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FUNKNIEUWS 
DROMENLAND IN ZICHT 

Akabe Funks gloednieuwe nieuwsbrief 

 
 

 

 

 

  

IN DIT NUMMER 
   

 Wanneer dromen 
werkelijkheid 
worden: nieuwe 
lokalen voor Akabe 
Funk p. 2 

 Jaarthema: 
Dromenland in 
zicht p. 2 

 Terugblikken en 
vooruit dromen 
p. 3 

 DIY: 
dromenvanger 
maken p. 6 en 7 

 Funkhits om bij 
weg te dromen 
p. 8 

 Dromoscoop en 
verjaardagen p.9 
en 10 

Lieve Funker, ouder of sympathisant 
 

Welkom in onze spiksplinternieuwe 
nieuwsbrief, deze editie staat helemaal in 

het teken van fantasierijke dromen. 
Dromen die een beetje creativiteit vragen 
of dromen die je helemaal out of the box 
doen denken, dat zijn de dromen waar wij 

dit jaar mee aan de slag willen gaan! 
 

Laat je niet vangen, zou je dan denken, 
want de meeste dromen zijn bedrog… maar 
als je Akabe Funk binnenwandelt, kunnen 
zelfs jouw wildste dromen werkelijkheid 

worden! 
 

Droom jij met ons mee? 
 

Dromerige groetjes 
Team Nieuwsbrief 

Wij zijn fascinerend uniek en vormen een hechte kliek! 

 Wat is jouw 
mooiste droom? 
p. 11 

 De leiding van je 
dromen p. 4 en 5 
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Wanneer dromen werkelijkheid worden: 
Nieuwe lokalen voor Akabe Funk 

 

 
   Jaarthema: 
 
Dit jaar varen we mee op 
een fantastisch 
inlevingsschip, op zoek naar 
ons eigen dromenland. 
Zorgeloos op verkenning 
naar het magische gouden 
randje van scouting. 
 
 
Scouts en gidsen. Speelse 
durvers en dappere 
dromers. Samen brengen 
we onze fantasie tot leven 
en worden grootse dromen 
plots onvergetelijke 
verhalen. Voor iedereen 
anders, maar nooit ver weg. 
Zo roepen we samen of 
alleen: dromenland in 
zicht! 

 
Voor sommige dromen 
moet je eerst hard werken. 
Dat hebben we bij Akabe 
Funk zeker al 
ondervonden.  
Jarenlang werd er 
geduimd en gehoopt dat 
de nieuwe lokalen er snel 
zouden komen. 
 
Nu is het eindelijk zover! 
Het gebouw staat er, maar 
de werken zijn natuurlijk 
nog niet helemaal 
afgelopen. We slaan de 
handen in elkaar en beetje 
bij beetje krijgt het hele 
gebouw meer vorm. 

 
 
 

De Vips en de Jins mochten op Nacht van de Jeugd al eens 
een kijkje nemen in de lokalen. Dat was meteen super 
gezellig. We hopen jullie er dan ook snel allemaal te mogen 
ontvangen! 
 
We zijn er nog niet, maar we kunnen de verf die straks de 
muren zal bekleden, al bijna ruiken! Een droom die 
werkelijkheid wordt voor elke Funker! 
 
Op wilde dromen, goeie vooruitzichten en hard werken! 
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TERUGBLIK 

2020-2021 

TERUGBLIK 

2020-2021 

Terugblikken en vooruit 
dromen… 
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De leiding van jouw dromen… 

WELPEN 
Margot 

Margaux 

KAPOENEN 
Tamara Febe 

Silke 

Jasmine 

Liezl 

Luna L. 

JONGVERKENNERS 

Ine D. Maarten 

Helena 
Amal 

Orphee 

Ine C. 
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Ellen 

Iza 

Céleste 

JINS 

Axelle L. 
Indra 

JONGVERKENNERS 

Robin 

Tessa 

Luna C.  

Manon 

Axelle R. 

VIPS 

Sophie 

Jannes 

Hélène 
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Ahoyyy… 

Dromen kunnen heel erg fijn zijn en daarom willen wij net zoals de 
indianen het ons voordeden, ook graag al onze fijne, mooie en grote 

dromen vangen. Dat kunnen we doen door onze eigen dromenvanger te 
maken! 

 
Hieronder kan je een kort stappenplan vinden om een dromenvanger te 

maken, dit stappenplan bevat ook een lijst met materialen en foto’s om te 
verduidelijken. Samen met een begeleider kan je het stappenplan volgen en 

er iets moois van maken.  
Verzamel al het materiaal en ga aan de slag!  

 
 

 
 
 
  DIY: Dromenvangers maken 

 
 
Materialen: 

- een ring 
- wol of touw 
- veren 
- kraaltjes 
- koper- en ijzerdraad 
- tape 
- optioneel: andere versieringen 

 

 

Stap 1: kies en maak de vorm 
 
Een dromenvanger maken kan je op 
verschillende manieren doen.  
Wikkel de ring om met tape. Dit doe je om de 
ring minder ‘glad’ te maken, waardoor het 
draad om de ring later beter blijft zitten. 
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Stap 2: omwikkel de ring met 

draad 
 
Vervolgens kies je een mooie kleur uit en 
omwikkel je de ringen. je kunt ook een tweede 
(kleinere) ring aan de grote ring bevestigen en 
deze omwikkelen. Zo ontstaat er de vorm van 
een halve maan. 

 

Stap 3: kies een binnenkant 
 
Zoals je kunt zien op onderstaande foto is er met 
een andere kleur draad, een knoopwerk gemaakt 
binnen de ring. Dat doe je door de draad aan de 
bovenkant van de ring te kopen (1), en met 
diezelfde draad een paar centimeter verderop 
weer een knoop te maken aan de ring (2). Als je 
weer bij het begin punt bent, maak je halverwege 
het gespannen draad weer een knoop (nog steeds 
met hetzelfde stuk touw) (3). Zo ga je alles af, tot 
je bij het midden bent. 

 

 

Stap 4: versier! 
 
Veertjes zijn heel kenmerkend voor het maken 
van een dromenvanger, maar hou je niet teveel 
vast aan het standaard ontwerp. Naast veren kun 
je ook kraaltjes, lintjes en andere decoratie 
gebruiken. Kraaltjes kun je rijgen aan een stuk 
touw, wol of een veter, veertjes kun je aan een 
draadje bevestigen door wat koperdraad erom te 
wikkelen. 



OKTOBER  / /  NOVEMBER  / /  DECEMBER FUNKNIEUWS 
 

PAGINA 8 

 
 
 
 
 
 
Eender welke wereld die ooit mag verzonnen zijn  
We zullen hem ontdekken en geen enkele krijgt ons klein  
 
Een veld is niet veel meer dan plukken gras en hopen slijk  
Maar toch bouwen wij het om tot ons persoonlijk 
koninkrijk  
 
Voor mij is een spel verliezen nooit een grote ramp  
Want ik bouw gewoon een prachtkasteel en geen armzalig 
kamp  
 
Wordt het donker, wordt het koud Dan zitten w’aan het 
vuur  
Onder alle sterren zing ik samen met mijn buur  
 
Scouts en Gidsen trekken er op uit  
met hopen fantasie beleving is de buit.  
Alles mag, niets is verplicht  
Kijk in de verte er is DROMENLAND IN ZICHT! 
 
Wij gaan op ontdekkingsreis naar onbekend terrein  
En weten dat onze fantasie heel krachtig kan zijn  
 
Ik verleg mijn grenzen altijd zelf op mijn manier  
En ik transformeer zo stap voor stap echt in mijn totemdier  
 
Al waanzinnig veel beleefd en zoveel in ‘t verschiet  
Fantastische verhalen, ze ontbreken niet  
 
Scouts en Gidsen trekken er op uit  
met hopen fantasie beleving is de buit.  
Alles mag, niets is verplicht  
Kijk in de verte er is DROMENLAND IN ZICHT!  
 
Scouts en Gidsen trekken er op uit  
met hopen fantasie beleving is de buit.  
Alles mag, niets is verplicht  
Kijk in de verte er is DROMENLAND IN ZICHT!  
Kijk in de verte er is DROMENLAND IN ZICHT! 
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TD2uZ3es5GM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qBTzMPkIRrI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BQB1wb2uFA8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4YuYFEgihtA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XQnrrxMraNI  

 Funkhits om bij weg te dromen 

Jaarthemalied - 
Dromenland in zicht 

 

K3 - Altijd blijven dromen 
 

Samson en Gert - 
Droom 

 

Marco Borsato – Dromen 
zijn bedrog 

 

Kinderen voor kinderen – 
Wereld van mijn dromen 
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Dromoscoop 
Weegschaal 

23 september – 22 oktober 
Schorpioen 

23 oktober – 21 november 
Boogschutter 

22 november – 21 december 
Steenbok 

22 december – 19 januari 

Waterman 
20 januari – 18 februari 

Vissen 
19 februari – 20 maart 

Ram 
21 maart – 19 april 

Stier 
20 april – 20 mei 

Tweeling 
21 mei – 20 juni 

Kreeft 
21 juni – 22 juli 

Leeuw 
23 juli – 22 augustus 

Maagd 
23 augustus – 22 september 

Een jonge Weegschaal is een 
ware charmeur. Ze zijn beleefd, 
vriendelijk, houden zich op de 
gepaste momenten gedeisd maar 
weten toch iedereen in te pakken 
met hun weldoordachte 
woorden. Weegschalen zoeken 
ook steeds naar balans en 
harmonie en zullen er niet aan 
twijfelen zichzelf terug te 
trekken om het evenwicht te 
herstellen of te bewaren.  

De Schorpioen is zeer 
nieuwsgierig en stelt veel 
vragen om zijn intuïtieve 
kennis bij te kunnen 
schaven. Dit maakt hen al 
heel vroeg interessante 
gesprekpartners; ze kunnen 
ontzettend grappig maar ook 
wijs uit de hoek komen. Ze 
hebben ook veel gevoel 
voor humor. 

De jonge Boogschutter 
verbaast zijn ouders vaak op 
jonge leeftijd al met zijn 
onverwachte en 
bloedeerlijke uitspraken. De 
Boogschutter draagt 
eerlijkheid (enorm) hoog in 
het vaandel en onterechte 
beschuldigingen gaan er bij 
hem dan ook absoluut niet 
in.  

Ze zijn ambitieus en ijverig, en 
vinden het belangrijk om goed 
werk te leveren. Ze weten zich 
ook al vroeg verrassend 
volwassen te gedragen, en 
moeten daarin wat geremd 
worden – anders gaan ze zich al 
gauw voorhalen dat ze 
ontzettend veel 
verantwoordelijkheden te 
dragen hebben. 

De jonge Waterman heeft nood 
aan een prikkelende, 
uitdagende en veranderende 
omgeving. Een hele zomer 
thuiszitten is een marteling 
voor de jonge Waterman, en hij 
zal dan ook geregeld vragen 
om een uitstapje – naar de zee, 
naar het park, naar het bos, om 
het even waar hij nieuwe 
dingen kan gaan ontdekken. 

Vissen hebben verder een 
ontzettend rijke innerlijke 
belevenis waar ze je graag in 
mee nemen. Twijfel er dan 
ook niet aan te vragen naar 
zijn gevoelens en gedachten 
– uit zichzelf doen ze dit niet 
altijd even snel. Ze hebben 
een ongelofelijk empathisch 
vermogen. 

De Ram heeft nu eenmaal 
een rijk gevoelsleven en 
weet daar niet altijd gepast 
uiting aan te geven – maar 
hij bedoelt het wel echt 
goed, daar bestaat geen 
twijfel over. Hij hecht veel 
belang aan eerlijkheid en 
oprechtheid. 

De Stier houdt erg van 
routine en kan wel eens in 
(negatieve) gewoontes 
blijven hangen. Hij houdt 
erg van de regelmaat die 
daarmee gepaard gaat, en 
voelt zich het veiligst bij 
wat hij al kent. Af en toe 
zul je hem dus moeten 
helpen zijn schulp te 
verlaten en op ontdekking 
te gaan 

Tweelingen zijn al heel 
vroeg ontzettend 
taalvaardig. Tweelingen 
zijn echter niet alleen 
ontzettend sterk op 
communicatief vlak, ze zijn 
vaak ook hoog intelligent 
en bovendien ongelofelijk 
nieuwsgierig. Tweelingen 
zijn steeds op zoek naar 
nieuwe informatie. 

De Kreeft is het meest 
zorgzaam van alle 
sterrenbeelden, en dat komt 
deels voort uit hun eigen 
nood aan het dragen van een 
schild. Ze willen dat schild 
namelijk ook ter beschikking 
stellen van mensen, dieren en 
wezens waar ze om geven, en 
dat is vaak ontzettend 
aandoenlijk. 

de Leeuw heeft héél véél 
energie. De hevigheid van 
de Leeuw remt wat af 
naarmate hij ouder wordt, 
en je zult zien dat hij 
eigenlijk op verrassend 
jonge leeftijd al in staat is 
anderen te begrijpen op een 
diepgaand niveau. Dit helpt 
de Leeuw enorm vooruit 
met zijn sociale contacten. 

Maagden zijn wat verlegen 
en teruggetrokken 
ingesteld, zijn wat 
gevoeliger dan andere 
kinderen en vinden het fijn 
de tijd te nemen om dingen 
uit te dokteren alvorens tot 
actie over te gaan. De 
Maagd is ontzettend 
menslievend, en dat merk 
je al op jonge leeftijd.  
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NOVEMBER 
1  

2  

3  

4 Febe (kapoenenleiding) 

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22 Yano (welpen) 

23  

24  

25  

26 Rune (welpen) 

27  

28  

29  

30 Hélène (Vipsleiding) 
Amber (Vips)  

 

DECEMBER 
1  

2  

3 Lowie (Vips) 

4  

5  

6 Berend (Jins) 

7  

8 Luna (welpenleiding)  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

 

 
 
 
 
  

Verjaardagen 

OKTOBER 
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14 Céleste (jinleiding) 

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22 Lore (kapoenen) 

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  
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https://www.youtube.com/watch?v=qBTzMPkIRrI  

 
  

Nog een klein beetje reclame… 
11 december is dé uitgelezen kans om ons te komen 
steunen door te komen genieten van onze heerlijke 

spaghetti à volonté! 
Zo kunnen wij nog meer van onze dromen waarmaken! 
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Wat is jouw mooiste droom? 

Als jij alles kon dromen en ook al die mooie dromen uit 
zouden kunnen komen, wat zou jij dan willen dromen? 

Hieronder is een beetje plaats om je mooiste, grootste en 
leukste droom te tekenen! 

  Na al dat schrijven over dromen, zijn wij toch een beetje 
moe geworden. We stappen op de volgende trein naar 

dromenland en zien jullie terug bij de volgende 
nieuwsbrief van Akabe Funk! 

Droom zacht! 
 


