
	

 

  

D E  W I P P L A N K 

Linde verblindde Fien met haar brede glimlach 

Een samenvatting van het kamp : 

Het koeienras werd ondekt door 
de jin! 

Er werd lustig gegeten! 

SEPTEMBER - DECEMBER 

Men groeide dichter naar elkaar 

De selfie werd heruitgevonden 

Jos kwam langs 



 

Het begint weer te kribbelen in de vele scoutsmagen, maar ook de 

nieuwelingen staan al te popelen om er aan te beginnen! We gaan weer van 

start met een spetterend scoutsjaar! Maar voor we verder gaan, keren we 

nog even terug in de tijd, want vorig jaar was ook meer das geslaagd!  

En dat hebben we te danken aan enkele mensen. Bij deze dus graag een 

bedankje aan de volledige leidingsploeg, de ouders die ons doorheen het jaar 

geholpen hebben en alle anderen die een helpende hand hebben uitsgestoken. 

Zoals elk jaar moeten we weer afscheid nemen van enkele leiding die een punt 

zetten achter een fantastische scoutscarrierre: Antoine, Ciska, Mathieu en Kaat; 

we gaan jullie missen!!  

Maar niet getreurd, want 13 nieuwe leiding komen onze ploeg versterken: 

Anna, Lola, Cédric,	Corentin, Emilien, Kaat, Laure, Lucas, Nora, Pieter, Rosanne, 

Senne en Sven: WELKOM! 

Ons jaar zit weer vol leuke activiteiten en deze wipplank is al een eerste glimp 

van wat een fantastisch scoutsjaar wordt! Verder vind je hier ook informatie 

over de uniformen, de inschrijvingen, de 80%- regel en van de leiding. Hier al 

een overzicht van alle belangrijke evenementen: 

Vragen? Contacteer ons! 

 

  

BELANGRIJKE DATA: 

 
23-25 oktober: Overgansweekend (vanaf jongivers) 

7 maart: Scoutsfeest 

24-25 april: Eetfestijn 

Fien: 0470 59 18 30 Anne: 0474 05 90 47 Tine: 0470 09 86 91 



 

Zoals elk jaar wordt er van jullie verwacht dat jullie elke zoon en/ of dochter 

die een fantastisch scoutsjaar met ons wil beleven, inschrijven. Deze 

inschrijving zorgt er namelijk voor dat jullie kinderen gedurende het hele jaar 

verzekerd zijn.  

 

- Oude leden gaan vanzelf over naar hun volgende groep en zijn al in 

het scoutsbestand verwerkt. Inschrijven via de website is dus niet 

nodig. Zij dienen enkel het inschrijvingsgeld te storten op onderstaande 

scoutsrekening.  

- Nieuwe leden moeten ingeschreven worden via een online formulier, 

dit kan teruggevonden worden op de home pagina van onze website: 

www.scoutsrode.be  

 

Opgelet! De uiterste inschrijvingsdatum is 1 december 2020. Hierna 

worden geen inschrijvingen meer geaccepteerd.  

Wij hopen dat dit en de andere kosten van het scoutsjaar betaalbaar zijn voor 

u en zijn bereid in alle vertrouwen naar oplossingen te zoeken wanneer dit 

niet zo is.  

 

Indien er nog vragen zijn, mag u me altijd aanspreken of contacteren via mail 

of telefoon. 

 

Tomas	Noé	
GSM:	0493	15	56	61	
Mail:	tomas.noe@live.be	

Het inschrijvingsgeld bedraagt €40 en moet gestort worden op het 

rekeningnummer BE17 8538 1460 4921 met als mededeling: 

inschrijvingsgeld [naam kind] + [tak].  

	



  

 

In deze tijden is het voor ons van groot belang om alle (geüpdatete) 
contactgegevens en medische fiches van onze leden te hebben. Om dit op 

een overzichtelijke en eenvoudige manier bij te houden vragen we jullie zo 
snel mogelijk naar: www. groepsadministratie.be te surfen. Via deze website 

kunnen jullie inloggen of een account aanmaken. Hiervoor hebben jullie het 
lidnummer nodig. Oude leden kunnen dit terugvinden op hun lidkaart, die 

vorig of dit jaar werd uitgedeeld. Nieuwe leden zullen na het voltooien van 
de inschrijving per e-mail hun lidnummer toegestuurd krijgen.  

 
Op deze pagina is het steeds mogelijk CONTACTGEGEVENS te veranderen, 
en wij vragen jullie dan ook vriendelijk deze pagina up-to-date te houden. 

Nog belangrijker dan de contactgegevens, is de INDIVIDUELE 
STEEKKAART! Hierin geeft u contactpersonen op, licht u ons over bepaalde 

zaken zoals allergieën en ziektes in, en geeft u toestemming voor 
bijvoorbeeld het fotograferen van uw zoon/dochter (zie ook onze verklaring 

i.v.m. de privacywet op www.scoutsrode.be). Pas indien deze steekkaart 
ingevuld is, mag uw zoon/dochter mee op meerdaagse activiteiten. Dit is 

een maatregel die wij nemen om uw zoon/dochter ten allen tijden in 
veiligheid te houden.  

Indien u nog vragen hebt in verband met het registreren, de 
Groepsadministratie, de inschrijving, de individuele steekkaart, de 

privacywet of het lidnummer neem dan contact op met Tomas Noé via 
0493155661 of (tomas.noe@live.be). 
	



Kennen jullie                     al?! 
 

Trooper is een online platform waarmee je geld inzamelt voor een 

vereniging door online te shoppen zonder dat het je een eurocent kost. 

 

Wacht. Wat?! 

 

Dus wanneer je online een aankoop wilt doen ga je ipv rechtstreeks naar de 

site voor de aankoop, eerst naar www.trooper.be 

Selecteer dan de vereniging ‘Scouts Rode’ 

In de lijst van aangesloten webshops, ga je naar je gewenste site en doet je 

aankoop. 

Nu heb je je aankoop gedaan met dat ene verschil dat door die extra klik naar 

trooper.be er een commisie van ongeveer 5% naar onze scouts vereniging 

gaat. En dat zonder dat het jou een extra eurocent gekost heeft!! 

Nog eens een korte samenvatting: 
  

• Stap 1: Wil een online aankoop doen 

• Stap 2: Ga naar www.trooper.be 

• Stap 3: Kies de vereniging ‘Scouts Rode’ 

• Stap 4: Ga naar de gewenste aangesloten 

webshop 

• Stap 5: Doe uw geplande aankoop 

• Stap 6: Iedereen gelukkig want je hebt ons 

gesteund zo 
	



 
 
Ook dit jaar verwachten wij dat jullie er iedere zondag bij de opening in 

piekfijn uniform staan (Dit wordt wekelijks gecontroleerd.) We herhalen 

hieronder nog even wat jullie moeten dragen:  

 

UNIFORM: 
- KAPOENEN & KABOUTERS & WELPEN: Blauwe-rode das. 

- JONGIVERS & GIVERS & JIN & LEIDING: Scoutshemd, scoutsrok of –

short van Scouts & Gidsen Vlaanderen, en blauw-rode das. 

 
VERPLICHTE TEKENS: 

- KAPOENEN: Jaar-en takteken 

- KABOUTERS & WELPEN & JONGIVERS & GIVERS: Jaar-en takteken + 

beloftetekens 

- JIN: Jaar- en takteken + beloftetekens + totem  

- LEIDING: Jaar- en takteken + beloftetekens + totem + adjectief 

 

 

-   

Vragen? Contacteer ons! 

Eef De Spiegeleer: 0474 13 74 55                     Pieter Vernaillen: 0491 64 54 44 



 

 

 

 

 

  

Senne van Haelen Waterolifant, zeedier 

Alexander Vernaillen Jommeke, stripicoon 

Cedric Peeters Vrouw met baard 

Anna Van den Berghe Anna van Frozen 



Kapoenen		
De zomervakantie is jammer genoeg voorbij en we zijn allemaal volop 
aan het klagen dat we terug naar school moeten, maaaaaar niet getreurd 
want scouts gaat ook weer van start :) Wij, jullie super leuke nieuwe 
leiding, staat helemaal klaar om jullie elke zondag een onvergetelijke 
namiddag te bezorgen! Wij kijken ernaar uit om er een geweldig jaar 
van te maken!! 
	
19/09: Scouts is weer begonnen! Ontdek wie je enthousiaste leiding is in een mega leuk spel!  
27/09: We kennen elkaar nog niet zo goed en daar moet iets aan gedaan worden. We spelen 
kennismakingsspelletjes  
4/10: Vandaag is het werelddierendag. Tijd voor het grote dierenspel!  
11/10: Neem allemaal jullie vergrootglas mee want vandaag worden we echte speurneuzen! 
18/10: Neem vandaag al jullie lievelingsspelletjes mee, we houden een gezellige 
gezelschapspelletjes namiddag. 
23/10: Vandaag is het de dag van de jeugdbeweging :) Laat zien dat jullie trotse scouts zijn     
           en doe je uniform aan op school!  
25/10: Het moment is eindelijk aangebroken. Trek jullie vuilste kleren aan want vandaag   
worden jullie echte kapoenen :0  
1/11: We trekken de wilde natuur in: bosspel!  
8/11: Wie is beter? De leiding of de kapoenen? Wij dagen jullie uit: 1 tegen allen!  
15/11: De olympische vlam is aangestoken, laat de spelen beginnen! Olympische spelen dag. 
22/11: Knutselnamiddag! Breng jullie creatieve bui mee. 
28/11: Pas op dit is een zaterdag! We trekken allemaal onze angstaanjagendste kostuums aan 
en gaan samen griezelen. Durf jij te komen?  
6/12: Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint Nicolaas ik zie 
hem al staan… 
13/12: Tijd om een centje te verdienen. We werken aan onze kas! (meer info volgt) 
19/12: Pas op dit is een zaterdag! Kerstfeestje :)  
27/12: De leiding moet studeren. Geen scouts :(  

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Kaat: 0471711215                           Alexander: 047498495         Laure: 0477235971 
 
  



  

KABOUTERS 
	
Zaterdag	19	september:	Startdag!!!	Ontdek	wie	jullie	nieuwe	leiding	is!	
	
Zondag	27	september:	Jullie	nieuwe	leiding	beter	leren	kennen!!	
	
Zondag	4	oktober:	Leuke	QUIZ	
	
Zondag	11	oktober:	Het	ladderspel!	
	
Zondag		18	oktober:		Knutseldag!	
	
Zondag	25	oktober:	Vandaag	worden	jullie	echte	kabouters!!	J	
	
Zaterdag	31	oktober:	BOOO!!	halloween!!! 	
	
Zondag	8	november:	Leuke	spelletjes	om	ons	warm	te	houden!	
	
Zondag	15	november:	Binnen	de	minuut!	
	
Zondag	22	november:	Het	grote	ontdek	je	dorp	spel!	
	
Zondag	29	november:	gezelschapspelletjes!	
	
Zondag	6	december:	VERASSING	
	
Zondag	13	december:	Wellness	dagje!	
	
Zondag	20	december:	Knutselen	voor	Kerstmis!	:p		
	
Zondag	27	december:	Geen	scouts	:/	geniet	van	jullie	vakantie!!	

	
	

Senne	Van	Haelen	:	
0470092627	

Rosanne	Rodriguez:	
0473342278	

Pieter	Vernaillen:	
0491645444	



	
Dag	aller	beste,	coolste,	stoerste	maar	natuurlijk	ook	leukste	welpen!	Na	een	heel	vreemd	scoutsjaar	
zijn	we	weer	helemaal	klaar	om	er	een	fantastisch	jaar	van	te	maken	vol	geravot,	bosspelen,	kampen	
bouwen	en	nog	zo	veel	meer!	Hieronder	geven	we	jullie	al	een	kleine	kijk	op	wat	we	voor	jullie	in	
petto	hebben!	
	
19/09:	ontdek-je-fantastische-leidingspel!	
	
27/09:	vandaag	kiezen	jullie	wat	we	spelen,	kom	maar	op	met	de	inspiratie!	
	
4/10:	vandaag	spelen	we	een	mega	spannend	bosspel	
	
11/10:	er	loopt	een	moordenaar	rond	op	het	terrein	van	scouts	rode,	helpen	jullie	de	politie	hem	te	
vinden?	
	
18/10:	vandaag	spelen	we	het	gelukkige-verjaardag-Nora	spel!	
	
25/10:	waw,	vandaag	worden	jullie	gedoopt	tot	echte	welpen!	
	
Zaterdag	31/10:	vanavond	is	het	Halloween	avond!	We	gaan	op	pad	om	te	griezelen	en		
groezelen,	afhankelijk	van	de	coronarichtlijnen	is	dit	met	overnachting!	Meer	info	volgt!	
	
8/11:	vandaag	is	het	vuile	modderdag!	Zorg	dat	je	kledij	en	schoenen	mee	hebt	die	helemaal	vuil	
mogen	worden!	
	
15/11:	vandaag	testen	we	wie	van	jullie	de	sterste,	coolste	en	stoerste	welp	is!	
	
22/11:	kapitein	Jaak	is	zijn	schat	kwijt,	aan	jullie	om	deze	te	vinden!	
	
29/11:	doe	warme	kleren	aan	want	vandaag	trekken	we	terug	naar	het	bos!	Neem	zeker	een	extra	
schoen	mee,	we	zetten	onze	schoen	klaar	voor	de	Sint	en	wie	weet	komt	hij	wel	langs	volgende	
week!	
	
6/12:	Sinterklaaaaasss!!!!!	
	
13/12:	vandaag	spelen	we	met	iets	dat	begint	met	een	‘b’	en	eindigt	op	‘al’!	
	
20/12:	oh	denneboom,	o	denneboom,	wat	zijn	je	takken	wonderschoon!	Wij	zien	jullie	terug	na	de	
kerstvakantie!	
	
27/12:	onze	buiken	zitten	nog	vol	van	het	kerstfeest	en	we	gaan	Nieuwjaar	al	tegemoed,	maar	geen	
excuus,	wij	blokken	rustig	verder	en	zien	jullie	na	de	kerstvakantie!	
Als	jullie	nog	vragen	hebben	mogen	jullie	altijd	iets	laten	weten!	Groetjes,	van	ons!	
	
Eef	De	Spiegeleer																																				Nora	Vanhaelen																																		Remi	Debus	
0474137455																																														0483554731																																								0471223136	
	
  



Wat is de groepsleiding toch een plaatje! Daarom kaderen we ze graag 

in met woordjes van heeeeuul betrouwbare bronnen! Geniet!	xoxo	
 
  

“Tine is de oudste van ons drie en daarmee 
heeft zij ook de meeste ervaring als leiding. 
Ze ziet er misschien klein en schattig uit maar 
dat betekent niet dat ze haar mannetje niet 
kan staan hoor. Ze is vastberaden, zorgzaam, 
kan goed relativeren en kan haar 
gedachtegang ook altijd goed verwoorden. 
Voor de scouts staat ze altijd paraat door 
haar gedrevenheid!” - Fien 

 

“Fien haar totem is geliefde Blauwe 
Reiger, geliefd is ze zeker en vast! Ze is 
vlot in de omgang en heeft een goede 
portie humor. Elke kaddee wil haar wel 
eens als leidster gehad hebben. Op kamp 
kan je samen met haar de sterren 
bestuderen, hier weet ze namelijk alles 
van.” -Anne 

“Anne is iemand waarop je kan bouwen, ze 
is vastberaden in het uitvoeren van haar 
plannen en brengt deze tot een goed eind. 
Het plezier en de veiligheid van de kinderen 
staan voor haar op de eerste plaats, daarom 
is ze soms een beetje streng maar 
rechtvaardig. Voor een leuke babbel, troost of 
een fijn gesprek kan je altijd bij haar 
terecht”- Tine 



 

 

		
	
Het	scoutsjaar	is	eindelijk	van	start	gegaan	en	wij	hebben	er	alvast	super	mega	uber	veel	zin	
in!!	Dit	is	wat	wij	in	petto	hebben	voor	jullie:	
	
19/09:	Vandaag	komen	we	te	weten	wie	onze	nieuwe	geweldige	leiding	is	op	STARTDAG.	
	
27/09:	We	vliegen	er	meteen	in	met	jullie	sappige	roddels!	Neem	alvast	jullie	nagelak,	
gezichtsmaskers	en	boekses	mee.	Meidennammidag	it	is	J		
	
04/10:	!Prepárate	para	un	juego	increíblemente	loco!	
	
11/10:	Repeteer	alvast	die	verkooppraatjes!	
	
18/10:	Wie	kan	er	het	beste	zijn	charmes	in	de	strijd	gooien?	Kom	het	vandaag	te	weten!	
	
23/10:		Vandaag	is	het	dag	van	de	jeugdbeweging!!	Allemaal	trots	in	uniform	naar	school!	
	
23-25/10:	Dit	weekend	worden	onze	schatjes	tot	echte	jong-gidsen	gedoopt:										
OVERGANGSWEEKEND!!!	
	
30/10:	BOOO!	Date	om	19u	aan	de	scoutslokalen	om	Halloween	te	vieren!	Moehaha	
	
08/11:	Vandaag	tonen	we	wie	het	sterkste	geslacht	is!	JONGIVER	BATTLE!!	
	
15/11:	Verrassing!	Kakaprot.		
	
22/11:	HET	GROTE	WC	SPEL	!	
	
29/11:	Kunnen	jullie	de	code	kraken?	
	
04/12:	filmkes	kijken.	Afspraak	20u	J	
	
11/12:	Time	to	let	your	inner	diva	shine!	Afspraak	20u	<3	
	
18/12:	Nog	niet	teveel	eten,	want	tis	Grand	bouffe!!	In	thema	kerstmis!	Afspraak	om	19u	<3	
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Lucas:	0484750424													
Em

ilien:	0494981543	



  JONGVERKENNERS 
Allerallerallerliefste loverboys, hopelijk zijn jullie klaar voor het 
beste jaar van jullie leven!!! Анна, Седрик en Корентин kijken 
alvast uit naar een scoutsjaar vol dikke fun om dan af te sluiten 
met een TOPkamp. PS: laat please weten als je niet kan komen! 	
 

 
 
 
 

19/9 EINDELIJK weten jullie welke beautyqueens jullie een onvergetelijk jaar 
zullen bezorgen! 

27/9  Wie is jullie leiding? Of beter: WAAR is jullie leiding???   
4/10  Komaan boys, haal die zwoele blikken en sixpacks maar boven: we 

shooten vandaag de jongverkennerkalender! 
11/10 Guiness world records verbreken? Kunnen we, doen we.   
18/10  Wie van jullie neemt de titel JV VAN HET JAAR mee naar huis?  
23/10  Show dat mooi scoutshemd op school op dag van de jeugdbeweging!  
24-
25/10 

Tijd om van die oudwelpjes échte jv’s te maken op het 
overgangsweekend…  

30/10  Vannacht ruilen we ons mondmasker in voor een halloweenmasker, BOO.  
8/11 Battle tegen de jonggidsen: fluitje van een cent, sifflet d’un cent, whistle 

of a coin.  
15/11 Vandaag redden we de grote kakkers van Sint-Genesius-Rode: 

toiletpapierverkoop! 
22/11 Wat maakt ons sterk? Teamwerk!   
29/11 Filterkes, streaks, bitmojis… Snapchat héééél de dag lang.    
5/12  Vanavond proppen we ons goed vol energie voor de examens! Wiens 

maag komt levend uit de Grand Bouffe?   
12/12 Hoog tijd voor een studybreak tussen al die examens: GAME-AVOND!!! 
18/20  Horen jullie die jingle bellsssss? Kerstfeestje!  
27/12  Tijd voor baby Jezus om geboren te worden… Geen scouts !  

0470514610	 0475489742	
	

0470082563	



 
 

80% - 
REGEL  

De	doorgewinterde	scoutsgangers	weten	
ondertussen	al	wat	deze	regel	wil	zeggen,	maar	

voor	de	nieuwe	leden	(en	sommige	
doorgewinterde	scoutsgangers	die	wat	verfrissing	
nodig	hebben)	zetten	we	alles	nog	even	op	een	

rijtje:		
De	bedoeling	van	deze	regel	is	dat	iedereen	80%	
van	de	tijd	naar	scouts	komt.	Indien	dit	niet	het	
geval	is,	kan	de	leiding	beslissen	dat	je	niet	mee	

mag	gaan	op	kamp.	Maar	aangezien	scouts	zo	leuk	
is	en	iedereen	er	altijd	bij	wil	zijn,	hopen	we	dat	we	
dit	dit	jaar	niet	moeten	toepassen!	Wanneer	je	

toch	niet	kan	komen,	laat	dan	zeker	iets	weten	aan	
je	leiding.	Indien	er	problemen	zijn	om	vaak	fenoeg	
aanwezig	te	zijn,	zoals	ziekte,	gescheiden	ouders,	
etc.	bespreek	dit	dan	zeker	met	je	leiding	of	met	de	
groepsleiding	en	dan	geldt	deze	regel	niet	voor	jou!	



  



VERKENNERS 

 

Zaterdag 19/09: Wie oh wie wordt jullie nieuwe leiding, kom het vandaag te weten op deze 
knotsgekke startdag! 

 Zondag 27/09: Bewijs dat jullie echte scouten zijn in het ‘Van Kapoen Tot Verkenner Spel’. 

Zondag 4/10: Vandaag spelen we het grote ‘Eén tegen allen spel’! 

Zondag 11/10: Vandaag gaan we Rode onveilig maken en spelen we het grote Snapchat 
stadsspel! 

Zondag 18/10: We gaan ravotten in het bos, doe allemaal kleren aan die vuil mogen worden. 

Vrijdag 23/10: Het is vandaag dag van de jeugdbeweging, kom allemaal in jullie 
scoutsuniform naar school! 

24/10- 25/10: Overgansweekend!!! Jullie worden allemaal gedoopt tot echte verkenners! 

Zaterdag 31/10: Neem snacks en een dekentje mee en kom samen mee griezelen tijdens de 
super creepy HORROR MOVIE NIGHT! 

Zondag 8/11: Bewijs jullie zelf vandaag in de ultracoole BATTLE tegen de gidsen!!! 

Zaterdag 14/11:It’s FUGITIVE TIME! Meer info zal later volgen.  

Zondag 22/11: Vandaag gaan we goed veel centjes verdienen voor onze kas! 

Zondag 29/11: Show your skills, het is tijd voor de grote TALENTENJACHT…” 

 

Ava                                                   Tomas                                        Nicolas 

0472 06 96 98                                  0493 15 56 61                           0489 43 23 10 

 

		   



JIN:	
	

19/09:	Startdag!	Dit	betekent	dat	jullie	EINDELIJK	te	weten	komen	wie	jullie	geweldig	leuke	
en	gemotiveerde	leiding	wordt…..SPANNEND!		
	
27/09:		HIEP	HIEP	HOERA!!	Vandaag	vieren	we	de	verjaardag	van	Anne	en	Célia!		
	
4/10:	Vandaag	kruipen	we	in	de	tijdmachine	van	professor	Barabas	en	gaan	we	de	tijd	
terugdraaien.	We	beginnen	bij	de	kapoenen	en	worden	dan	opnieuw	jinner.		
	
11/10:	Het	is	zo	ver!	Het	moment	is	aangebroken!	Vandaag	komen	de	eerste	centjes	in	onze	
kas!!		
	
18/10:	Twee	weken	hebben	jullie	de	ganse	scouts	carrière	opnieuw	beleefd.	Vandaag	
draaien	we	de	rollen	om	en	worden	jullie	leiding.	Bereid	jullie	spelletjes	maar	voor!		
	
23/10:	DAG	VAN	DE	JEUGDBEWEGING!	We	gaan	allemaal	in	uniform	naar	school.		
	
24	/10-	25/10:	Vandaag	worden	jullie	officieel	jinners!	Dit	weekend	is	het	dus	
overgangsweekend.	Warm	jullie	beentjes	maar	op	want	wij	gaan	ons	voorbereiden	op	kamp!		
	
31/10:	Vandaag	is	het	Halloween!	We	pikken	er	de	engste	films	uit.	Bereid	jullie	voor	op	een	
nacht	vol	horror	en	vooral	vol	lekkere	snacks.	(Een	kostuum	is	natuurlijk	een	pluspunt!!)	
	
8/11:	Vandaag	spelen	we	het	grote	verrassing	spel!!		
	
14/11:	Deze	avond	spelen	we	Fugitive!	Trek	dus	jullie	meest	camouflerende	kleren	aan!		
	
15/11:	Deze	namiddag	mogen	jullie	goed	uitrusten!	
	
22/11:	Vandaag	zien	we	katten,	honden,	koeien,	varkens,	pauwen,...we	brengen	een	
bezoekje	aan	de	boerderij!		
	
29/11:	Wij	gaan	weer	eens	goed	werken	om	centjes	in	onze	kas	te	halen.	Zijn	jullie	
gemotiveerd?		
	
6/12:	Zie	ginds	komt	de	stoomboot	uit	Spanje	weer	aan,	heeft	hij	Célia	mee?	
	
13/12:	Heel	veel	succes	met	jullie	examens!!	Wij	duimen	allemaal	voor	jullie	resultaten!		
	
20/12:	Eerst	fretten	we	onze	buiken	net	zo	rond	als	de	buik	van	de	kerstman….Een	keer	dat	
we	eruitzien	als	echte	kerstmannen	is	het	tijd	om	onze	pakjes	aan	elkaar	te	geven.	
	
27/12:	Geniet	allemaal	van	jullie	welverdiende	vakantie!		
	
1/01:	Gelukkig	Nieuwjaar!!	En	wat	zijn	jullie	goede	voornemens?	
	
Fien	Dewit	 	 	 	 Anne	Staelens		 	 	 Célia	Crokaert	
0470	59	18	30		 	 	 0474	05	90	47		 	 	 0471	41	70	33	
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