Januari-Februari-Maart-April-Mei-Juni
2022

Hallo lieve vrienden,
Na een leuke Kerstvakantie hebben we gedaan met rusten! 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/leergroep C (5-6 jaar) tot en met het 5de middelbaar (17 jaar).
Kinderen van het 3de kleuterklasje/leergroep C tot en met het 3de
studiejaar/leergroep E zijn onze KRAMIKKEN.
Zit je in het 4de, 5de of 6de studiejaar/leergroep F 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.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Achteraan in dit boekje vind je een individuele fiche. Graag vragen dat de ouders
van onze leden even de tijd nemen om dit in te vullen en aan de leiding te
bezorgen.

COVID-19
De laatste regels die gelden zijn via onze facebook en website (www.zittajo.be)
te volgen. Wij zullen de richtlijnen volgen zoals ze op dat moment worden
voorgeschreven door de overheid.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!
Flore Ceunen – 0499 30 55 19

BELANGRIJKE DATA:
MAART
Zaterdag 5, carnavalfuif en kindercarnavalfuif
Zondag 27, Restaurantdag t.v.v. ons lokaal.
APRIL
Vrijdag 15 t.e.m. zondag 17, kever- en kadullenwekend
MEI
Zaterdag 7, dag van de jeugd
JULI
Maandag 13 t.e.m. woensdag 20, kamp (info zal nog volgen)
Woensdag 15, bezoekdag (aankomst kramikken)
AUGUSTUS
???, zomers café (info volgt nog)

Hebben jullie altijd al eens piraat willen zijn samen met
jullie vriendjes? Dan kunnen jullie van 13u30 tot 16u30
aan boord komen bij ’t Sanderke, achter de kerk in
Zittaart. We gaan allemaal samen piratenspelletjes
spelen. Echte piraten kunnen wel eens vuil worden, doe
dus kleren en schoenen aan die vuil mogen worden.
23/01 Vandaag blijven we aan land, we spelen samen leuke spelletjes. Hopelijk komen
Kapitein Haak en zijn papegaai de sfeer niet verpesten.
06/02 We gaan op schattenjacht in het bos en misschien komen we wel nog nieuwe
vrienden tegen.
20/02 Na een lange rit op de oceaan komen we aan in een klein dorpje, samen ontdekken
we wat dit kleine dorpje te bieden heeft.
05/03 (zaterdag) vandaag geen activiteit maar een nabijgelegen handelschip heeft ons
verteld over een supertoffe carnavalfuif in de parochiezaal.
20/03 Net zoals echte piraten gaan we een piratennest bouwen in het bos om onze schatten
in te verstoppen.
27/03: ons schip legt even anker en we rusten wat uit het is dus geen activiteit maar jullie
kunnen wel naar de restaurantdag komen ten voordele van het Sanderke.
03/04 Vandaag laten we ons schip gewoon liggen en proberen we kapitein Haak te verslaan.
17/04 vandaag gaan jullie zelf paaseieren knutselen.
01/05 vandaag gaan we een schat zoeken aan de hand van
een echte schatkaart.
07/05 (zaterdag) Vandaag gaan we op avontuur met een
andere groep van piraten. Want het is vandaag dag van de
jeugd.
22/05 We verankeren ons schip en gaan samen spelen aan de
haven van het Sanderke.
05/06 (kramikkendag) Vandaag gaan we samen een hele dag
vertoeven op de grote oceaan. Zo komen we samen te weten
wat dat allemaal inhoudt. Zo een hele dag voor en avonturen
beleven. Vind je dit leuk, dan kun je in de grote vakantie met
kan zelfs mee op kamp. Ons schip vertrekt om 9u30 aan haven 't Sanderke en we komen
terug aan wal om 16u30. Hopelijk komen jullie mee met ons op avontuur.
Jullie kapiteins
Ward, Rube, Martijn en Marie

MUSSEN
Tijdens een stevige storm is ons schip
gestrand op een onbewoond eiland.
Gaan jullie mee op avontuur op het eiland
?
Onze activiteiten gaan door op zondag
van 13u30 tot 16u30 aan ’t Sanderke.
Net als echte ontdekkingsreizigers zijn
stevige schoenen een volle drinkbus maar
vooral veel enthousiasme van belang !!
23 januari: Vandaag gaan we het eiland
ontdekken.
6 februari: De eilandbewoners hebben een zoektocht gestart naar de zeldzame struisvogel.
20 februari: Onze eilandbewoners zijn uitgehongerd ze moeten dringend eten vinden.
Zaterdag 5 maart: Kom vandaag mee feesten met de rest van de eilandbewoners op de
kindercarnavalfuif!!
20 maart: Eens kijken welke eilandbewoner het verste een kokosnoot kan slaan!!
27 maart: Vandaag is het restaurantdag. Kom lekker smullen.
3 april: De eilandbewoners moeten hun weg vinden door het bos.
17 april: Vandaag verschuilen we ons in ‘t Sanderke.
1 mei: De eilandbewoners gaan de strijd aan met de wilde dieren op het eiland.
Zaterdag 7 mei: Vandaag gaan we op ontdekkingstocht van noord naar zuid.
22 mei: De strijd om de beste kokosnoot van het bos.
5 juni: We trotseren de wilde wateren om terug de weg naar de beschaafde wereld te vinden.
Zonnige en tropische groetjes
Marthe, Bas, Dries & Toon

Kevers

Hello fellow Kevers,
Next half year verkennen we with jullie de beautiful staten from
Amerika. We starten onze journey altijd op Sunday at ‘t sanderke from
13u30 tot 16u30. Because America is niet by the door hebben we onze
bike nodig om daar te geraken, vergeet deze dus not.

23/1 - Californië: De aantrekkingskracht van Californië werd versterkt door de opkomst van de
filmindustrie in Hollywood vanaf 1908. De uitvinder Philo Farnsworth (1906–1971) slaagde er in 1927
in de eerste televisie-uitzending te maken.
6/2 - New-York: De standaardafkorting voor de "Empire State", zoals de bijnaam luidt, is NY. De
hoofdstad is Albany. New York werd aan het begin van de zeventiende eeuw, toen Nederlanders en
Fransen zich in de regio vestigden, bewoond door de inheemse volken Algonkin, de Irokezen en de
Lenni-Lenape.
Zaterdag 19/2 (van 19u - 22u) - Utah: De standaardafkorting is UT, de bijnaam Beehive State
(Bijenkorfstaat). De bijenkorf verwijst hier niet naar de apicultuur, maar symboliseert de ijver en de
onderlinge samenwerking van de inwoners van Utah, de "Utahns". De hoofdstad is Salt Lake City.
Zaterdag 5/3 - De standaardafkorting voor de "Pelican", zoals de bijnaam van de staat luidt, is La.
(niet te verwarren met de stad Los Angeles die dezelfde afkorting heeft). De hoofdstad is Baton
Rouge. New Orleans is bekend door zijn uitbundige viering van Mardi Gras. (Vandaag is het onze
carnavalfuif, jullie zijn welkom op de kinderfuif tussen 13u30 tot 16u30 en op de carnavalfuif zelf
vanaf 21u00)
20/3 - Oklahoma: De staat wordt ook wel de "Sooner State" genoemd, naar kolonisten die zich
'sooner' (eerder) konden vestigen in de staat om land te claimen. De standaardafkorting is OK. De
hoofdstad is Oklahoma City.
27/3 - Texas: Het is na Alaska de grootste staat van de Verenigde Staten, gemeten naar oppervlakte.
Met 28 miljoen inwoners is het de tweede staat in bevolking, na Californië. De postale afkorting van de
"Lone Star State", zoals de bijnaam luidt, is TX.
vandaag is het restaurantdag tvv ‘t sanderke, zie flyer voor meer info
3/4 - Nebraska: De standaardafkorting voor de "Cornhusker State", zoals de bijnaam luidt, is NE. De
hoofdstad is Lincoln, terwijl Omaha de grootste stad is en Nebraska City dezelfde naam draagt.
15-17 april - Alaska: De staat grenst in het oosten aan Canada en is verder omringd door de Grote
Oceaan, de Beringzee en de Noordelijke IJszee. De hoofdstad van Alaska is Juneau.
KEVERWEEKEND!!! MEER INFO VOLGT
1/5 - Mississippi: De standaardafkorting voor de "Magnolia State", zoals de bijnaam luidt, is MS. De
hoofdstad is Jackson.
Zaterdag 7/5 - Georgia: De staat is een van de dertien oorspronkelijke staten en is vernoemd naar
koning George II van Groot-Brittannië.[1] Georgia werd gesticht als Britse kolonie in 1732.
Vandaag is het Dag van de jeugd tussen 14u en 18u, meer info volgt;
Zaterdag 21/5 (van 19u - 22u) - North Dakota: De standaardafkorting voor de "Peace Garden State",
zoals de bijnaam luidt, is ND. De hoofdstad is Bismarck.
5/6 - Kansas: De hoofdstad is Topeka. De standaardafkorting voor de staat is KS.
See you in America,
Your leaders.

KADULLEN
Geachte vrienden van de Zittajo, ook in 2022 zal er tweewekelijks een queeste
plaatsvinden aan 't Sanderke te Meerhout Zittaart. We spreken af om 13u30
en de strijd zal elke keer gestreden zijn om 16u30. Breng zeker je stalen ros
en strijdlust mee.
23/01: De Eerste Kruistocht (1096-1099) was een militaire expeditie, opgezet door
het westers christendom om het Heilige Land, dat veroverd was in de
moslimverovering van de Levant, terug te krijgen, wat uiteindelijk resulteerde in
de herovering van Jeruzalem. Breng 1 euro mee
Zaterdag 05/02: De Tweede Kruistocht (1145-1149) werd opgestart naar aanleiding
van de val van het graafschap Edessa het jaar voordien door de troepen van Zengi.
20/02: De Derde Kruistocht (1189-1192) was een poging ondernomen door
Europese leiders om het Heilige Land te heroveren op Saladin. De Kruistocht was
grotendeels succesvol, maar het ultieme doel (de herovering van Jeruzalem) werd niet
behaald.
05/03: Kindercarnavalfuif 13u30-16u30 Carnavalfuif 21u-3u30
20/03: De Vierde Kruistocht (1202-1204) werd oorspronkelijk gestart om het
door moslims gecontroleerde Jeruzalem te heroveren door middel van een invasie
door Egypte.
27/03: De Vijfde Kruistocht (1213-1221) was een poging om Jeruzalem en de rest
van het Heilige Land te heroveren door eerst het machtige Egypte van
de Ajjoebiden te veroveren. Restaurantdag (zie flyer)
Zaterdag 02/04: De Zesde Kruistocht begon in 1228 als een poging om Jeruzalem te
heroveren. Het begon zeven jaar na het falen van de Vijfde Kruistocht. Er waren maar
weinig echte gevechten in deze kruistocht.
15/04-17/04: Kadullenweekend, verdere info volgt
01/05: De Zevende Kruistocht (1248-1254) werd georganiseerd door Lodewijk IX
van Frankrijk (1215-1270) om Jeruzalem te heroveren op de Saracenen.
07/05: Dag van de jeugd in Meerhout
Zaterdag 21/05: De Achtste Kruistocht is gestart door Lodewijk IX van Frankrijk in
1270. De Achtste Kruistocht wordt ook wel als de zevende geteld, als de Vijfde
Kruistocht en de Zesde Kruistocht als één enkele geteld worden.
05/06: De Negende Kruistocht (ook wel Lord Edward's Kruistocht genoemd) wordt
soms verbonden aan de Achtste Kruistocht. Deze kruistocht wordt gezien als de
laatste middeleeuwse kruistocht tegen de moslims in het Heilige Land. Hij vond plaats
in 1271-1272.

Tot dan!

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: ……………………………………………..
……………………………………………………………………….………………………………………………………………………

