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Voorwoord
Beste ouders en leden,

Het startschot is gegeven. En de Reigers zijn er weer ingevlogen! Het jaar begon anders
dan normaal. Met DEN BOUW, die niet op zich laat wachten, hebben we met zen alle
enkele weekends de handen in elkaar gestoken om het kampmateriaal veilig op te
bergen. De oude gebouwen leeg te maken. Om ze vervolgens te strippen. Het waren dus
drukke maanden voor de Reigers en er gaan er nog volgen. Maar niet getreurd, want
samen kunnen we alles aan.
Want zoals de oeroude leuze zegt: “DE REIGERS ZIJN DE BESTE, TEGEN ONS KAN
NIEMAND OP, EN ALS ZE ONS WILLEN PESTEN DAN DRAAIEN WE ZE IN DE
SOEP!!” En ook dit jaar hebben we dat bewezen door de Chiro en de Zeescouts te
verslagen tijdens de Battle van de Jeugdbewegingen. Onze jongste kapoenen moesten
zoenen ontwijken van zwoele Lisa, terwijl onze (jong)givers en jins hevig aan het ravotten
waren. Toch zijn het de kabouters en welpen die de overwinning hebben gebracht. Zo
wist Mattis van de welpen boven alle verwachtingen de laatste schoen te pakken. En zo
hebben de Reigers voor de tweede keer in drie jaar tijd gewonnen
Ondertussen zijn de bladeren van de bomen aan het vallen en “is winter coming.” Wat wil
dat zeggen? Dat Sinterklaas natuurlijk onderweg is naar ons land en naar het Reigernest.
En terwijl Sinterklaas al aan het varen is, zal de kerstman zich ook al voorbereiden op
zijn tocht naar hier. Bereid jullie al maar voor op de snoepjes van Sinterklaas en zijn
roetpieten en de lekkere en leuke kerstfeestjes met de kerstman. In afwachting van
nodigen we jullie allemaal uit voor de eerste steenlegging op 27 oktober vanaf 10 uur. Wij
voorzien iets voor te drinken en te knabbelen.
Hopelijk hebben jullie ook al zoveel genoten van het nieuwe scoutsjaar als de leiding.

Ne stevige linker

De Groepsleiding
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Evenementen

Jincafé: 28 oktober vanaf 19u
De eerste editie van het Jincafé voor het nieuwe scoutsjaar is een feit! Heb jij ook zin
om het buitenlands jinkamp te sponseren? Kom dan zeker iets drinken vanaf 19 uur
op de scouts. En aangezien het Halloween is, kan je een gratis drankje krijgen als je
verkleed komt! De ideale formule om zeker te komen!

Jincafé: 25 oktober vanaf 19u
Net zoals vorige keer organiseren de jins een gezellig jincafé! En net zoals vorige keer
gaat de opbrengst rechtstreeks naar hun buitenlands jinkamp. Onze jins hebben er al
zin ik en ik hoop jij ook! Dus heb jij ook zin om iets te komen drinken, de jins te
sponseren en een lekker praatje te voeren? Kom dan zeker vanaf 19 uur naar de
scouts! Hopelijk zien we jullie daar.

Eerste Steenlegging: 27 november om 10 uur
U leest het goed. Deze zondag vanaf 10 uur is iedereen welkom om de eerste
steenlegging bij te wonen. Hebben jij ook zin om op deze speciale dag aanwezig te zijn
op de scouts? Kom dan zeker af! Wij voorzien een drankje en iets klein om te knabbelen.

Kabouterfrituur: 27 november om 17u
De kabouters organiseren dit jaar weer met behulp van de givers hun kabouterfrituur.
Neem de grootouders, tantes, nonkels, vrienden en anderen allemaal maar mee om
lekker te smullen!
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Contactenlijst
Groepsleiding

groepsleiding@scoutsdereigers.be
Tibo de Pre

tibo@scoutsdereigers.be

04 96 03 30 10

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

Kobe Schepens

kobe@scoutsdereigers.be

04 87 65 95 62

Jana Mertens

jana@scoutsdereigers.be

04 98 43 40 89

Lisse Schepens

lisse@scoutsdereigers.be

04 89 46 75 22

Kabouterleiding

kabouters@scoutsdereigers.be
Arne Meynaerts

arne@scoutsdereigers.be

04 68 23 24 55

Seth Jacobs

seth@scoutsdereigers.be

04 74 09 97 78

Charlotte
Fierens

charlotte@scoutsdereigers.be

04 88 11 89 11

Welpenleiding

welpen@scoutsdereigers.be
Isa Smet

Isa@scoutsdereigers.be

04 87 63 76 48

Simen De Clerck

simen@scoutsdereigers.be

04 94 90 30 42

Kaia Van Aelst

kaia@scoutsdereigers.be

04 94 8017 01

Jonggiverleiding

jonggivers@scoutsdereigers.be
Quinten Orlans

quinten@scoutsdereigers.be

04 94 60 15 20

Lars De Bakker

lars@scoutsdereigers.be

04 68 13 15 13

Lennert Van
Reusel
Lien Mertens

lennert@scoutsdereigers.be

04 92 71 40 94

lien@scoutsdereigers.be

04 98 97 80 61

Giverleiding

givers@scoutsdereigers.be
Lenn Jacobs

lenn@scoutsdereigers.be

04 70 57 11 47

Tibo de Pre

tibo@scoutsdereigers.be

04 96 03 30 10

Jasper Wijnings

jasper@scoutsdereigers.be

04 74 12 90 40

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 2022 2023 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 hierboven op 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 hetzelfde 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.

4

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! Voor
de stock kan je contact opnemen met Liesbeth van het Comité. Dit kan via het nummer
: 0473/20.16.96
Materiaal mag ook steeds worden binnengebracht bij Liesbeth.

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 vermijdt 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.

6

Kapoenen
Zondag 06/11: 14u – 17u
Het is al een tijdje geleden dat we nog is de goeie oude pleinspelletjes hebben gespeeld.
Wie weet hoe dat ontrouwe echtgenoot weer gaat? Of schipper mag ik over varen? Of of
of of tiktak BOEM! Wie kan dit nog allemaal het beste? Dat zien we vandaag!

Zondag 13/11: 14u – 17u
Overal op tv zie je Talentenjachten zoals Belgium Got Talent, De Voice en So You Think
You Can Dance en wij dachten dat kunnen we beter. Dus hierbij presenteren wij u…

Pak en bereid jullie al maar voor op jullie show om de jury van hun sokken te blazen!
Meenemen: Koekje, Drankje, verkleedkleren moest dat bij je show horen.

Zondag 20/11: 14u – 17u
Het is weer tijd voor een strijd tussen Leiding en Kapoenen.
Zullen de kapoenen deze keer binnen tijd alle opdrachten
kunnen voltooien of gaat de leiding met de winst lopen?
Spanning gegarandeerd!!!!!!! Deze zondag zeker komen om het
kapoenen team te versterken. We hebben jou nodig om te
winnen.
Meenemen: Koekje, Drankje
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Zondag 27/11: 10u – 17u

P=K

B=J

-B & -N

Meenemen: fiets, fietshelm, fluohesje, koekje en drankje

Zaterdag 03/12 – zondag 04/12
YEEEYYY het is zover!!!! Bereid jullie
allemaal maar voor want het legendarische
kapoenenweekend komt er weer aan. Maar
het is er niet zomaar eentje waaaannnttt de
sint komt langs!!
Info volgt in een verdere mail.

Vrijdag 9/12: 17u – 20u
♫Jingle bells, jingle bells, jingle all the way♫ Hoor ik
daar nu de kerstman? Wees maar zeker! Bij de
kapoenen komt hij extra vroeg dit jaar! Trek je mooiste
kersttrui, muts, broek aan want vanavond bevindt zich
ons kapoenen kerstfeestje plaats. Wat neem je mee?
Een lege maag! Een cadeautje van max 5 euro dat
kan voor jongen en meisje. En 5 euro dat je aan de
leiding geeft om ons gigantisch lekker avondmaal te
sponseren. Wij kijken er al naar uit!
Is jouw kapoen erbij? Laat dit zeker voor 6/12 aan ons weten via mail, Messenger, sms,
postduif … zodat wij weten hoeveel kapoenenbuikjes we moeten vullen.
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Zondag 18/12: 11u45 – 14u15
Trek je wanten, muts en kniebeschermers maar aan
want we gaan schaatsen! Zoals vorig jaar mogen we
weer komen schaatsen tijdens de winterwonderweken.
Dus breng al je pirouetjes en ijshockey-rem technieken
maar mee. We helpen elkaar natuurlijk ook wanneer
we niet zo goed kunnen schaatsen. We spreken met
z’n allen af op de Solftplaats in Berendrecht.
Meebrengen: Drinken, gevulde maag en €3

Zondag 25/12: Familiezondag
Omdat wij, de leiding, vandaag zo veel familiefeesten hebben kunnen wij jammer
genoeg deze zondag niet komen. Maar zo kunnen jullie ook naar al jullie toffe
kerstfeestjes van jullie familie gaan! We zijn heel benieuwd naar al jullie cadeautjes dat
jullie hebben gekregen en kunnen niet wachten tot jullie dit allemaal tegen ons vertellen
op de volgende scoutsvergadering!
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Kabouters
Zondag 06/11: 14u – 17u
Is het een varken? Of nee is het toch een koe? Of is het Dory? Neeee het is Nemo!!
Weten jullie al wat we gaan doen? Raden maar!!! Zorg allemaal voor een fris geheugen
en euuhhh best nog even naar de wc gaan.
Meenemen: Koekje en drankje (en een lege blaas

)

Zondag 13/11: 6u – 9u
Mamaaa mogen we nog even opblijven?? Nee vandaag niet want morgenvroeg is het
dauwtocht!! Ochtenstond heeft goud in de mond zeggen ze dan. Maaar bij ons heeft
ochtendstond eten in de mond want we gaan gezellig picknicken met een super mooi
uitzicht en leuke spelletjes (duuuhh) We spreken om 6u af aan de parking van het
bijenteeltmuseum aan de Kalmthoutse Heide. (Putsesteenweg 131, 2920 Kalmthout)
Meenemen: ontbijt en drankje

Zondag 20/11: 14u – 17u
De douane is een overheidsdienst belast met de inning van de rechten bij invoer
(invoerrechten, BTW bij invoer, anti-dumpingsrechten en de handhaving van de
douanewetgeving in een land). Te denken valt hierbij aan het bestrijden van smokkel.
Met deze definitie zijn jullie hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is wel een grote hint
naar het spel dat we vandaag gaan spelen. Camouflagekleren, sluipschoenen en diepe
zakken zouden wel eens van pas kunnen komen vandaag.
Meenemen: Koekje en drankje

Zondag 27/11: 10u – 19u
“Eén mini’ke met mayonaise, twee curryworsten, een portie bitterballen, ne mexicano
en een blikske cola alstublieft! Aja, ook nog een potje joppie aub!” Jaaa, vandaag
openen onze kabouters een eigen frituur en niet zomaar een frituur, neen, HET
KABOUTERFRITUUR. We werken samen met de givers om de beste frieten van 2040
te bakken. De bedoeling is natuurlijk om onze takkas een beetje te spijzen, dus vergeet
zeker geen reclame te maken voor onze lekkere frietjes bij alle vriendjes, vriendinnetjes,
bomma’s, bompa’s, neven, nichten, nonkels, tantes, … wie dan ook, want iedereen is
welkom.
Meenemen: koek en drankje
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Zondag 04/12: 14u – 17u
Wie komt er alle jaren, daar weer uit Spanje
varen? Over de grote, grote zee, Sint-Nicolaas,
hoezee!
Wie heeft een zak vol koekjes, speelgoed en
prentenboekjes?
Wie brengt een zak vol lekkers mee? SintNicolaas, hoezee!
Meebrengen: bewijs van goed gedrag, koekje
en drankje

Zondag 11/12: 12u – 17u
Vandaag komen we erachter wie onze sterrenchefs zullen worden en wie toch maar
beter een amateur kok kan blijven. Jaja je raad het al goed vandaag is het
woutloperskeuken. Van lekkere soep tot knapperige worstjes het kan allemaal. En
nadien samen gezellig smullen, wat een TOP dag!!!
Meebrengen: gamel (om in te koken/bakken) of klein pannetje, bestek, iets lekkers om
eten, je goed humeur en een legemaag

Zondag 18/12: 11u45 – 14u15
Trek je wanten, muts en kniebeschermers maar aan
want we gaan schaatsen! Zoals vorig jaar mogen we
weer komen schaatsen tijdens de winterwonderweken.
Dus breng al je pirouetjes en ijshockey-rem technieken
maar mee. We helpen elkaar natuurlijk ook wanneer
we niet zo goed kunnen schaatsen. We spreken met
z’n allen af op de Solftplaats in Berendrecht.
Meebrengen: Drinken, gevulde maag en €3

Vrijdag 23/12: 18u – 21u
HOHOHOHO. Jaja het is weer zover, het leukste moment van het jaar. Ons
Kerstfeestje!!!!! Van een heerlijk kerstdiner tot een dik feestje er ontbreekt niks. Breng
dus zeker allemaal ook cadeautje mee want wat is nu een kerst zonder cadeautjes toch
...
Meebrengen: cadeautje (max 5 euro), een lege maag en dansbenen
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Welpen
Zondag 06/11: 9u-14u
Wel goeiemorgen! Vandaag trekken we ‘t stad in en gaan we ons rot amuseren op de
vogeltjesmarkt. Kom zeker af want dit is de meest spectaculaire plek op zondag morgen
in ‘t stad.
Meenemen: drankje, rugzak, warme jas + uniform aandoen, +- 5 euro om iets lekkers te
kopen.

Zondag 13/11: 14u – 17u
Vandaag gaan we wat centjes verdienen zodat we weer een gevulde takkas hebben om
fantastisch leuke activiteiten te doen. “Leiding wat gaan we dan verkopen?” “Dat kan ik
niet vertellen, maar ik zal een tip geven: we verkopen iets dat iedereen in het
huishouden nodig heeft om een proper leventje te lijden. “Kom zeker af, want als we
met veel zijn kunnen we ook veel centjes verdienen.
Meenemen: rugzak met koek en drankje, 2 rollen wc-papier

Zondag 20/11: 14u – 17u
Het wordt weer kouder en dit betekent dat we het warm gaan moeten krijgen door te
strijden tegen de vijand. We moeten een groot kamp bouwen, aanval strategieën
bespreken en oorlogskreten verzinnen. Jouw hulp hebben nodig dappere welp.
Meenemen: koekje, drankje, volle moed en strijdlust

Zondag 27/11: 10u – 17u
Battle of de jeugdbeweging is juist geweest maar om te weten te komen wie er nu een
echte welp is doen we battle of de welpen. We houden een grote scoutswedstrijd om te
weten te komen wie er nu echt een echte scout is. Wil je bekroond worden tot de
opperwelp wees er dan zeker bij.
Meenemen: koek, drankje, regenjas, en zeker ook een lunchpakket

Zondag 04/12: 14u – 17u
1

Wie komt er alle jaren, daar weer uit Spanje
varen? Over de grote, grote zee, Sint-Nicolaas,
hoezee!
Wie heeft een zak vol koekjes, speelgoed en
prentenboekjes?
Wie brengt een zak vol lekkers mee? SintNicolaas, hoezee!
Meenemen: bewijs van goed gedrag, koekje en
drankje

Vrijdag tot zondag 9/12 t.e.m. 11/12:
Ja ja, jullie hebben het juist geraden het eerste weekend van het jaar is weer
aangebroken. Maak jullie weekend maar vrij want het worden de 2 meest
fantastischbangelijkemegavetteongelofelijkcooleste nachten van je hele scouts carrière.
(Er volgt nog een mail met alle nodige info) be there or be square!

Zondag 18/12: 11u45 – 14u15
Trek je wanten, muts en kniebeschermers maar aan
want we gaan schaatsen! Zoals vorig jaar mogen we
weer komen schaatsen tijdens de winterwonderweken.
Dus breng al je pirouetjes en ijshockey-rem technieken
maar mee. We helpen elkaar natuurlijk ook wanneer
we niet zo goed kunnen schaatsen. We spreken met
z’n allen af op de Solftplaats in Berendrecht.
Meenemen: Drinken, gevulde maag en €3

Dinsdag 27/12: 17u-21u: Kerstfeestje!!! (25/12 geen scouts)
EIN-DE-LIJK! Na weer een jaar wachten is het eindelijk terug kerstmis en gaan we dit
natuurlijk vieren met 1. een bangelijk diner 2. bangelijke spelletjes 3. bangelijke muziek
4. nog een bangelijker cadeautje
Meenemen: warme feestelijke kledij die vuil mogen worden, een leuke hoed en een
cadeautje van +- 5 euro
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Jonggivers
Zondag 06/11: 14u – 17u
Vandaag knallen we erop los want we gaan SJORRREEEEUUUHH!!!!! Smeer uw
handen maar in en stretcht uw benen want ja, zelfs die zullen nodig zijn! Wie weet
bouwen we terug de schommel of maken we een totaal nieuwe sjorring? Wij hebben al
enkele ideeën…
Meebrengen: handen van staal en een ijzeren wil om te bouwen, powersnack en
proteïne-shake

Zondag 13/11: 14u – 17u
Aan allen roep ik jullie op om deze week
mee op schatten jacht te gaan. Maar we
gaan niet zomaar op zoek naar een
verborgen schat. We gaan op zoek naar de
schatten van elkaar die iedereen op zijn
eigen territorium verstopt. Wie kan er het
best zijn/haar eigen buit verdedigen. Wie
keert rijker terug en wie verliest hun schat.
Meebrengen: koekje en drankje

Zondag 20/11: 14u – 17u
Voeten naar voor, voeten naar achter. Met zen allen onderweg draai je rechts in je thee
en strooi je links op je frietjes. Moppen tappen, dierenkettingen maken en liedjes zingen
staan op het plan! Stevig genieten van de buitenlucht en even bewegen!
Wil je weten wat dat allemaal wil zeggen, kom dan zeker af!
Meebrengen: wandelschoenen, koekje en drankje

Zondag 27/11: 10u – 17u
Deze zondag zijn jullie allemaal masterchefs. Jullie hebben de opdracht om een
geweldig recept voor te bereiden voor julliezelf op primitieve wijze. We gaan weer
takken mogen zoeken en ons eigen voer maken. Zorg er dus zeker voor dat je jullie
kookgerief niet vergeten!
Meenemen: gamel en bestek, middag eten (mail met voorbeelden volgt), koekje en
drankje.
3

Zondag 04/12: 14u – 17u
Wie komt er alle jaren, daar weer uit Spanje
varen?
Over de grote, grote zee, Sint-Nicolaas, hoezee!
Wie heeft een zak vol koekjes, speelgoed en
prentenboekjes?
Wie brengt een zak vol lekkers mee? SintNicolaas, hoezee!
Meebrengen: bewijs van goed gedrag, koekje en
drankje

Vrijdag 9/12: 19u – 21u
Oh nee, geen scouts op zondag?? Nee, want het is filmavond! Neem je slaapzak of een
warm deken mee, wij voorzien de film-installatie! Geniet vanavond dus lekker van een
klein hapje en drankje tijdens de film.
P.S. We gaan geen urenlange trilogie kijken, dus neem niet te veel snoep mee ;)
Meebrengen: slaapzak of warm deken, movie-snackje en drinken

Zondag 18/12: 11u45 – 14u15
Trek je wanten, muts en kniebeschermers maar aan
want we gaan schaatsen! Zoals vorig jaar mogen we
weer komen schaatsen tijdens de winterwonderweken.
Dus breng al je pirouetjes en ijshockey-rem technieken
maar mee. We helpen elkaar natuurlijk ook wanneer
we niet zo goed kunnen schaatsen. We spreken met
z’n allen af op de Solftplaats in Berendrecht.
Meebrengen: Drinken, gevulde maag en €3

Zondag 25/12: Familiezondag
De week van 19 tot 23 december plannen we ons kerstfeestje! Verdere info volgt nog
via mail!
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Givers
Zondag 06/11: 14u – 17u
Eén voor allen en allen voor één, allen voor allen en één voor één. Hoe gaat dat nu
weer? Ahja, één tegen allen, geen 2 tegen allen
Jullie eerste opdracht luidt als volgt: zoek de geheime boodschap in dit reigertje (enkel
ons gedeelte) en breng deze mee. Een leuke prijs wacht op jullie volgende week
moesten jullie erin slagen om alles goed af te ronden.
Meebrengen: koekje, drankje en goesting om ons te verslaan

Vrijdag 11/11: 19u – 22u
Wie wordt de snelste in Mario kart, wie haalt de meeste punten in tetris, wie wint er 88
potjes free-for-all na elkaar? Deze vragen zullen we vanavond allemaal kunnen
beantwoorden.

(dit zijn jullie als jullie flink zijn)
Meebrengen: drankje en uw skills
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Zondag 20/11: Familiezondag
Vandaag is de perfecte dag om al eens te beginnen studeren.
Wij gaan jullie daar uiteraard niet bij kunnen helpen dus
mogen jullie lekker thuisblijven vandaag

Zondag 27/11: 10u – 20u
Vandaag hebben wij onze eerste takkas
activiteit nu wel samen met de kabouters.
Het kabouterfrituur! Neem dus al het vet uit
jullie haar mee en stook de frietpotten alvast
maar warm want we gaan vandaag
minstens 88 euro verdienen.
Meebrengen: de echte McDonald’s verkoper in jullie, drankjes

Zondag 04/12: 14u – 17u
Wie komt er alle jaren, daar weer uit Spanje
varen? Over de grote, grote zee, Sint-Nicolaas,
hoezee!
Wie heeft een zak vol koekjes, speelgoed en
prentenboekjes?
Wie brengt een zak vol lekkers mee? SintNicolaas, hoezee!
Meebrengen: bewijs van goed gedrag, koekje en
drankje

Vrijdag 9/12: 19u – 22u
Los tussen de examens in voor de meeste houden we het vandaag lekker luchtig. Een
rustig filmpje kijken, op drie uur tijd kunnen we er wel wat zien. Doctor strange
bijvoorbeeld duur maar één uur en 55 minuten dus dan hebben we heel veel tijd over ;)
Meebrengen: versnapering, drankje en de filmrecensent in uzelf
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Zondag 18/12: 11u45 – 14u15
Trek je wanten, muts en kniebeschermers maar aan
want we gaan schaatsen! Zoals vorig jaar mogen we
weer komen schaatsen tijdens de
winterwonderweken. Dus breng al je pirouetjes en
ijshockey-rem technieken maar mee. We helpen
elkaar natuurlijk ook wanneer we niet zo goed
kunnen schaatsen. We spreken met z’n allen af op
de Solftplaats in Berendrecht.
Meebrengen: Drinken, gevulde maag en €3 (3
euro)

Vrijdag 23/12: 18:25 – 23:00
Ons kerstfeestje houden we dit jaar op de
kerstmarkt in Antwerpen. Daar staat de
kerstboom al dus dan hebben we er zelf al
geen werk mee. Zet allemaal jullie
kerstmuts op en kom zeker op tijd, zelf
geen 66 seconden te laat want anders
missen we de bus.

Meebrengen: centje voor op de kerstmarkt
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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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