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Woordje van de groepsleiding
Joehoe, hoe gaat ie?
EINDELIJK kunnen we weer ravotten op de scouts, amai, dat werd tijd he?! Zijn
jullie al wat bekomen van de overgang? Ondanks de mondmaskers, zagen we
jullie toch veel lachen
! Maar stiekem hopen we toch dat we snel van dat virus
af zijn, zodat we weer samen kunnen spelen zonder mondmaskers en onze
vrienden van de andere takken kunnen knuffelen… We zullen nog wat geduld
moeten hebben, MAAR het scoutsjaar zal er niet minder tof door zijn!! Daarvoor
doet de leiding zijn uiterste best!
Er staat weer heel wat zots te gebeuren de komende weken, wat jullie leiding
precies voor jullie in petto heeft, vinden jullie terug op de takpagina’s. Maar
blader nog niet meteen helemaal door naar daar. Op pagina 5 vinden jullie
immers ook nog een aantal belangrijke data die we graag ver vooruit al
meegeven.
Jullie zagen op de overgang waarschijnlijk al dat jullie leiding per tak veranderd
is, daarvoor kregen jullie reeds een mailtje in de mailbox, maar ook de
groepsleiding is veranderd. Dit jaar staan wij, Maud, Hannah en Emma, steeds
paraat om al jullie vragen te beantwoorden. We plaatsen ter geheugensteuntje
nogmaals een foto hieronder, zodat jullie ons iets sneller herkennen op de Sjim.
Aarzel zeker niet om ons/de leiding aan te spreken, we helpen jullie graag verder.

(Volgorde: Maud,
Hannah en Emma)

Wij hebben weer ons zegje gedaan, maar als jullie nog vragen, tips of
opmerkingen zouden hebben mogen jullie ons steeds contacteren!
Stevige scoutslinker,
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De groepsleiding

Nieuwe groepsleiding: wat betekent dat?

De functie van de groepsleiding blijft hetzelfde, we proberen de werking van de
Sjim in goede banen te leiden en ondersteunen de leiding.
Maar we zijn er ook voor de leden en hun ouders of opvoeders! Jullie kunnen
ons steeds contacteren wanneer jullie vragen of problemen hebben. Dan
proberen we daar zo snel mogelijk een gepast antwoord op te vinden.
In het kort: dezelfde functie, maar nieuwe gezichten!
Wat doen wij concreet? Allerlei zaken, maar in het algemeen zijn er drie
belangrijke pijlers:
• Financiën: alles in verband met geldzaken wordt geregeld door Hannah.
• Communicatie: eindverantwoordelijke hiervoor is Emma (de fb-pagina en
Instagram beheren, mails opstellen, ...)
• Administratie: alles in verband met administratie (inschrijvingen,
verzekeringen, ...) wordt geregeld door Maud.

We leren jullie graag beter kennen! Indien je met vragen zit of meer informatie
wil, kunnen jullie ons steeds bereiken via de contactinformatie die op de
volgende pagina te vinden is!
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Contact
Het e-mailadres waarop jullie de groepsleiding steeds kunnen bereiken:
groepsleiding@sjimakabe.be

Telefoneren kan uiteraard ook:
Hannah: 04 93 70 92 55
Maud: 04 87 47 74 23
Emma: 04 70 02 86 09
Wil je de leiding van je tak bereiken? Dan kan dit via volgend email-adres en
telefoonnummer (takleider):
Kapoenen: kapoenen@sjimakabe.be of 04 75 20 24 36 (Emma)
Wouters: wouters@sjimakabe.be of 04 68 19 10 91 (Hanne)
Jong-givers: jonggivers@sjimakabe.be of 04 73 29 80 85 (Mariëlle)
Givers: givers@sjimakabe.be of 04 91 33 57 58 (Elien)

Neem zeker eens een kijkje op onze site, vind je jouw leiding terug?
www.sjimakabe.be
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Kalender 1e semester
11 oktober

Activiteit

25 oktober

Activiteit

6-8 november

Takweekend

22 november

Activiteit

6 december

Sinterklaas op bezoek!!!

18 december

Kerstdrink (
Vrijdagavond, want de examens
komen dichterbij voor de leiding)

Andere belangrijke data
6 maart
11-18 juli

SJIMFEEST
KAMP

Wisten jullie trouwens dat een up to date versie van deze kalender steeds
online te vinden is op onze website? Neem zeker een kijkje op
https://www.sjimakabe.be/activiteiten en mis geen enkele activiteit!
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Hoe zou het jaarteken eruit zien in een ander kleurtje? Grabbel je
kleurpotloden bij de hand en laat je fantasie de vrije loop!
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KAPOENEN
Hoi hoi kapoenen,
Hier zijn we weer, helemaal klaar voor het nieuwe jaar. Hopelijk jullie ook?
De eerste activiteit was alvast te gek! We speelden spelletjes en het lukte ons om
door de vele werelden te reizen, van game-land tot in het land van de prinsessen en
ridders. We volbrachten onze missies en slaagden erin om Maren, Miro, Ilyes en
Thibe veilig en wel in Wouterland af te zetten.
Maar hoe zit het dan met de kapoenen? Geen paniek! Om al onze avonturen van
het komende jaar nog leuker en spannender te maken krijgen we er nieuwe
kapoenen bij. Onze vriendjes Andre en Xander vergezellen ons om er samen een
topjaar van te maken.
De leiding staat te springen om jullie weer met open armen te ontvangen. Merel en
Valerie zijn weer helemaal van de partij, maar dit jaar is er ook nieuwe
kapoenenleiding. Emma, Emma en Livine kunnen niet wachten om jullie te leren
kennen.
We vlogen er alvast goed in en kijken uit naar meer knotsgekke avonturen.

Veeeele groetjes, de kapoenenleiding
Emma, Emma, Valerie, Merel en Livine
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KAPOENEN
Kalender

11 oktober

Activiteit

25 oktober

Activiteit

6-8 november

Takweekend

22 november

Activiteit

6 december

Sintactiviteit

18 december (vrijdag)

Kerstdrink
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WOUTERS
Wouters 2020-2021 - kalender:
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WOUTERS
Aandacht, aandacht nieuwe wouters gespot!!
Dit jaar verwelkomen de wouters: Maren, Miro, Ilyes en Thibe. Dit
is een enorme aanwinst voor de Wouters, hiermee gaan ze een
volgende hoofdstuk tegemoet bij de Sjim Akabe. We wensen ze
héél veel avontuurlijk plezier!! We hebben nog één wouter die er
nog niet kon bijzijn, Sébastien. We zullen hem warm ontvangen als
hij terugkeert naar de Sjim.
Maren

Miro

Ilyes

Thibe

Er is ook nieuwe leiding dit jaar!
Dit jaar verwelkomen we ook twee nieuwe gezichten bij de leiding. Isaline en Pieter zullen de Wouter
leiding ondersteunen om er een overgetelijjk jaar van te maken!
Uiteraard zijn er nog ook nog
ervaren rotten om Pieter en Isaline te ondersteunen! Jullie
zullen Celine, Hanne, Sam en Jill zeker nog herkennen!

Isaline

Pieter

10

WOUTERS
Overgang:
Het overgangsspel bestond uit 5 werelden. We begonnen op de Sjim in de muziekwereld waar de kinderen
de nieuwe jaardans leerden. De beentjes werden al goed losgegooid!
Voor de overgang zijn de Wouters samen met de kapoenen naar de Bijlokesite gegaan. Onderweg waren
er vele obstakels, maar als je er niet boven kan moet je eronder.

We reisden ook nog in de tijd naar de cowboy wereld
waar gevaarlijke bommen moesten doorgeven (tik-tak
boem)
. We reisden ook nog naar de dierenwereld
en de eetwereld waar iedereen een koekje en
drankje kreeg. De laatste wereld was de wereld van
de ridders en prinsessen.
Voor Maren, Miro, Ilyes en Thibe was er nog
één laatste wereld om naartoe te gaan
namelijk de Wouterwereld!! De 4
musketiers moesten eerst nog over een
slang springen om naar de Wouter wereld te
gaan daarna werden ze zoals echte ridders
met een zwaard tot Wouter benoemd! We
wensen het viertal veel plezier en zijn blij
dat ze mogen aanschuiven aan onze ronde
tafel van de Wouters!
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JONGGIVERS
Hey liefste jogi’s!
Na een – toch wel een beetje speciaal – maar ook
onvergetelijk kamp is het eindelijk weer zover en kunnen weer
samen ravotten!
De leiding kennen jullie ondertussen wel al, want ja die
hebben jullie vorige activiteit al beter leren kennen hé! Weet
jij nog welk huisdier Pim heeft? (Tip: het zegt knor knor en je
kan er centjes in steken).
Voor wie het al vergeten zou zijn: Annabel, Fien, Hanne,
Marie, Mariëlle, Niamh en Pim gooien zich dit jaar voor de
volle 100% om er weer een sjimtastisch jaar van te maken!
Wij hebben er alvast zin in! Jullie ook?

Groetjes, jullie liefste leiding
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JONGGIVERS
25 oktober: Activiteit
Joepiejeej! Alweer een zondag om naar uit te kijken! Vandaag op het menu:
verrassing! Wat zal het vandaag zijn? Er is maar één manier om dat te weten te
komen: komen, komen, komen!

6-8 november: Takweekend
Jawadde! Een weekendje op schok! Het ideale moment om elkaar wat beter te
leren kennen. Neem die coolste scoutskleren maar al in de hand en hupsakee, de
valies in! Wij krijgen al kriebels in de buik van goesting!

22 november: Activiteit
Lachen, gieren, brullen! Het is alweer de mooiste dag van
de week! Hebben jullie ook zo’n zin een een fantastische
activiteit? Ja? Komt goed uit, want de leiding heeft weer
een leuke middag voor jullie in petto! Tot dan!
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GIVERS
Hey liefste givers!
Markella, Jo, Elien, Iris en Suzan, of beter gezegd jullie leiding van dit jaar, hier! Zoals
jullie kunnen zien blijven Elien en Iris ook dit jaar bij jullie. Markella, Jo en Suzan
komen van de 3 andere takken maar staan nu ook bij de givers, joepie! Zijn jullie blij
met deze toffe leiding? Wij hebben er alvast kei veel zin in om er samen met jullie
een onvergetelijk scoutsjaar van te maken.
Vorig jaar hebben we maar een half jaartje scouts gehad wegens corona, maar
gelukkig konden we toch nog op kamp gaan! Het kamp was een zalige afsluiter van
een wel heel bijzonder jaar. Laat ons hopen dat we elkaar dit jaar wat meer kunnen
zien!!!!
Op kamp hebben jullie één voor één bewezen wat een stoere tak jullie zijn. Wij zijn
nu al supertrots op wat jullie allemaal al bewezen hebben. Laten we dit jaar NOG
meer grenzen verleggen en bewijzen dat de givers top zijn!
Het jaarthema luidt dit jaar: ’t zal wel zijn. ’t Zal wel zijn dat we er een fantastisch jaar
van gaan maken met ons allemaal. Tot op de volgende activiteit hé givers!
PS: vergeet zeker jullie mondmasker niet!
Veel liefs van jullie splinternieuwe leiding
Jo, Markella, Elien, Suzan en Iris (van links
naar rechts op de foto)
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GIVERS
25 oktober: Activiteit
Alweer de derde activiteit van dit jaar, wat gaat de tijd snel wanneer we ons amuseren.
Deze activiteit wordt nog zotter dan de 2 vorige activiteiten, is dat zelfs mogelijk?! Zeker
komen want deze activiteit wil je niet missen!

6-8 november: Takweekend
YESSSSS! Givers! Het is tijd voor het jaarlijkse takweekend. We gaan 3 dagen samen
ravotten en elkaar beter leren kennen. Dit jaar gaan de givers naar Merelbeke waar we 2
nachtjes zullen blijven slapen, woehoeeeew! Het zal al wat kouder zijn dus vergeet zeker
geen warme kleren en regenkledij.

22 november: Activiteit
We zijn even kunnen bekomen van het takweekend en zijn weer helemaal klaar voor een
knotsgekke activiteit! Op weekend hebben we elkaar heel goed leren kennen waardoor we
op deze activiteit zullen testen hoe het zit met samenwerken binnen de givertak. Dit is
alweer de laatste activiteit van november, zeker komen dus!
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Adres: Antwerpsesteenweg 242 , 9040 Gent (Sint-Amandsberg)
Openingsuren: woensdag, donderdag en vrijdag van 14h-18h & zaterdag van 10h-12h / 13h-17h30

