SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER
2022

Lieve vrienden,
Het nieuwe Zittajojaar is weer daar! 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.
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!

Ward Goos – 0473/67.55.90
Lien Hermans – 0470/06.94.76

KRAMIKKEN
Antoine de Marsman is met zijn ruimteschip op de aarde neergestort en zonder
onzehulp kan hij nooit terug naar Mars geraken. Om hem te helpen Kerstmis bij
zijn familie te vieren, spreken we telkens van 13u30 tot 16u30 af aan 't Sanderke.
Doe zeker niet je beste astronautenpak want dit zou wel eens vuil kunnen worden.
11/09: Antoine is net neergestort en kent hier nog niemand, vandaag spelen
weenkele spelletjes zodat hij ons beter kan leren kennen.
25/09: Nu hij hier toch is wil Antoine de Zittaartse buurt graag wat beter leren kennen.
Vandaag laten we hem het dorp zien.

09/10: Antoine vond het dorp heel leuk maar is nu ook geïnteresseerd in de
aardsenatuur, daarom nemen we hem mee naar het bos.
16/10: Ondertussen hebben we ook een beetje honger gekregen, jullie zijn
allemaalwelkom op onze spaghettidag (meer info achteraan in het boekje)!
23/10: Antoine wil graag een souvenirtje meenemen naar huis, vandaag zullen
wesamen iets knutselen.
06/11: Het ruimteschip ziet er al veel beter uit, dus kunnen we even ontspannen
metwat leuke spelletjes op ons plein.
20/11: Op Mars is er alleen maar zand, daarom wil Antoine graag nog eens
watbomen en planten in het bos zien voor hij naar huis vertrekt.
04/12: Antoine is bijna klaar om naar huis te vertrekken, maar zou graag nog een
laatste keer het dorp bezoeken. Neem ook zeker een extra schoen mee
wanter komt misschien ook een Spaanse gast langs.
18/12: Vandaag zwaaien we Antoine uit aan 't Sanderke, zo is hij net op tijd
terugvoor het kerstfeest van zijn familie op Mars.

Tot dan!
Groetjes,
Antoine, Sander, Sander, Jori, Rube en Lien

Mussen
Wil jij graag weten hoe het leven van een tuinman/vrouw eruit ziet?
Kom dan zeker naar onze volgende activiteiten en dan kunnen wij dat samen ontdekken!
Tuinman Kevin komt ons er alles over leren dit gebeurd steeds aan ’t Sanderke van 13u30 tot 16u30.
We kunnen hierbij wel eens vuil worden dus doe zeker niet je beste kledij aan.
De plantjes hebben water nodig maar jullie ook dus neem zeker een drinkbus mee!
11/9 Vandaag maken we kennis met tuinman Kevin en we planten bloemetjes op de weide.
25/9 We gaan op verplaatsing met tuinman Kevin. We gaan eens kijken welke planten er in het bos
groeien.
9/10 De gemeentewerkers hebben veel werk en we gaan hen een handje helpen met onkruid
trekken in het dorp.
16/10 Vandaag gaan we spaghetti eten van onze vers geoogste tomaten op onze Spaghettidag
(meer info kan je vinden op de flyer achteraan het boekje).
23/10 We gaan naar het spookbos om onze pompoenen te oogsten. Doe zeker je engste Halloween
kostuum aan!
6/11 Vandaag gaan we nog eens kijken of onze bloemetjes op de weide al hard gegroeid zijn.
20/11 We trekken onze botten aan en gaan op pad in het dorp om opzoek te gaan naar de meest
exotische plantjes.

4/12 Sinterklaas komt vandaag kijken om te oordelen of jullie het waard zijn om tuinman te worden
Neem zeker een rubberen laars mee!
18/12 We hebben dit jaar al hard gewerkt samen met tuinman Kevin, daarom doen we het vandaag
een beetje rustiger aan en bekijken we samen een natuurdocumentaire.
Ons tuingereedschap staat al klaar, tot dan!
Groetjes de mussenleiding!

Kevers
Dag Kevers,
Zet je valiezen maar klaar want wij vertrekken
op wereldreis! Om de 2 weken trekken we
erop uit naar een nieuwe bestemming waar
ons nieuwe uitdagingen en avonturen te
wachten staan.
Elke zondag om 13u30 vertrek onze fiets (dus deze zeker niet vergeten!) met een
geplande aankomst om 16u30.
Onze reizen vertrekken altijd aan ’T sanderke, achter de kerk in Zittaart.
11/09 We vliegen naar de Verenigde Staten. We kunnen genieten van de mooie
natuur of een gokje wagen in Las Vegas.
25/09 Onze volgende stop is in het verre Australië. Hier helpen we onze oude vriend
een dagje met zijn kangoeroeboerderij.
09/10 De Verboden Stad dat wekt toch nieuwsgierigheid op of niet? Samen met de
Chinese muur en de vele rijstvelden is de Stad een populaire bezienswaardigheid in
het verre China, zeker een bezoekje waard!
16/10 Bij onze aankomst in Italië werd ons verteld dat het spaghettidag is! (meer
informatie verder in het boekje of op de website te vinden)
Zaterdag 05/11 We reizen naar Mexico om daar Halloween te vieren met een
avondactiviteit. Vertrek om 19u geplande om aankomst 22u.
20/11 Na Mexico is Colombia aan de beurt, een oude vriend heeft ons gevraagd om
een beetje te helpen bij zijn "business".
04/12 Op naar Frankrijk met de beroemde stad van de liefde, Parijs! De Eiffeltoren,
lekkere Franse wijn en misschien een geheime Franse liefde. We zullen het daar
allemaal ontdekken!
18/12 Trek de skilatten maar uit de kast we gaan naar Oostenrijk! De skipistes een
beetje onveilig maken en daarna de après ski induiken kan niet slecht zijn toch?

Onze valiezen staan al klaar, Tot dan!!
Groetjes de Keverleiding

Dag lieve Kadullen,
Zoals jullie allemaal wel weten zingen ze op kamp soms wel al eens een liedje, hieronder alvast al een
van de vele teksten die de revu al is passeert. Zodat jullie hier alvast op kunnen oefenen.
Om het oefenen wat aangenamer te maken zullen we om de 2 weken op zondag samen repeteren
aan ‘t sanderke tussen 13u30 en 16u30 (tenzij hieronder anders vermeld). Soms zullen we onze
zangkunsten ook op verplaatsing laten horen, breng daarom zeker altijd jullie fiets mee.
11/09 : De wereld is een toverbal, geen mens weet hoe hij worden
zal
25/09 : maar één ding dat weet iedereen: je kunt het niet alleen.
ZATERDAG 09/10 van 19u tot 22u : Duuuuuuuuuuuuuuus zullen we
er samen iets van moeten maken ,de wereld is een mooi maar
werkelijk ding, dus zullen we er samen iets van moeten maken, hé,
hé, hé, hé, kom maar in de kring.
16/10 SPAGHETTIDAG : Bekijk toch eens de wereldkaart, een mens is toch iets beters waard,
Meer informatie over de spaghettidag vinden jullie verder in het boekje.
ZATERDAG 22/10 KADUL : men zegt dat het een puinhoop is, zo loopt het allemaal mis.
Meer informatie hierover volgt nog op de eerste activiteit (fuif zelf start om 21u, we beginnen
met klaarzetten in de voormiddag tussen 9u en 10u, exacte uur volgt nog)
06/11 : Duuuuuuuuuuuuuuus zullen we er samen iets van moeten maken ,de wereld is een mooi
maar werkelijk ding, dus zullen we er samen iets van moeten maken, hé, hé, hé, hé, kom maar in de
kring.

20/11 : We praten zus, we praten zo, we roepen ach en wee en oh,
ZATERDAG 03/12 van 19u tot 22u : maar willen w’elkaar echt goed
verstaan, dan doen we er iets aan.
18/12 : Duuuuuuuuuuuuuuus zullen we er
samen iets van moeten maken ,de wereld is een mooi maar werkelijk
ding, dus zullen we er samen iets van moeten maken, hé, hé, hé, hé,
kom maar in de kring.

Alvast veel oefenplezier en tot op de eerste gezamenlijke zangsessie!
De Kadullenleiding.

SPAGHETTIDAG ZITTAJO
Zittajo nodigt iedereen van harte uit om op

zondag 16 oktober
spaghetti of vidée à volonté
te eten in PZ Zittaart
(Lindestraat 24, 2450 Meerhout).
Je kan zowel ‘s middags (11u - 14u) als ‘s avonds (16u - 19u) aanschuiven
aan tafel,het is ook mogelijk om je bestelling af te halen.
Om alles vlot te laten verlopen, vragen we om op voorhand in te
schrijven.
Inschrijven kan via de inschrijfstrook onderaan. Deze kan je
binnenbrengen bij:
Ward Goos, Veestraat 20, 2450 Meerhout
of neem je strookje mee naar één van de activiteiten.
Inschrijven kan ook via mail. Geef je bestelling door via
spaghettidagzittajo@gmail.com
Contant betalen bij inschrijving of overschrijven via BE45 0689 3024
5989(vermelding van naam en spaghettidag)

Inschrijven kan t.e.m. maandag 10 oktober.

Spaghettidagzittajo

Spaghettidagzittajo

zondag 17 oktober
PZ Zittaart
Naam:.........................................................
Uur: o11u-14u
o 16u-19u
o Afhalen

zondag 17 oktober
PZ Zittaart
Naam:.........................................................
Uur: o 11u-14u
o 16u-19u
o Afhalen

spaghetti à volonté

......x €10 = €.......

spaghetti à volonté

......x €10 = €......

veggi spaghetti àvolonté

......x €10 = €.......

veggi spaghetti àvolonté

......x €10 = €......

vidée met brood à volonté

......x €10 = €.......

vidée met brood à volonté

......x €10 = €......

kinderspaghetti

......x €8 = €........

kinderspaghetti

......x €8 = €........

veggi kinderspaghetti

......x €8 = €........

veggi kinderspaghetti

......x €8 = €........

kindervidée

......x €8 = €........

kindervidée

......x €8 = €........

dit exemplaar binnen brengen

voor op het prikbord

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

