te vertrekken! Terwijl Saartje-pionier 
haar documenten aan het zoeken was, kwam er ineens 
een Loena-friet aangelopen. Het pak Loena-friet kon na 
een tijdje de Saartje-pionier overtuigen om eerst België te 
bezoeken. Dit was niet gemakkelijk, want tijdens haar  
uitleg liep Ief-manneke pis vaak voorbij omdat hij in zijn 
broek geplast had…  
Gelukkig is het Loena-friet gelukt, en hebben we nog het 
mooie België bezocht. We hebben onze kennis over ons 
apenlandje getest, maar ook leuke spelletjes gespeeld. 
Ook hebben we mogen proeven van een echte Belgische 
specialiteit: Brusselse wafels! Als echte Belgische afsluiter 
zijn we de dag geëindigd met een goed potje bier-, oeps, 
waterpong.  
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PIONIERS 
 
03 oktober Battle of K-pop  
 
Nadat we op wereldreis zijn vertrokken in België zijn we 
als eerste gestopt in Noord-Korea en Zuid-Korea. Hier 
hebben we met een 1-tegen-allen-spel uitgezocht wie het 
beste Korea was!! Het was heel erg spannend omdat beide 
teams nek aan nek gingen met de opdrachten oplossen. 
Het waren heel leuke opdrachten zoals gekookte en  
ongekookte rijst sorteren, papieren hoedjes maken, 100 
knopen in een touw leggen… Naast deze mega toffe op-
drachten waren er ook nog intense battles!! In deze  
battles namen Noord-Korea en Zuid-Korea het  
rechtstreeks tegen elkaar op. Het waren veel verschillende 
battles zoals chaos en eva-bal. Uiteindelijk na alle  
loodzware opdrachten en intense battles is Zuid-Korea  
gewonnen!!  
 
17 oktober Tobleronetocht  
 
We gingen op tocht in het bergachtige Zwitserland om de 
Tobleroneverpakking te vinden!  
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PIONIERS 
 
07 november Give America it’s braincells back  
 
Tijdens welke online activiteit stelde de leiding allemaal 
vragen? 
 
A. Tijdens geen enkele 
B. Tijdens de Bingo 
C. Tijdens een quiz 
 
Wat was het thema van de vragen? 
 
A. Chocolade 
B. Driehoeken 
C. Amerika 
 
Hebben de Pioniers zich geamuseerd? 
 
A. Nee 
B. Bwah… 
C. JA, WAJOW! KEI HARD! 
 
Antwoorde jij drie keer C? Dan mag jij je vanaf nu De 
Slimste Pionier ter Wereld noemen! 
 
21 november Mummie tegen de muur  
 
Tijdens onze stop in Egypte hebben we samen met een 
oma, een bingobal, een piramide en een mummie bingo 
gespeeld!! Voor we zijn beginnen spelen was er een hele 
openingsshow met dans en muziek! Na een spannende 
wedstrijd met af en toe een beetje vertraging op de lijn 
hadden we drie grote winnaars. Op de derde plaats stond 
Tom, op de tweede plaats stond Xenia en op de allereerste 
plaats stond Laïs!! De winnaar kreeg een hele eigen wc-rol 
om zich als mummie te verkleden! Na deze spannende en 
uitputtende wedstrijd hebben we ons samen nog even  
ontspannen en gebabbeld over al onze avonturen!  
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!! INSPIRATIE  
GEZOCHT !! 

 
Zoals je misschien al door had, kunnen we vanaf dit jaar 
de titels ‘Kapoenenkronieken’, ‘Kawellenkunsten’, “Jong-
giververtelsels’ en ‘Legende Der Givers’ niet meer gebrui-
ken in de Akapost. Daarom zijn we op zoek naar splik-
splinternieuwe namen om de verhalen van de Bevers, Go-
blins en Pioniers te benoemen in de Akapost. Kan jij ons 
daarbij helpen? 
 

Mail elk idee dat je te binnenschiet naar  
LEIDING@AKABE-ALBATROS.BE  

tegen ten laatste zaterdag 06 februari 2021! 
 

En misschien wordt jouw idee dan wel een nieuwe rubriek-
naam! Succes :)  
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Jos Hood 
 
1105 Pijpelland, er was een speciale speelgroep die bijna 
niks meer had, omdat de slechte sheriff van Akadorp elke 
dag zijn belastingen kwam halen. Maar de speelgroep had 
geen geld meer dus moesten ze elke dag 1 speelgoed  
afgeven aan de sheriff en alle dieren van het Akadorp  
verveelde zich heel hard. Maar... in de bossen van 
Akadorp woonde de goede dievenbende van Jos Hood. 
 
Het begon allemaal toen de goede koning Fred Herd was 
vertrokken naar de kruitochten. Zijn broer Frans Hert was 
een tiran. Hij gaf alleen maar om zichzelf en zijn geld. Al 
zijn onderdanen hadden honger en konden niks kopen. Ze 
hadden geen centjes meer dus moesten ze maar  
verhongeren. Er was maar één iemand die de slechte  
koning durfde te bestelen. Dat was Jos Hood. Op een dag 
ging de sheriff zijn belastingsronde maken. De  
speelgemeenschap was het getreiter van de sherrif beu, 
en besloot op zoek te gaan naar Jos Hood. Na een lange 
zoektocht door donkere en gevaarlijke versperringen  
vonden ze hem. De dorpelingen vertelden Jos Hood en zijn 
bende wat er in het dorp gebeurde. Maar de bende  
vertrouwde hen niet. Ze dachten dat de dorpelingen  
gestuurd waren door de sheriff. Om het vertrouwen van de 
bende te winnen, moesten ze drie speciale opdrachten  
uitvoeren. De eerste opdracht was een liedje maken over 
de bende en Jos Hood, ze kregen maar één uur de tijd. Ze 
brachten de opdracht tot een goed einde. De volgende dag 
moesten ze de tweede proef doen, die was moeilijker dan 
de eerste. Voor de tweede proef moesten de dorpelingen 
alles zoeken om een vuur te maken, en dan vervolgens 
ook echt het vuur aansteken met alles wat ze gevonden 
hadden in het bos. Voor deze opdracht kregen ze twee uur 
de tijd. Het was niet gemakkelijk, maar de groep is sterk 
in samenwerk. De opdracht was net op tijd geslaagd. De 
laatste opdracht was de moeilijkste. De groep moest een 
boomhut bouwen waar iedereen van de gemeenschap in 
kon. Dat was moeilijk, maar niet onmogelijk. De  
gemeenschap volbracht de drie beproevingen, dus  
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vertrouwden Jos hood en zijn benden hen, en besloten ze 
de dorpelingen te helpen. Jos Hood gaf Broeder Tielen het 
bevel om naar het kasteel te gaan en ervoor te zorgen dat 
ze die nacht ongestoord konden binnenvallen.  
Ondertussen was de sheriff terug van zijn ronde. De  
slechte koning telde zijn buit die de sheriff had afgepakt 
van de arme dorpelingen. De koning zei dat sheriff goed 
werk had geleverd en ging hem belonen. Terwijl de sheriff 
zich afvroeg wat de beloning zou zijn kwam de prinses 
binnen. ’U heeft me laten roepen, koning Frans Hert,’ zei 
ze. ‘Koning, koning... Doe niet zo koning-achtig. Nonkeltje! 
Ik heb veel liever  dat je me nonkeltje noemt,’ zei de 
slechte koning. De prinses antwoorde: ‘Wat kan ik voor je 
doen, nonkeltje?’ ‘Wel kind, je weet dat ik heel begaan 
met je ben. Ik wil maar één ding, en dat is dat je gelukkig 
wordt. Daarom heb ik een verassing voor je,’ zei de  
koning. De prinses vroeg welke verassing ze kreeg,  
waarop de slechte koning zei: ’Wel, deze edele sheriff!’ De 
prinses was niet echt blij… De avond viel over het land. 
Het  tijd voor de bende van Jos Hood en de  
gemeenschap om naar het kasteel te gaan. Toen ze bij het 
kasteel aankwamen, zagen ze nog licht. Ze wachtten tot 
iedereen sliep. Na een uur konden ze eindelijk beginnen 
met het geld en speelgoed van de dorpelingen te stelen. 
De klus was op 5 minuten geklaard. Ze waren zeer stil, 
maar ze wisten niet dat de slechte koning slaapwandelde. 
De slechte koning sliep met zijn dure kleren en juwelen 
aan. Als de slechte koning even stil stond zagen grepen ze 
hun kans, en stolen ze zijn dure kleren. Maar plots werd 
de koning wakker. De bende kon juist op tijd weg lopen en 
Jos Hood kroop in een toren. De koning geeuwde, maar 
dan zag hij dat hij uitgekleed in zijn kamer stond. Hij liep 
snel naar de goudkamer, en zag dat de kamer helemaal 
leeg was. Op één briefje na. ‘Met de groeten van Jos 
Hood!’ stond erop. De koning riep de sheriff en alle  
wachters, want hij vermoedde dat Jos Hood nog rondliep 
in het kasteel. De slechte koning gaf de wachters de  
opdracht om Jos Hood te vangen. En wat er toen  
gebeurde… Lees je in de volgende Akapost! 
 

Verhaal door Ward (Pionier)  
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Trooper 
Sinds kort hebben we een geweldige nieuwe, digitale  
manier 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  
extra 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,  
reisjes, 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  
dezelfde webwinkel. De koper betaald absoluut niets extra 
en wij krijgen van de webwinkel een percentje van jouw 
aankoopbedrag. 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!! 

 

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 


