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Lieve vrienden,
Na een kleine winterpauze gaat de Zittajo terug van start. De leiding is er alvast klaar
voor, jullie ook? JA!? Kom dan met ons spelen aan ’t Sanderke, achter de kerk in
zittaart. We spelen om de twee weken op zondag, van half 2 tot half 5 (exacte
datums vind je verder in het boekje).
Onze activiteiten zijn bestemd voor alle kinderen vanaf het 3de kleuterklasje (5-6 jaar)
tot en met het 5de middelbaar (17 jaar).
Kinderen van het 3de kleuterklasje tot en met het 3de studiejaar zijn onze
KRAMIKKEN.
Zit je in het 4de, 5de of 6de studiejaar ben je een MUS.
Onze KEVERS zijn alle jongens en meisjes die in het 1ste en 2de middelbaar zitten.
Ga je naar het 3de, 4de of 5de middelbaar dan ben je een KADUL.
Voor alle leden die graag een Zittajo T-shirt of trui bestellen is er ook een
bestelformulier toegevoegd op het einde van dit boekje. Je mag dit invullen en samen
met het juiste bedrag meebrengen naar de activiteit.
Degenen die nu al aan het aftellen zijn voor het kamp, kunnen de kampdata alvast in
hun agenda zetten. De oudsten zijn weg van 13 juli tot en met 20 juli, Kramikken komen
meespelen van 15 juli tot en met 20 juli. Verdere info volgt nog via het kampboekje.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Achteraan in dit boekje vind je een individuele fiche. Graag vragen dat de ouders
van onze (nieuwe) leden even de tijd nemen om dit in te vullen en aan de leiding te
bezorgen.

COVID-19
We hanteren de maatregelen opgelegd door de overheid. Voor het moment
betekent dit geen activiteiten voor Kevers en Kadullen waar we fysiek bij elkaar
samen komen. Veranderingen in de regels zullen gecommuniceerd worden via
onze Facebookpagina, website (www.zittajo.be) en mail.
Breng ook zeker een drinkbus mee naar de activiteit, zodat je geen dorst moet
hebben.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Als jullie nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren! Neem zeker ook
eens een kijkje op onze facebookpagina of website (www.zittajo.be) voor de laatste
weetjes/foto’s en nog veel meer. Onderaan vind je onze contactgegevens!
Groetjes, en hopelijk tot op één van de activiteiten.
De hoofdleiding!
Kevin Kerckhofs – 0477 92 44 89
Flore Ceunen – 0499 30 55 19

Kramikken
Een nieuw jaar, nieuwe voornemens, wij gaan dan ook aan onze conditie werken en
zorgen dat die feest-kilo's verdwijnen als sneeuw voor de zon. Om dit te doen spreken
we telkens af van 13u30 tot 16u30 aan 't Sanderke en vergeet zeker niet om je
speelkledij aan te trekken. Voor je het weet ben je een echte topsporter!
17/01: Om op te warmen beginnen we met een vertrouwde thuismatch.
31/01: Vandaag strijden we tegen elkaar om uit te maken wie de beker en de landstitel wint.
14/02: De boog moet niet altijd gespannen staan, vandaag doen we het dan ook wat rustiger aan en
gaan we gezellig samen knutselen en koken.
28/02: De scheidsrechter is verdwaald geraakt in het bos, gelukkig heeft hij wel zijn
fluitje nog bij zich. Afgaand op het geluid, gaan wij hem zoeken.
14/03: Ook sporters laten zich af en toe eens helemaal gaan en vandaag is zo'n dag. Trek je gekste
outfit aan en kom samen met ons carnaval vieren!
28/03: Een echte topsporter word je door veeeeel te trainen, vandaag nemen we onze balvaardigheid
onder handen.
11/04: Om in vorm te blijven moet je als sporter goed en gezond eten en frisse buitenlucht is natuurlijk
ook heel belangrijk. Bokes met choco in het bos is dan ook een echte droomcombinatie.
25/04: Om in een teamsport een match te winnen, is samenwerken zeer belangrijk.
09/05: Als sporter krijg je vaak aandacht van journalisten en fotografen, vandaag is het dan ook
persdag.
23/05: Nog een keer goed en hard trainen en dan zijn jullie allemaal echte topsporters!
06/06: Deze keer gaan we naar het bos om daar onze eigen sportzaal te bouwen.
27/06: KRAMIKKENDAG: Vandaag gaan we een hele dag samen spelen, net zoals we op kamp doen. Zo
kunnen jullie allemaal al eens komen oefenen voor het echte kamp. Deze dag zal doorgaan van 9u3016u30 aan 't Sanderke, verdere info volgt later nog.

Smeer jullie benen al maar goed in en
hopelijk tot dan!
Jullie sportieve leiding,
Sybe, Lien en Sander

Mussen
Deze keer worden jullie echte piraten! We lezen een kaart, blijven aan land, werken samen. Deze avonturen gebeuren
steeds van 13h30 tot 16h30 aan ‘t Sanderke en willen we graag met jullie beleven. Kom dus samen met ons op zee en
help de boze kapitein te verslaan! Vuile kleren zijn misschien ook eens van de partij, doe dus geen goede kleren aan.
Tijdens onze tocht kunnen we dorst krijgen, breng zeker een drinkbus mee.
17/01: We gaan aan land en we komen het plein van ‘t Sanderke tegen. We zullen ons kamp hier even opzetten en
leuke spelletjes spelen.
31/01: Jullie zullen moeten samenwerken en de opdrachten voltooien om de boze kapitein te verslaan.
14/02: We volgen onze schatkaart en die brengt ons deze keer naar het bos.
28/02: Enkel met teamwork en een goede portie enthousiasme vinden we de schat.
14/03: Je mag je eens helemaal laten gaan, kom zeker verkleed! Want carnaval is ook voor piraten heel speciaal.
28/03: Er hangt een mysterieuze sfeer in de lucht, want vandaag krijgt geen raadsel ons klein!
11/04: Onderweg zijn we onze vijanden tegengekomen. We hebben afgesproken in het bos om uit te klaren wie er nu
de beste is!
25/04: We gooien onze ankers van ons schip uit en we gaan enkele spelletjes spelen op een eiland.
09/05: We hebben een landkaart gevonden. Vandaag gaan we ontdekken naar waar deze route ons brengt!
23/05: De boze kapitein valt onze boot weeral aan! Werk samen om hem te verslaan!
06/06: Leer de jongere piraten vechten tegen de vijanden in het bos.
27/06: De laatste keer voor dat we samen een week gaan varen met onze boot moeten we voedsel verzamelen werk
hier goed voor samen!
Ahoi
Jullie kapiteinen: Lieze, Toon, Ward en Marie

KEVERS
Beste vrienden van de poëzie.
Helaas is er nog niet zoveel duidelijkheid over wanneer we elkaar terug kunnen zien.
Toch gaan we nu al de data doorgeven wanneer we online/in het echt activiteit
hebben. Voor het moment zijn dit de data, maar we kunnen van een zondag wel eens
een zaterdag maken als dat beter uitkomt of we een leuke avondactiviteit gaan doen.
Zo weet je toch al de week wanneer we elkaar ‘zien’. De uren zijn voor de activiteiten
in persoon zoals altijd: zondag van 13u30 tot 16u30 en zaterdag van 19u tot 22u. En
een fiets kan dan ook wel heel handig zijn.
17/01: Bom, bom, bom! Het jaar is om. Een fijn en hopelijk beter 2021.
31/01: Soms wat kouder, maar te warm meestal. De vogels zoeken hun nestkastjes al.
Stormen met regen, dan weer windstil. Deze winter weet niet wat hij wil!
14/02: De dag van Valentijn is het perfecte moment. Nu wil ik je eindelijk zeggen,
hoe belangrijk ja voor me bent.
28/02: Vriezeman heeft op straat gezeten. Heeft in mijne neus gebeten. En mijn neus
ziet rood, rood, rood. ‘k Wenste de Vriezeman dood, dood, dood!
14/03: Natte neusjes, vieze pootjes, een knuffels zo speciaal. Wie het leven met een
hond deelt is het rijkste van allemaal.
28/03: De ‘Siberische beer’ is na vannacht eindelijk getemd. Winter gaat langzaam
voorbij, lente is in zicht. We verheugen on erop. Buiten zijn. Dat willen wij
allemaal. Dieren springen op en neer. De lente geeft ons langere dagen. Weg
met die ‘Siberische beer’.
11/04: Als in april de kevers opstaan, dan zal mei van de koude vergaan.
25/04: Ik vlieg de hele wereld rond, met een kauwgom in mijn mond. Ik ben de
piloot van mijn eigen plek, met hier en daar een donkere vlek.
09/05: Zijn wie je bent. Doen wat je wil. Iedere dag weer een kans. Jij bepaalt het
moment, en maakt het verschil.
23/05: Kleine dingen maken dagen fijn, een fluitend vogeltje, een glimpje
zonneschijn, een glimlach op een tevreden gezicht wanneer alles lukt, of
gewoon een kort gedicht.
06/06: Vriendschap betekent niet, dat er nooit conflict ontstaat, maar dat je elkaar
gebreken ziet, en toch samen verder gaat.
27/06: Het zindert en vlindert, wappert en fladdert, zomer! in volle glorie, en ik in
mijn hemd.

Groetjes
Jullie lieve leiding

Kadullen
Vrienden,
Omdat we afgelopen tijd maar een beperkt aantal mensen hebben kunnen zien, leek het ons interessant
om komend half jaar eens wat nieuwe kameraden te maken. Tweewekelijks zullen we op zondag
afspreken met onderstaande figuren. Sessies zullen doorgaan van 13u30 tot 16u30 aan ’t Sanderke
(tenzij anders vermeld). Een fiets is steeds handig om hen te bereiken. Let wel op, we zijn steeds
inclusief dus bijzondere figuren worden niet uit de weg gegaan.

17/01: Rond Mr. Hankey hangt een feestelijke kerstsfeer (en een walgelijke strontgeur). De
kerstdrol is steeds enthousiast en sympathiek, maar laat wel vuile vlekken achter.
31/01: Towelie is een vriendelijke handdoek met dubieuze gewoontes. Hij doet
niets liever dan nieuwe vrienden maken. Let wel op, hij wordt er niet graag aan herinnerd
dat hij een handdoek is.
14/02: De Crab people zijn een volk van krab-mensen die graag de heerschappij over
de wereld willen overnemen. Ze smaken naar krab, maar praten als mensen. Tijd om hen wat in te
tomen. Kom gerust verkleed als je favoriete geleedpotige.
28/02: We trekken het bos in om de Woodland Critters op te zoeken. Ze
zien er schattig uit en zijn in principe niet onvriendelijk, maar hun
satanistische gewoontes kunnen irritant zijn. Ach ja, leef en laat leven,
zeggen wij vaak.
14/03: We ontmoeten een frivool duo celebrities vandaag. De Queef Sisters hebben hun
eigen feuilleton op de Canadese televisie. Hun grappen worden vaak vulgair en vies
genoemd maar deze meiden dragen comedy een warm hart toe.

28/03: We maken kennis met de Allied Atheist Alliance (AAA). De ontmoeting met deze religieuze
organisatie van zee-otters belooft een kleurrijke activiteit.
11/04: Keshawn is een extravagante ex-pooier. We proberen de bijzondere leefwereld van hem en zijn
partner Yolanda vandaag te doorgronden.
25/04: The Coon is een wispelturige superheld. Hij richtte de superheldenclub Coon
and friends op om slechteriken een loer te draaien, maar na interne ruzies besloot hij
om solo te gaan en Coon and friends zo veel mogelijk stokken in de wielen te steken.
09/05: We maken kennis met Ugly Bob vandaag. Deze Canadees is vriendelijk, maar
zijn gezicht is afzichtelijk om te zien. Gelukkig draagt hij gewoonlijk een papieren zak op zijn hoofd.
23/05: De bisschop van Newfoundland is een man die op tradities staat. Hij leidt de huwelijksceremonies
van het Canadese koningshuis. Hoog tijd om onze armen in de pudding te dopen.
06/06: Lu Kim is eigenaar van het Chinees restaurant City Wok. Hij ligt vaak in de clinch met
eigenaars van sushirestaurants en we hebben ons laten vertellen dat hij de Asian Delight ook als
concurrent ziet. Er zit duidelijk een haar in de zoetzure saus, tijd om dit op te klaren.

Tot snel,
Hans en Chevin

BESTELLING ZITTAJO T-SHIRT/TRUI
Ik, ……………………………………………. wil graag een Zittajo T-shirt / trui bestellen.
TS:………… st. maat

5/6

=> schouder 35

lengte: 43

TR:…………

TS:………… st. maat

7/8

=> schouder 37

lengte: 48

TR:…………

TS:………… st. maat

9/11

=> schouder 42

lengte: 54

TR:…………

TS:………… st. maat 12/14

=> schouder 45

lengte: 58

TR:…………

TS:………… st. maat

S

=> schouder 49

lengte: 65

TR:…………

TS:………… st. maat

M

=> schouder 52

lengte: 70

TR:…………

TS:………… st. maat

L

=> schouder 54

lengte: 71

TR:…………

TS:………… st. maat

XL

=> schouder 56

lengte: 72

TR:…………

=> schouder 52

lengte: 70

TR:…………

TS:………… st. maat XXL

…………… x €10 = ……………….. €

…………… x €23 = ……………….. €

Totaal €………………………………………
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuele fiche
Naam kind: ………………………………………………………………….…………………………………………………………
Geboorte datum: …………………………………….……………..………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………….…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………………………
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………….…………………………………………
Extra telefoonnummer: ……….…………………………………………………………………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Naam + telefoonnummer huisarts: …………………………………………………………………………………………
Evt. opmerkingen waarmee de leiding rekening moet houden: ……………………………………………..
……………………………………………………………………….………………………………………………………………………

