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Voorwoord
Beste ouders,

We zij ondertussen al weer een dikke twee maand verder in dit scoutsjaar. En waren dat
al twee mooie maanden! We hebben vele nieuwe gezichten gezien, maar ook vele oude
gezichtjes. De battle van de Jeugdbewegingen hebben maar weeral eens geknald! Nu nog
even wachten op de scores. Onze lokalen zijn door lieftallige helpers opgeknapt. En
natuurlijk alle ander activiteiten die we al achter de rug hebben. Alle geluk dat het hiermee
niet eindigt, maar dat er nog acht maanden gepland staan! Joepie! Maar laten we niet te
ver in de toekomst kijken en het voorlopig op november en december houden.
Wat krijgen we de komende maanden te zien? Enkele takken gaan op weekend,
sinterklaas komt langs, er komt een schaatsbaan in Zandvliet en de kerstfeestjes komen
ook dichterbij. Klinkt allemaal wel leuk hé? En …
Er staat iets heel belangrijk en spannend gepland. Namelijk … Ah wacht dt mogen we nog
niet zeggen. Er kan wel gezegd worden dat het twee keer zo groot is als Nederland en dat
niet enkel de vogels er fluiten. Wil je weten waarover het gaat? Wees er dan zeker de
eerste zondag bij!

Nen stevige linker,
De groepsleiding
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Contactenlijst
Groepsleiding

groepsleiding@scoutsdereigers.be
Sanne Smans

sanne@scoutsdereigers.be

04 68 46 21 46

Jasper Wijnings

jasper@scoutsdereigers.be

04 74 12 90 40

Lize Meynaerts

lize@scoutsdereigers.be

04 76 77 59 34

Kapoenenleiding

kapoenen@scoutsdereigers.be
Robin Pithsy

robin@scoutsdereigers.be

04 93 10 15 16

Arne Meynaerts

arne@scoutsdereigers.be

04 68 23 24 55

Jana Mertens

jana@scoutsdereigers.be

04 98 43 40 89

Kabouterleiding

kabouters@scoutsdereigers.be
Kaia Van Aelst

kaia@scoutsdereigers.be

/

Kobe Schepens

kobe@scoutsdereigers.be

04 87 65 95 62

Lennert Van
Reusel

lennert@scoutsdereigers.be

04 92 71 40 94

Welpenleiding

welpen@scoutsdereigers.be
Lize Meynaerts

lize@scoutsdereigers.be

04 76 77 59 34

Simen De Clerck

simen@scoutsdereigers.be

04 94 90 30 42

Isa Smet

Isa@scoutsdereigers.be

04 87 63 76 48

Jonggiverleiding

jonggivers@scoutsdereigers.be
Quinten Orlans

quinten@scoutsdereigers.be

Nieke Boen

nieke@scoutsdereigers.be

Lars De Bakker

lars@scoutsdereigers.be

04 68 13 15 13

Tibo de Pre

tibo@scoutsdereigers.be

04 96 03 30 10

Giverleiding

04 94 60 15 20

givers@scoutsdereigers.be
Lenn Jacobs

lenn@scoutsdereigers.be

04 70 57 11 47

Jasper Wijnings

jasper@scoutsdereigers.be

04 74 12 90 40

Seth Jacobs

seth@scoutsdereigers.be

04 74 09 97 78

Sanne Smans

sanne@scoutsdereigers.be

04 68 46 21 46

Jinleiding
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Inschrijven
U kan uw kind online inschrijven. Dit geldt enkel voor kinderen die nieuw zijn,
kinderen voor wie u vorig jaar al lidgeld heeft betaald zijn al ingeschreven.

Het inschrijven gaat als
volgt:

1. Ga naar
www.scoutsdereigers.be
2. Klik op ‘Online inschrijven’
3. Vul het
inschrijvingsformulier in
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Lidgeld
Beste ouders
Via deze weg willen we u informeren over het jaarlijks lidgeld voor scouting. Voor 2020 2021 bedraagt het nationale lidgeld €34 per lid. Daarmee ben je verzekerd tijdens elke
scouts- & gidsenactiviteit en kunnen we beroep doen op de dienstverlening van Scouts
en Gidsen Vlaanderen. Om een deel van onze werkingskost voor de groep te dekken,
zoals onderhoud van lokalen en materiaal, vragen wij hier bovenop een extra bedrag
van €16. Dat brengt het lidgeld voor dit werkjaar op €50 voor het oudste kind en €45
voor de volgende kinderen binnen het zelfde gezin.

U betaalt het lidgeld door de som over te schrijven op onze groepsrekening:
BE19 0682 2939 3812 - GKCC BE BB
Groepscomité Scouts De Reigers
Putsebaan 170 2040 Zandvliet
Met vermelding van: Naam kind + tak.
Opgelet! Gelieve steeds één overschrijving per kind te doen. Vanaf een tweede kind: €5
korting.

Wij hopen dat deze en andere kosten van scouting betaalbaar zijn voor u. Mocht dat
niet zo zijn, dan zoeken wij in alle vertrouwen graag mee naar een oplossing hiervoor. U
kunt hiervoor terecht bij de groepsleiding.
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Uniform
“Met het dragen van het uniform toon je dat je lid bent van Scouts en Gidsen
Vlaanderen en verwijs je naar de waarden en opvattingen van onze beweging. Met het
aanbieden van een uniform willen we aan leden en leiding de kans geven iets
gemeenschappelijks te veruiterlijken.”
Kapoenen: Geen voorgeschreven uniform, wel een groepsdas en eventueel T-shirt van
de groep.
Kabouters: Groepsdas, beige hemd en een groene rok. Eventueel T-shirt van de
groep.
Welpen: Groepsdas, beige hemd en een korte groene broek. Eventueel T-shirt van de
groep.
Jonggivers: Groepsdas, beige hemd en een korte groene broek of een groene rok.
Eventueel T-shirt van de groep.
Givers: Groepsdas, beige hemd en een korte groene broek of een groene rok.
Eventueel T-shirt van de groep.

Indeling van het uniform
Het groepslintje komt bovenaan op je rechtermouw
(boven het Antwerps wapenschild).
Alle scoutsemblemen die je als herinnering wilt
ophangen (bijvoorbeeld: embleem van Brownsea
Island, buitenlandse kentekens, beloftes, …)
komen op de linkermouw. Opgelet: een lange
broek wordt enkel gedragen als het vriest!
Vele van de emblemen kan je voor of na de scouts
bij de groepsleiding kopen. Hieronder staat de foto
van Scouts de Reigers, dus de keuze ligt aan jou
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2dehands uniform
Zijn je T-shirt, hemd, broek/rok of trui plots te klein? Gooi ze zeker niet weg, maar
bezorg je spullen aan onze tweedehandswinkel. Op die manier kan je iemand anders
een groot plezier doen. En misschien hebben we zelfs wel iets voor jou in stock! Je kan
alle 2dehandskleren terugvinden op www.scoutsdereigers.be
Materiaal mag steeds worden binnengebracht bij Liesbeth van het Comité (mama van
Lola (kabouter) Billie en Jules (jonggivers)).

Programma
Algemene ‘regels’
•

Wanneer het scouts is, op verschillende uren, dan nemen we altijd een
tussendoortje (koek, fruit,…) en voldoende drinken mee. Denk aan de
ecologische voetafdruk en afval, dus vermijd zo veel mogelijk papiertjes en
brikjes. Bij een scoutsdag van 10-17u komt daar nog een lunchpakket bij. Het
beste is een flesje/drinkbus dan kunnen de leden drinken wanneer ze dorst
hebben en bijvullen indien nodig. Wij zijn altijd actief bezig en gemiddeld om het
uur komen ze vragen om te drinken. Vaak zijn we ook weg van het terrein en dan
hebben de kinderen weinig aan een brikje/blikje, want dat kunnen ze niet
hersluiten en dan kunnen ze niet doseren.

•

Wanneer mogelijk, komen we met de fiets.

•

Gelieve een seintje te geven aan de leiding als uw kind niet kan komen.
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Kapoenen
Zondag 07/11 : 14u – 17u
Voetbal,basketbal,rugby,handbal volleybal,baseball,chinese voetbal, tienbal,
zwerkbal,tennis,trefbal,korfbal... sporten wat hebben al deze gemeen .......
Jaaaah een bal.
Meenemen: koekje en een drankje

Zondag 14/11: 10u – 17u
Schommelen, wippen, springen, glijden, klimmen,
vallen noem maar op we gaan de speeltuinen
uittesten in 2040 wat is de beste speeltuin waar kun
je het best ravotten, spelletjes spelen daar komen we
deze zondag achter!!
Meenemen: fiets, koekje en een drankje

Zaterdag 20/11: 19u – 21u
Filmavond!! Het wordt wat kouder het is ‘s avonds al wat sneller donker dus het beste
moment om nog eens lekker te snoepen, eten tijdens een goeie film.
Meenemen: film, drinken en iets van snoeperij

Weekend 27-28/11:
Jooeeeeepieee!!! Feeeeeeeeest! Want
zoals jullie al in ons mailtje hebben gezien
blijven wij slapen op de scouts! Meer info volgt!

Zondag 05/12: 14u – 17u
Zie ginds komt de stoomboot, uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie
hem al staan… kennen jullie de rest van het liedje nog? Anders zou ik maar goed
oefenen want ik heb horen zeggen dat hij misschien langs komt. Neem maar jullie
mooiste tekening, schoentje, wortel, suikerklontje en zangstem mee!
Meenemen: koek en drankje
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Zondag 12/12: 14u – 17u
In deze koude winterdagen gaan we lekker gezellig
binnen knutselen. Wie maakt de mooiste
kerstboom, wie de mooiste muts? En wie de
mooiste kerstman? We zullen het vandaag te
weten komen.
Meenemen: knutselgerief

Zaterdag 19/12: 17u – 20u
Jingle bells, Jingle bells!!! Jaja, de tijd voor kerstliedjes,
sparrenbomen, gezellige lampjes, cadeautjes, uitgebreide
diners, kerststalletjes, kerstballen, allerhande versieringen en
bovenal een hoop sfeer, is weer aangebroken... Ook dit jaar
vieren we Kerstmis op de scouts met een gezellig
kerstfeestje. JOEPIEE! Wat kunnen jullie verwachten: een
feestelijke avond met een lekker kerstdiner.
Meenemen: 5 euro voor de maaltijd en een cadeautje van max. 5 euro dat zowel
geschikt is voor een jongen als een meisje

Zondag 26/12: 10u – 13u
Hebben jullie het al gehoord? Een schaatsbaan? In Zandvliet? Dat meen je niet! Ja, ja
én het is voor ons gereserveerd. Niet te geloven! Ja echt speciaal voor ons. Wat
hebben wij toch geweldige leiding! Kleed je dus goed aan en vergeet je handschoenen
niet.
Meenemen: Drankje en handschoenen
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Kabouters
Zondag 07/11 : 14u – 17u
VaNdAaG gaan we er achter komen welke prinses het
beste is. Wie zal de vlag het eerste stelen. Word het
Rapunzel, Sneeuwwitje of toch Assepoester dat de beste
prinses wordt.
Meenemen: koekje, drankje en je mag je verkleden als
prinses

zondag 14/11: 10u – 17u
VaNdAaG zeggen we NEE tegen de oven, de
microgolf en het gasvuur en we gaan terug in
tijd. We gaan naar het bos om te koken op een
kampvuur. Dus haal jullie beste kookkunsten al
maar boven.
Meenemen: koekje, drankje, krantenpapier,
lucifers, Eten om klaar te maken en jullie beste
kookkunsten

Zondag 21/11 : 14u – 17u
Vandaag wordt het nog een rustige dag en gaan we wat ontspannen. We doen een
een kabouter wellness dag. Neem zeker een goed humeur mee en een paar
ontspannende spullen zoals: kaarsen/ parfum/ maskertjes….. We maken er weer een
gezellige zondag van.
Meenemen: koekje, drankje

Zondag 28/11: 14u – 17u
Vandaag nemen jullie het op in een 1 tegen allen.
Hoe goed zijn jullie in het zo snel mogelijk
oplossen van de gegeven opdrachten. Om te
bewijzen hoe goed jullie zijn kom dan zeker. Als
speciale uitdaging spelen jullie tegen de leiding.
De winnaar mag een opdracht kiezen voor het
andere team.
Meenemen: koekje en drankje
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Zondag 05/12: 14u – 17u
VaNdAaG komt de Sint naar de scouts. Hij zal uit zijn
grote boek voorlezen welke kindjes braaf zijn geweest
welke niet. Zijn jullie benieuwd welke cadeaus er op
jullie wachten dan moeten jullie zeker komen.

en

Meenemen: jullie liefste glimlach en koekje / drankje

vrijdag 10/12 13:00 – zondag 12/12 13:00
VaNdAaG vertrekken we op weekend. Het is en
speciaal weekend want alles zal draaien rond Kerstmis.
Er zal een kerstfeestje plaatsvinden en iedereen MOET
verkleed zijn met een foute kersttrui
. Jullie kunnen
ook al beginnen zoeken naar een leuke kerstoutfit. De
rest is nog een geheim. Verdere informatie volgt nog via
mail.
Meenemen: verkleedkleren en een goed humeur

vrijdag 17/12: 19u – 22u
VaNdAaG gaan we even bekomen van het drukke jaar dat net is geweest en ons voor
te bereiden op het nieuwe jaar dat gaat komen. We gaan ons gezellig in de zetel zetten
en samen een film kijken. Kom in je pyjama en neem een dekentje of kopkussen mee.
Meenemen: films/ snackjes en drinken/ pyjama en dekentje

Zondag 26/12: 10u – 13u
Hebben jullie het al gehoord? Een schaatsbaan? In Zandvliet? Dat meen je niet! Ja, ja
én het is voor ons gereserveerd. Niet te geloven! Ja echt speciaal voor ons. Wat
hebben wij toch geweldige leiding! Kleed je dus goed aan en vergeet je handschoenen
niet.
Meenemen: Drankje en handschoenen
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Welpen
Zondag 07/11 : 14u – 17u
“AAAARGH MAATJES”,” land in zicht” en
“gooi die schobbejak van de loopplank”.
Vandaag kleden we ons als piraten,
spreken we als piraten en gaan we
elkaars schip neerhalen. Zie dat je
ooglapje goed zit, je haak is opgeboend
en je papegaai paraat staat voor vandaag
want we gaan een ultieme zee battle doen
om te zien wie de stoerste piratengroep is.
meenemen: piratenkledij, koekje en
drankje

Zondag 14/11: 10u – 17u
YEEY! vandaag doen we weer een van de leukste
scoutsactiviteiten… KOKENNN. Neem je gamellen
maar van zolder en zie dat je je voorraad ravioli
hebt ingeslagen. We hebben vandaag weer een
van 10u-17u scouts dus we hebben de hele dag
om gezellig samen aan het kampvuur te zitten en
lekker te kokerellen.
meenemen: een gamel (heb je er geen liggen, laat het ons weten!), iets makkelijks om
klaar te maken (geen diepvries!!) en het standaard drankje en vieruurtje.

Zondag 21/11 : 14u – 17u
Ben jij competitief en hou je van winnen? Kom je kans wagen op onze eigen
KERMIS@delokalen. Wij voorzien verschillende spelletjes waar jullie iets kunnen
winnen. Of waar je al je geld aan kunt kwijtspelen … We zien wel wat de toekomst ons
brengt.
Meenemen: koekje en drankje
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Zondag 28/11: 14u – 17u
Wie is er bang van de dikke Berta? wij alvast niet hoor (of misschien een klein beetje).
Wie kent ze nog allemaal? Doe je snelle benen maar aan want vandaag spelen we de
traditionele plein spelletjes.
meenemen: koekje en drankje

Zondag 05/12: 14u – 17u
Hij komt, hij komt,
De lieve, goede Sint.
Mijn beste vriend, jouw beste vriend,
De vriend van ieder kind!
Meenemen: je stoute streken,
drankje en koekje

Zondag 12/12: 14u – 17u
Helaas is het weer zo ver. De nachten worden
langer, de temperatuur wordt lager, maar
gelukkig stijgt de gezelligheid graad wel. Om
van deze winterse gezelligheid gebruik te
maken organiseren we een spelletjes
namiddag. Ben je een baas in Uno of een
meester in ganzeborden? Neem je favoriete
spelletje mee en bewijs aan de rest van de
welpen wat voor een kanjer je wel niet bent.
Weetje van algemeen nut: Jacala kan niet goed tegen de kou
Meenemen: koekje, drankje en je lievelings (bord)spelletje

Zaterdag 18/12: 17u – 21u
DE dag waar iedereen een heel jaar op heeft gewacht is EIN-DE-LIJK aangebroken.
Zet je kerstmuts maar op en haal je rendieren uit de stal want vandaag is het het mega
vet coole kerstfeestje. Vergeet ook zeker je cadeautje niet. PS. het is van 17-21u en je
hoeft niet te hebben gegeten.
meenemen: kerstmuts, cadeautje (+- 5 euro), je rendier als je dat hebt
11

Zondag 26/12: 10u00 – 13u00
Hebben jullie het al gehoord? Een schaatsbaan? In Zandvliet? Dat meen je niet! Ja, ja
én het is voor ons gereserveerd. Niet te geloven! Ja echt speciaal voor ons. Wat
hebben wij toch geweldige leiding! Kleed je dus goed aan, vergeet je handschoenen
niet en vijf euro voor de inkom en een chocomelkske.
Meenemen: Drankje, 5 euro en handschoenen

Raksha (Lize)

Jacala (Isa)

Baloe (Simen)

12

Jonggivers
Zondag 07/11 : 14u – 17u
Today is the day were gonna make it
happen. Vandaag gaan we voor hits,
degene met de meeste platina
platen, gouden singles of meest
verkochte LP plaatjes zal
zegevieren. Ieder platenlabel strijd
vandaag tegen elkaar.
Meenemen: koekje, drankje en
inspiratie voor gouden hits

Zondag 14/11: 10u – 17u
Vandaag maken wij ons eigen plekje van ons. Kzie er al een paar
raar kijken, hUh wat bedoelen jullie nu? Awel, we gaan zorgen dat
ons lokaal een nieuw likje verf krijgt. Zo kunnen jullie erop losgaan
en kan ook jullie naam op de muur komen.
Meenemen: koekje, drankje, middageten en restjes verf en
verfborstel

vrijdag 19/11 : 19u – 21u
SPACEEEEE, SPACEEEEEEE. Of gewoon de ruimte in het
Nederlands. Daar schieten ze met lasers, wij gaan dat vandaag
ook doen maar dan niet in de ruimte maar in Sint Job.
Meer info volgt via Mail
Meenemen: Heel veel GOESTING! (meer info zie mail)

Zondag 28/11: 14u – 17u
Wie kan er zijn weg vinden a la berenjager, we hopen de meeste van jullie ;) Vandaag
is het een gnippord, zei die het raden behoren tot de slimmere onder de jogi’s. Zei die
het niet raden zullen genadeloos verslonden worden door een beer onderweg…
Meenemen: koekje, drankje en oriëntatie gevoel
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Zondag 05/12: 14u – 17u
Jullie denken vaak dat jullie heilige
boontjes zijn, maar vandaag komt de
enigste echte heilige man naar onze
scouts. Al wie schrik heeft om in de zak te
verdwijnen houdt zijn renbenen beter
klaar.
Meenemen: koekje, drankje en
puppyoogjes (niet uit een puppy, in je
eigen hoofd)

vrijdag 10/12: 19u – 22u
sommige van jullie zitten volop in de examens,
daarom spreken we af op een vrijdagavond. Zo
kunnen we lekker relaxed een film kijken en kunnen
jullie nog een weekend studeren voor mooie puntjes
voor de bomma.
Meenemen: filmsnoep, drankje, films en de echte
filmrecensent in je

Zondag 19/12: 14u – 17u
Wie kent er zijn dorp het best, waarschijnlijk de
leiding maar we testen vandaag jullie kennis. Jullie
gaan met de fiets van de ene onbekende locatie naar
de andere doormiddel van hints die jullie van ons
kunnen verdienen.
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Meenemen: koekje, drankje, fiets en kennis over 2040

Zondag 26/12: 10u – 13u
Vandaag doen we iets winters, als ik winter roep roepen jullie?
……… schaatsen! of riepen jullie iets anders?
Er staat een schaatsbaan in ons dorp en wij hebben vandaag het privilege om daar
alleen met onze scouts te mogen schaatsen.
Meenemen: koekje, drankje, handschoenen, (muts etc.) en winterse snelheid
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Givers
Zondag 07/11 : 14u – 17u
Wij gaan op berenjacht! Wij gaan op
berenjacht!
We komen aan een bos! We komen aan een
bos!
Een heel donker bos! Een heel donker bos!
We kunnen er niet over! We kunnen er niet
over!
We kunnen er niet onder! We kunnen er niet
langs!
Wat doen we? Wat doen we? µ
We blijven daar! We blijven daar!
Spelen, spelen, spelen, spelen, spelen,
spelen, spelen, spelen, spelen, spelen!

Meenemen: 4-uurtje en een drankje

Zondag 14/11: 14u – 17u
Hu? Is dat nu suiker? Hu? Is dat nu zout?
Nog is proeven…
Hu? Is dat nu zout? Hu is dat nu suiker?
Godverdikkeme… nog is proeven…
Amai men sjokedeizen! Da proeft zoet!
Zijde zeker? Want voor mij proeft da naar zout!

Ook curieus wat het antwoord nu is? Zeker komen dus!
Meenemen: geen zout, geen suiker, maar wel een 4-uurtje en een drankje
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Zondag 21/11 : 14u – 17u
IN DA HOOD! IN DA HOOD! IN DA HOOD!
IN DA HOOD! IN DA HOOD! IN DA HOOD!
En wat vinden we zo allemaal “in da hood”,
-

Blaffers

-

Crack-cocain

-

Hookers

-

Gang! Gang!

Neje zottekes graffiti natuurlijk! Kom dus zeker allemaal, want vandaag gaan we onze
graffiti skills eens bovenhalen!
Meenemen: 2 euro, 4-uurtje en een drankje

Zaterdag 27/11: 10u – 17u
Sssshhhhht! Deze dag is top-secret! Zeker voor jullie tandartsen. Want vandaag gaan
we voor nog eens proberen snoepkes te verkopen in ’t stad. Iedereen moet er zeker bij
zijn, want het is voor onze tak-kas bij te spijzen, want we kunnen het wel gebruiken voor
het buitenlands kamp! Haal die verkooppraatjes al maar boven en neem zeker een
buzzypas mee (en anders 5€ voor een busticket).
Meenemen: Buzzypas of 5€, middageten, genoeg drinken en de beste verkooppraatjes
van België
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Zondag 05/12: 14u – 17u
Hij komt. Hij komt. De lieve goede Sint. Mijn beste
vriend. Jouw beste vriend. De vriend van ieder kind.
Mijn hartje klopt. Mijn hartje klopt zo blij. Wat brengt
hij U. Wat brengt hij U. Wat brengt hij U en mij? Wie
zoet is koek. Wie stout is krijgt roe.
Hij komt. Hij komt. De lieve goede Sint. Mijn beste
vriend. Jouw beste vriend. De vriend van ieder kind.
Meenemen: 4-uurtje en een drankje.

Vrijdag 10/12: 19u – 22u
Oef jonges! Holy Crap-a-Moly! Zijn jullie hersentjes ook zo aan het kraken van de
examens? Kom vanavond dan zeker naar de scouts voor onze filmavond, waar jullie
helemaal kunnen ontstressen. Pak zeker genoeg snacks, snoep en frisdrank mee, want
vanavond gaan we nog eens goe “fretten” met een cult-classic van een film. Zeker
komen dus!!
Meenemen: snacks/snoep, drinken en goesting in ne goeie film

Zondag 19/12: 11u – 14u
De examens zijn al weer
bijna op hun einde. En
kerstmis komt eraan.
Omdat we volgende
week kunnen gaan
schaatsen in eigen dorp
gaan we ons kerstfeestje
a.k.a. kerstbrunch al
vervroegen naar
vandaag. Neem zeker
allemaal iets lekkers mee
om uit te delen op de
brunch. En vergeet ook
geen cadeautje van max
5 euro.
Meenemen: cadeautje van max 5 euro en eten of drinken om uit te delen op de
brunch (vb. ne cake).
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Zondag 26/12: 10u – 13u
Zigge-Zagge! Zigge-Zagge! Schaats! Schaats! Zigge-Zagge! Zigge-Zagge! Schaats!
Schaats! Zigge-Zagge! Zigge-Zagge! Schaats! Schaats! Zigge-Zagge! Zigge-Zagge!
Schaats! Schaats!
Als het nog niet duidelijk was! We
gaan schaatsen vandaag en niet
ergens in “Verwegistan”, maar
gewoon bij ons in Zandvliet. So be
there. Or be a schaats.
Meenemen: middageten en een
drankje.

Als je vragen hebt, kan je altijd bellen naar:

Ondeugende Slaapmuis a.k.a. Lenn Jacobs
04 70 57 11 47

Of

Vrijmoedige Suricata a.k.a. Jasper Wijnings
04 74 129 040
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Avondlied
Voor alle leden (en eventuele leiding) die het avondlied nog niet kennen…

O Heer, d' avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom
de winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom
wij knielen neer om U te zingen
in 't slapend woud ons avondlied
wij danken U voor wat we ontvingen,
wij vragen, Heer, verlaat ons niet
knielen, knielen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze bee
luisterend, fluisteren, kruinen mee
en sterren staren teder
geef ons Heer, zege en rust en vree
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