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PROGRAMMABOEKJE 
 Oktober 2019 



UNIFORMEN  

SLAAPZAKKEN  

TENTEN  

RUGZAKKEN  

...  

Wilrijkstraat 45  

2140 Antwerpen  

(hoek Plantin en Moretuslei)  

open: - dinsdag t.e.m. vrijdag  

10u–12u / 12u30-18u  

- zaterdag tot 17u  

 

http://www.hopper.be/winkel/  

ons groepsnummer is 

A2235G 

      

 

 

 

jullie aankopen steunen onze groepskas!  

 



 

 Groepsleidingswoordje 

 

Beste leden, ouders, leiding en sympathisanten 
Graag wensen we met de gehele 
groepsleidingsploeg iedereen van harte welkom 
tijdens de eerste scoutsmaand. 

 Wij (Hannah, Roan, Michiel en Sam) zullen ons 
uiterste best doen om het jaar zo vlot mogelijk te 
laten verlopen. Bij vragen kan je ons steeds op 
zondag tijdens de activiteiten aanspreken of je kan 
een mailtje sturen naar 
groepsleiding@scoutsschilde.be. 

De eerste activiteit zal per uitzondering in de 
namiddag vallen van 14:00 tot 17:00. Dit door een 
activiteit door het district georganiseerd voor de 
leiding op zaterdagavond.  

Graag willen wij nog graag de mastworp bedanken 
voor de catering tijdens de overgang en al de 
leiding voor hun harde inzet tijdens de opstart van 
het nieuwe jaar! Wij hebben er alvast zin in.  

 

De domigodel kan overal en altijd geraadpleegd worden via onze 

website: http://www.scoutsschilde.be/.  

Je kan ons steeds contacteren via groepsleiding@scoutsschilde.be .  

 

Een stevige linker, 
de groepsleiding 
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Heeft u een bedrijf, winkel, ... en wilt u 
reclame maken in onze programmaboekje 
DOMIGODEL?  

 

Dat kan! Stuur hiervoor een mailtje naar 
domigodel@scoutsschilde.be voor meer 
info. Zo komt u meer te weten over de 
prijzen. Dit is uiteraard vrijblijvend. U kan bij 
ons al adverteren vanaf 30€.  

U kan adverteren voor een jaar -vanaf 
januari 2019 tot en met december 2019- 
met uitzondering de maanden juni, juli, 

augustus en september. Dit boekje komt 
tijdens deze periode bij ongeveer 130 
gezinnen in Schilde en buurgemeenten.  

 

Hartelijk bedankt voor uw steun! 

  

 

 

 

 

 

ADVERTEREN IN DOMIGODEL 

 



De jins van scouts Schilde komen u graag 
helpen, om ons buitenlands kamp te 
financiëren. 

Opdienen, trouwfeesten, communiefeesten, 
klusjes, afbraakwerken, opruimen, tuinieren 
enz…. 

 

Aarzel niet om ons te contacteren.   

Emailadres: jins@scoutsschilde.be 

Telefoonnummer: 0487269849 
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UW ADVERTENTIE HIER ?? 

STUUR EEN MAIL NAAR 

DOMIGODEL@SCOUTSSCHILDE.BE 



 
KAPOENEN: 

 OM TE   ZONDER  !!! 

Lieve kapoentjes,  

Het nieuwe scoutsjaar is weer begonnen, JOEPIEEEEEE! 
Jullie nieuwe leiding (buiten Clara, die kon jullie namelijk niet meer missen) kijkt er 
alvast naar uit om al deze kapoenensnoeten te leren kennen!!  
Het gaat een fantastisch jaar worden vol nog zaligere activiteiten en 
kapoenenstreken! 
Laten we ons kort even voorstellen: 

ENTHOUSIASTE NYALA: 
Naam: Julie Simons 
Leeftijd: 24 jaar 
Lievelingskleur: roze 
Lievelingseten: sushi  
Leidingjaren: 5de jaar  
Leuk berichtje/weetje: Stiekem ben ik de alleroudste 
leiding binnen scouts Schilde, maar SSSSSSST niet 
doorvertellen!!! 

FONKELENDE VLINDER: 
Naam: Clara Van Dijck  
Leeftijd: 19 jaar 
Lievelingskleur: geel 
Lievelingseten: Italiaans 
Leidingjaren: 2de jaar  
Leuk berichtje/weetje: Jullie krijgen dit jaar leiding van een echte 

cowgirl!  
     Ik ben namelijk in Texas geboren! YIHAAAAA 

 
STRIJDVAARDIGE STEENBOK: 
Naam: Bram Gevers 
Leeftijd: 20 jaar 
Lievelingskleur: rood 
Lievelingseten: ribbekes 
Leidingjaren: 4de jaar  
Leuk berichtje/weetje: Stiekem geef ik graag knuffels 
hihihihi.. 

 
 
 
 
 



 
 

 
ONGEREMDE OLIFANT:   
Naam: Thomas Roose 
Leeftijd: 24 jaar 
Lievelingskleur: Blauw 
Lievelingseten: Rijst met kip en curry 

 Leidingjaren: 7de  jaar 
 Leuk berichtje/weetje: Wat weegt het meeste, 1 kilogram lood of 

   een kilogram veren? 
 

ZONDAG 6 OKTOBER (HALVE, 14-17 UUR): Het grote boskennismakingspel. 
 
Vandaag gaan we, aan de hand van een leuk bosspel, 
elkaar beter leren kennen!  
Zo krijgen leiding en leden de kans al wat meer van 
elkaar te weten te komen om zo het nieuwe scoutsjaar 
extra goed te kunnen starten!!  
 
Zeker komen is dus de boodschap!!  
Wij kijken er naar uit om al die snoetjes te leren 
kennen!!! 
 

 
ZONDAG 13 OKTOBER (HALVE): Reisje rond de wereld. 
 
De leiding is op wereldreis geweest! Ze hebben in 
verschillende landen spelletjes gespeeld die ze nu samen 
met jullie willen spelen!  
Wie doet er mee???   
 
ZONDAG 20 OKTOBER (VRIJE). 

 
Deze zondag blijven de deuren van de scouts gesloten, 
want de sleutel is gebroken… 
Blijf dus maar lekker in jullie bedjes liggen zodat jullie 
weer helemaal klaar zijn voor een zalige spetterende 
maand vol spelen!!  
Slaaplekker kapoenen!  
 

 
 
ZONDAG 27 OKTOBER (HELE): Rivierenhof. 
 
Vandaag gaan we met zijn allen naar het Rivierenhof om 
leuke spelletjes te spelen en activiteiten te doen!  
Vergeet zeker geen lunchpakket, voldoende drinken en 
een lekker vieruurtje!  
Breng ook allemaal 3 euro mee om met de bus te 
kunnen meerijden (heen en terug!) 
 



 
 

Vergeet zeker niet te verwittigen als jullie NIET kunnen komen!! 
Dit kan via het mailadres kapoenen@scoutsschilde.be en kan zeker ook via onze 
GSM nummers: 
 
Enthousiaste Nyala (Julie): +32 472 610 749  
Fonkelende Vlinder (Clara): +32 476 657 720 
Strijdvaardige Steenbok (Bram) : +32 492 801 160 
Ongeremde olifant (Thomas): +32 484 885 316 
 
P.S. Bij de kapoenen is een scoutsdas verplicht, de rest is vrij te bepalen . 
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Kabouters: 

 

Dag kabouters! Welkom in het kabouterland! Wij zijn benieuwd naar jullie snoetjes. 
Maar jullie zijn waarschijnlijk ook benieuwd naar ons! Daarom stellen we ons graag 
kort even voor!  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dag lieve kabouters! Ik ben Eline. Dit is mijn derde jaar 
leiding ondertussen. Vorig jaar gaf ik leiding aan de jong-
gidsen. Ik studeer sociaal werk. Maar dat zegt jullie 
waarschijnlijk nog niet veel. Ik kijk alvast uit naar dit 
zalige kabouterjaar!  Tot snel!!   

Dag kaboutertjes! Ik heet Louise. Dit is mijn tweede jaar 
leiding. Vorig jaar gaf ik de jong-verkenners, dus ik kijk er 
erg naar uit om er met jullie een zalig jaar van te maken. 
Tot snel!  

Hallo iedereen!! Mijn naam is Lotte (ook wel zoet 
kwikstaartje). Dit is mijn tweede jaar leiding. Ik studeer 
verpleegkunde omdat ik later graag mensen help en 
verzorg. Ik hoop dat we er samen een super leuk jaar van 
kunnen maken.  

c 

Hey lieve kabouters! Mijn naam is Chloé en vorig jaar was 
ik leiding van de kapoenen. Dit jaar gaan er dus al een 
paar bekende snoetjes tussenzitten, maar de andere 
kabouters zal ik snel genoeg leren kennen! Ik heb er 
alvast superveel zin in!! ;)  



 

 

En dan nu het programma voor onze eerste maand oktober!!!  

Zondag 6 oktober (halve)  14.00 – 17.00 uur 

Welkom in het kabouterland!  

Kennismakingsspelletjes,  jippie!! Om jullie snoetjes een beetje beter te leren 
kennen spelen we allemaal leuke spelletjes. Vergeet je geliefde scoutsuniform niet 
aan te doen. Tot zondag! ☺  

Belangrijke info voor de ouders! Onze eerste vergadering zal doorgaan van 14.00-
17.00!!  

 

Zondag 13 oktober (halve)  09.30 – 12.00 uur  

Tiny versiert haar lokaal 

Vandaag halen we het creatieve in ons boven! Het is tijd om ons 
kabouterlokaal een nieuwe ‘outfit’ te geven. We versieren ons lokaal. Als je thuis 
nog slingers, versieringen, kaders, … hebt liggen die je niet meer gebruikt mag je 
deze altijd meenemen!  

Zondag 20 oktober (vrije) 

Geen scouts  

Vandaag slapen jullie en de leiding lekker uit! Tot volgende week!  

 

Zondag 27 oktober (hele) 09.30 – 17.00 

Tiny in de zoo 

Een giraf hier, een flamingo daar, … Vandaag trekken we naar de zoo van 
Antwerpen. Voel je vrij om verkleed/ geschminkt als jouw favoriete dier naar de 
scouts te komen!  

Praktisch: neem allemaal een lunchpakket, een drankje en koekje mee voor heel de 
dag! Vergeet ook geen fluovest aan te doen.  Daarnaast vragen we €7 om de bus en 
de dierentuin te betalen. Diegenen met een abonnement van de zoo mogen dit 
zeker meenemen!           Aan de ouders: Laat even weten als je meekomt aan de 
leiding! Dit mag uiteraard telefonisch of via mail (kabouters@scoutsschilde.be)! 

Ps: Bij afwezigheid STEEDS melden via sms op onze gsm-nummers:                                                                                       
Eline Thomas: 0479 619 873 / Chloé Konings: 0484 49 22 62 / Lotte Dietvorst: 
0496 28 85 04 / Louise Van Cakenberghe: 0479 88 26 71 

Pps: Wij komen ALTIJD in PERFECT uniform! (Das, hemd, groene 
broek/rok/short)    

Ppps: Wij maken ALTIJD plezier! 



      

Welpen  
 

Het is eindelijk weer zover, een nieuw scoutsjaar gaat weer beginnen. 
Dit jaar staat er een nieuw knotsgek leidingsteam voor jullie klaar!! 

Wij gaan er alles aan doen om dit een geweldig jaar te maken voor 

éénieder wie!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: Wout 
Totem: Daadkrachtige 

steenbok 

Leidingsjaren: 2de jaar leiding 

 

Naam: Britt  
Totem: Parmantige gnoe  

Leidingsjaren: 2de jaar leiding  

Naam: Marion  

Totem: Montere beo  

Leidingsjaren: 2de jaar leiding 

Naam: Michiel  

Totem: sprankelende marter  

Leidingsjaren: 3de jaar leiding 

Naam: Marie 
Totem: Onverzettelijke vink 

Leidingsjaren: 2de jaar leiding 



 

Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als ons, want wij starten het 

scoutsjaar met knotsgekke activiteiten :) 

6 oktober (halve) UITZONDERLIJK VAN 14u00-17u00: Meet 

and Greet  

Vandaag is het dan eindelijk zover! We starten het scoutsjaar met één 
groot spel zodat jullie elkaar maar ook het geweldige, knotsgekke 

leidingsteam wat beter leren kennen. Neem jullie goed humeur al 

maar mee want wij kijken er al heel hard naar uit  

13 oktober (halve): Slijm maken/ knotsgekke knutseldag 

Haal je creatieve handjes maar al boven want vandaag gaan we 

knutselen. Maar niet alleen dat we gaan ook zelf slijm maken  

20 oktober (vrije) 

Vandaag is het jammer genoeg geen scouts :( Maar treur niet want 

nu kunnen jullie eens lekker uitslapen en volgende week staan wij er 

terug klaar voor jullie!! 

27 oktober(hele): Nesten Battle 

Vandaag worden jullie in nesten verdeeld en gaan jullie het opnemen 

tegen elkaar om te strijden voor wie het beste nest is! Zie dat jullie 

maar klaar zijn om de strijd aan te gaan! 

Vergeet zeker geen lunchpakket mee te nemen!!  

Kom altijd in perfect uniform (korte groene broek, hemd, das en 
welpenpet). Als je niet kan komen gelieve dan een seintje te geven 

naar de leiding of naar het mailadres Welpen@scoutsschilde.be  

Britt: +32476563650 

Wout: +32488221712 

Marion: +32478331650 

Michiel: +32470567426 

Marie: +32471223101 

 

 

Nog een leuke foto als 

aandenken aan het geweldig 

kamp 
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Jonggidsen 
HET WACHTEN IS VOORBIJ!!! Eindelijk!!! We vliegen er deze maand weer in 

met gezellige, smerige, uitdagende, maar vooral SUPERLEUKE vergaderingen! 

Hou jullie klaar voor een super scoutsjaar, jonggidsenweekend, groepsweekend 

en daarna ook een mega KAMP! Dat is al iets om naar uit te kijken, maar we 

zullen eerst al eens beginnen met oktober:  

 

Zon 6 oktober(halve/ namiddag!! = 14u-17): Kennismaking  

De meeste van jullie kennen elkaar al maar er zullen ook vele nieuwe gezichtjes 

zijn en jullie nieuwe leiding wilt jullie uiteraard ook beter leren kennen. Dus 

vandaag spelen we allerlei kennismakingspelletjes om het jaar als een gekke en 

leuke groep meisjes te starten! 

Vandaag is de vergadering van 14u tot 17u! 

 

Zon 13 oktober(halve): SWAMPEN! 

Jaja, de traditie waar iedereen naar uitkijkt! De pruttelende 

moerassen liggen al op ons te wachten…        

Wat heb je nodig om Swamp-proof te zijn?  

o Kleren die vuil mogen worden (+ schoenen)! Een lange broek en een T-

shirt met lange mouwen zijn ideaal.  

o Propere kleren! Denk ook aan sokken, vers ondergoed, schoenen en een 

warme handdoek om je mee af te drogen wanneer je je hebt kunnen 

afspoelen.  

Zon 20 oktober: Vrije  

Na al dat ploeteren in de slijk mogen jullie lekker in jullie bedje blijven 

liggen. Geniet ervan meisjes en laadt jullie batterijen maar op voor 

volgende week! 

 

 

 

 



 

Zon 27 oktober (hele dag= 9u30-17u): Stadsspel 

We trekken vandaag naar Antwerpen! Wat we gaan doen, houden we nog even 

geheim, we verzekeren jullie: het wordt heel leuk! Neem een lunchpakketje mee 

en je bus abonnement (als je dit hebt).  

Ps: Bij afwezigheid STEEDS melden via sms of mail aan iemand van de 

leiding! Voor andere vragen kunnen de ouders ons ook zo bereiken.  

Anna-Bo: 0495 88 86 84 / Fien: 0496 28 86 07 / Emma: 0476 55 34 85 

 

Pps: Kom altijd in PERFECT uniform (das, hemd, groene broek/rok/short) 

tenzij anders vermeld in het boekje! 

 

Ppps: Kom ALTIJD met de FIETS.  

 

 

WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR… Nog even een korte introductie van jullie 

jonggidsen leiding voor het komende jaar: 

Hey meiden  

Yessss ik mag jullie schatjes van 

patatjes nog een jaartje leiding 

geven!! De tweede en derde jaars 

kennen me al en de eerstejaars 

zullen snel genoeg bij onze groep 

gekke chickies horen! Wij hebben 

al enorm veel zin in het jaar en 

leuke dingen samen te doen.  

Dikke dikke kus en tot op de eerste 

vergadering!!  

Xoxo Anna-Bo aka Flamboyante 

Zwaluw 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heyyy girlsss 

 

Na een jaartje bij de 

kabouters kom ik jullie 

vergezellen. Hopelijk kijken 

jullie even hard uit naar het 

nieuwe scoutsjaar zoals wij 

dat doen. Dit jaar wordt echt 

een knaller vol scouteske 

dingen, maar natuurlijk ook 

beauty and glamour!  

Xoxo Emma aka  

Zachtmoedige ijsduiker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hey lieve meisjes,  

 

Ik kijk er enorm hard naar uit 

om jullie allemaal te leren 

kennen in deze eerste 

scoutsmaand! Ik ben al 

helemaal klaar voor dit jaar! 

Samen met dit topteam 

hoop ik er een super tof jaar 

van te maken, maar dat zal 

zeker wel lukken met jullie! 

Hopelijk kijken jullie er even 

hard naar uit als ik!   

Dikke kusjes Fien aka 

Olijke spitssnuitdolfijn 

 
 

  

 



 

 

 

 

 

 

JOOOOW JVVVVV’s Hier is het boekske van deze maand!!! We gaan er dit jaar een 
EPIIC jaar van maken vol VUUUUUURRRRR! Tot snel matekes!  

ZONDAG 6 OKTOBER 14u – 17u 

Omdat we elkaar nog niet helemaal kennen gaan we als eerste vergadering 
KENNISMAKEN! 
Maar omdat jullie actieve bazekes zijn gaan we ineens BEWEGEN! Doe dus best 
sportieve schoenen aan, voor de rest is het uniform prima.  

 

ZONDAG 13 OKTOBER  9u30 – 12u 

JAJAJAJAJAJAJAAAAAA SCHWAMPEEEUUUUUUH!!! 
Aan het begin van het nieuwe jaar doen we uit traditie een MEGA EPIC 
SCHWAMPTOCHT! 
DUSSsss: JV’s durven dit wel eens vergeten, PAK MEE: een outfit die volledig voor 
de vuilbak is, nieuwe (warme) kleren, handdoek en biologisch afbreekbare zeep! 
Kom ook met de fiets. 

 

ZONDAG 20 OKTOBER  Hele dag VRIJ  

VRIJE DAAAAAAAAG, blijf maar lekker lui in je bed liggen. Of leg al is een 
sjorringske in den tuin, we zien jullie volgende week! 

 

ZONDAG 27 OKTOBER  Hele dag 

Wat zijn JV’s zonder een TOPconditie? Juist ja! Vandaag gaan we alle sportvelden 
van Schilde onveilig maken. Kom met de fiets, en als je een mountainbike hebt mag 
je daarmee komen. Doe sportieve schoenen aan en een sportieve broek (lopen in 
scoutsbroeken is niet zo nice). Breng ook zeker een lunchpakket en drinkbus mee!  

Als je vragen hebt mag je ons altijd even bellen of smsen! 

Laura Devis  0472038444 

Thomas Van de Wijer 0478074125 

Kobe Velle  0485497716 (mij moet je even smsen, mijn gsm heeft even 
geen microfoon) 



 

 

Gegroet allerliefste gidskes! 

Het scoutsjaar is weer van start gegaan, en ik wil niets 
verklappen ofzo, maar het wordt echt gewoon geweldig 
prachtig YEAHHH!!! 
Wij, jullie kersverse leiding, hebben er echt super veel zin in  
→  

Hopelijk jullie ook?  

 

06/10 (Halve uitzonderlijk van 14:00 – 17:00!): SHWAMPEU 

Zoals jullie ongetwijfeld wel weten, is het traditie om eerst giga-smerig te worden 
bij de start van het scoutsjaar. Wij vinden dat net als jullie ook rot (letterlijk hihi) 
maar DIT SCHEPT WEL NEN BAND HE ;) Doe dus kleren aan die daarna 
rechtstreeks in de dichtstbijzijnde vuilbak gedeponeerd kunnen worden én neem 
ook verse kleding mee om daarna aan te doen.  

13/10 (Halve): get-to-know-de-gidsen-brunch  

Bij het shwampen hebben we niet erg veel tijd om elkaar te leren kennen. Daarom 
zullen we ons gesjellig placeren aan het kanaal om wat bij te kletsen, met de 
meiden! 

BELANGRIJK! Je neemt een schnack mee die jou beschrijft (zelf maken mag ook!). 

We kunnen die dan delen tijdens onze gezellige brunch       

Meer info kan je vinden in de facebookgroep (die we maken na vergadering 1)  

20/10 (Vrije): Ja, wilt dus zeggen da ge niet moet komen  

Balen, geen scouts vandaag! Blijven rotten thuis is de boodschap, volgende week 
willen we jullie dus fris en voltallig zien.  

27/10 (Hele): Social media stadsspel 

Vandaag zal het enige moment zijn in uw scoutscarrière dat je pittig veel gebruik 
mag maken van je gsm! Verdere info zal verstuurd worden via, ja de gsm dus he! 

BELANGRIJK! Lunchpakket en nodige snacks (en water!) meenemen + gidsen die 
een buzzypas hebben: meenemen is de boodschap! 

 

 

 

 

 



 

 

Zieeeeezoooo, dat was het voor de maand Oktowber! Kom altijd met de fiets naar 
de scouts, in uniform en op tijd natuurlijk. Gelieve ook af te bellen als je 
eeeeeeeeecht niet kan komen. (nooit dus bijna hè) 

 

Dikke lebbers van jullie maingrieten: 

                

         ???                            Shtokshteirt (aka Roan)                    Hanselpanselkevertj (aka 
Hannah) 
0489352273                                 0486503466                                          0479682368 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Verkenners 
 

Nieuw jaar, nieuwe leiding! We denken dat we niet echt onbekende zijn, het 2e deel 
van de gebroeders gevers en een JV-leider van 3 jaar geleden. 

Hier is het programma van de maand. 

06/10/19 (14:00-17:00) 

Het is weer zo ver het begin van het scouts jaar en natuurlijk is de eerste 
vergadering swampe. We gaan weer lekker veel plezier maken in de modder en wat 
worstelen en natuurlijk met de gidsen. Doe dus zeker slechte kleren aan die in de 
vuilbak mogen.  

13/10/19 halve 

Het is onze echte eerste vergadering we gaan vandaag het spel “wie is het” spellen.  

20/10/19 vrij  

Blijf maar lekker in jullie bed liggen, geniet van de vrije dag. 

27/10/19 hele 

We gaan vandaag extreem klakkebuizen, neem een costume klakebuis mee als je er 
een hebt of gebruik er een van de scouts. Dit wordt een supertoffe mega awesome 
activiteit. Neem zeker een lunchpakket mee. 

Owkey, dat was het voor maand 1.  

Kom steeds in perfect uniform en met de fiets. Laat ook iets weten als je niet kan 
komen. 

Groetjes! 

 

 Tel Bas: 04 99 45 56 09 

 Tel Sam: 04 89 26 20 19 

  

 Mail:Verkenners@scoutschilde.be 

 

 

        Sam               Bas 



 

 

 

JINS 
 

Wééééé boizzz n garlss! Eindelijk die mooie tijd: JINS!!!! Om te beginnen een kleine 
presentatie van uw teer-geliefde leiding…  

 

 

Hip hoi, Glynster hier. 1,84 meter, donkerblond, en 
processierupsen van wenkbrauwen. 

Zelf een fantastische jinjaar/ jinreis gehad, maar 
we gaan da overtreffen dees jaar. 

Big love to everyone, van jullie zelfbewuste 

stekelstaarteend  

 

Elohaaa liefste Jinniezz, itzzz ya gurl ML! Kroezelig, impulsief en wat 
chaotisch af en toe maar daarom niet minder blitsszz.  

Ik ben seeeehr vereerd dat ik dit jaar jullie knappe bende mag 
vertegenwoordigen. Dat het een heuwsss avontuur mag worden! 
Woohooo, dikke toeter xxx van dierbare nyala 

 

 

 

 

Yoo gasteuh, nieuw voor de jongens onder jullie maar ondertussen al 
drie jaar vet aan het kicken met de meiden. Dubbele kinnen zijn m'n 
passie zoals je kan zien, dus we gaan er dan ook dubbel en dik tegenaan 
krakaka. Weetje: een steenloper haat mensen die ni komen. Weetje 2: 
een steenloper haat mensen die ni komen door de hockey nog is dubbel 
zo hard.  

Bafjes van zelfzekere steenlopeuurrr 

 

 

 

 

 



 

 

Deze maand plannen wij nog de vergaderingen. Het wordt dan ook de leukste maand van heel 
het jaar!! 

zondag 6 oktober : halvo 14 u - 17 u (!) 

We hebben ons best gedaan om de 4 aantrekkelijkste landen van Europa in een pp’tje uit te 
zetten. Benieuwd welk land jullie kiezen! 

Neem ook een gsmpie of kalender mee, zodat we ineens het eerste jincafé/spaghettislag etc. 
kunnen plannen.  

zondag 13 oktober:  

Wij zorgen voor een brunch, jullie voor de jinreis. 

We zijn benieuwd wat ons eujjjjpisjjj kamp ons te bieden heeft. (Per 2 jins een stad/ gebied van 
ons jinland voorstellen.) 

zondag 20 oktober 

Tukje doen. 

zondag 27 oktober 

We gaan naar de zoo!!! Neem stutjes mee en wat sneuries (zie jingroep facebook hoeveel). 
Verkleed = beloning 

Ziezoooo, dat was het voor de maand oktober! Nu is het aan jullie om te plannen. Lezzgooõoô ! 

 

Dikke bees, 

Do-Tiran  0487471421 

ML   0489502801 

Glynster  0487269849 

 

Laat ons iets weten als je niet kan komen xxxxx 

 

 

 


