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Datum overgang 2015: zaterdag 19 september 

 

De kampdata 
 

Kapoenen: Van 21/07/2014 tot  26/07/2014 

 

Welpen:    Van 10/07/2014 tot 16/07/2014 

 

Jongverkenners:  Van 02/07/2014 tot  12/07/2014  

  

Verkenners:   Van 13/07/2014 tot 28/07/2014 

(de datum van de verkenners is onderhevig aan mogelijke 
kleine veranderingen door de vliegtuigtickets naar Cuba) 

 

Meer info? Snel het nummer van een van onze leiders 
nodig? Op de hoogte blijven van het laatste nieuws 

binnen Savio? Slechts één adres: 

WWW.SAVIO.BE 

http://www.savio.be/


Voorwoord groepsleiding 
 

Beste vrienden, savianen, ouders, sympathisanten, oud-leiding,… 

Na ons compleet rond gevreten te hebben tijdens de hooghtdagen, kunnen we eindelijk in het nieuwe 
jaar vliegen, en dat doen we naar Saviaanse traditie met een nieuw Saviaantje. First things First: 
namens de groepsleiding en ons voltallige leidersteam wensen we iedereen een zalige kerstboom toe! 
En uiteraard ook prettige feestdagen :) We starten het nieuwe semester met enkele datums aan jullie 
voor te leggen, waarop er wederom kaskrakers van activiteiten worden georganiseerd: 

We kennen als leidersploeg nu natuurlijk al de gezichten van al onze Savianen, maar daar zijn de ouders 
misschien wat bij uitgesloten geweest. Omdat we met veel plezier ook al onze ouders eens beter willen 
leren kennen, en dit liefst in een zo scoutesk mogelijk jasje, organiseren we op ZATERDAG 21 FEBRUARI 
onze eerste OUDER-DROPPING. Meer info hierover volgt spoedig per mail, dus hou jullie mailbox goed 
in de gaten! 

Ook onze nieuwe gevestigde waarde Indian Camp Festival begint mooi vorm te krijgen. Midden januari 
mag u overal online al posters en opnieuw een dijk van een line up verwachten voor jong en oud, dus 
allen meer dan welkom op de dag zelf (zaterdag 4 april 2015)! 

Direct na de kerstvakantie staan we met de groepsleiding ook opnieuw paraat na de vergaderingen 
om ons scoutswinkeltje open te doen. Je kan er opnieuw terecht voor scoutsdassen (ja, we hebben 
er!), pulls, t-shirts, jaartekens… 

As always zijn we met de groeps ook in 2015 bereikbaar via de gebruikelijke communicatiekanalen om 
jullie met raad en daad bij te staan binnen onze scouts! Aarzel dus niet om ons een mailtje te sturen, 
een belletje te geven, een babbeltje te slaan, een smsje te zenden, een rooksignaal te maken… 

 

Santé alvast op het nieuwe jaar, en op onze Saviotent vol talent! 

 

Jitse & Laurens 

 



 
 

 

Blijf ook dit jaar op de hoogte van het reilen en zeilen van al onze 

verschillende takken via onze facebookpagina’s. Iedere week de laatste 

updates, last-minute mededelingen, prachtige foto’s iedere vergadering 

opnieuw… Hiervoor hoeft u zelf geen facebookaccount aan te maken, 

dus neem gerust een kijkje op onderstaande adressen:  

 

https://www.facebook.com/scoutssavio 

https://www.facebook.com/kapoenensavio 

https://www.facebook.com/welpensavio 

https://www.facebook.com/jongverkennerssavio 

https://www.facebook.com/verkennerssavio 

 

 

https://www.facebook.com/scoutssavio
https://www.facebook.com/kapoenensavio
https://www.facebook.com/welpensavio
https://www.facebook.com/jongverkennerssavio
https://www.facebook.com/verkennerssavio


KAPOENEN 
 
 

Beste ouders en gastjes, 

Om te beginnen willen we jullie een zeer gelukkig Nieuwjaar wensen vanuit de voltallige leidersploeg 
van de kapoenen. We hopen ook dat jullie feestelijke nieuwjaarsbrieven krijgen van jullie Kapoenen 
en dat ze hun beloftes nakomen.  

Hoe kan je het jaar beter inzetten met eenSaviaantje boordevol fantastische activiteiten, die jullie 
super leiding heeft voorbereid. We beginnen wel pas op 17 januari doordat jullie leiding naarstig aan 
het studeren zijn voor de examens. Op het programma staan vergaderingen als een gezellige avond 
aan het kampvuur tot een heuse rock-vergadering en natuurlijk nog veel meer. 

 

 
ZATERDAG 17 JANUARI: KAPOENENFILM  
Vandaag is het KAPOENENFILM, whuyy! We verwachten 
iedereen om 14u aan de parking van het Sint-
Lodewijkscollege met 3 euro op zak zodat wij jullie ticket 
kunnen kopen voor de cinema. De film is ook al gekozen en wij 
kunnen jullie nu al zeggen dat het een spannende film is! Om 
17u zal de film gedaan zijn en dan mogen jullie deze naspelen 
in de auto.  

 

ZATERDAG 24 JANUARI: JIN-STAGE 
Deze zaterdag laten wij de JIN leiding geven. Wat is de JIN nu juist? Wel de JIN is het jaar tussen gast 
zijn en leiding zijn. Vandaag geven ze nu zelf voor de eerste keer een activiteit om te weten wat het nu 
is om leiding te geven. Informatieomtrent thema en eventuele verkleedkledij wordt nog 
gecommuniceerd via mail en facebook! 



ZATERDAG 31 JANUARI: VERASSINGSVERGADERING 
Iedereen wordt wel eens graag verrast. Daarom zeggen 
we niet wat we vandaag gaan doen. Bereid je dus maar 
voor op elke mogelijke situatie; surfen op torenhoge 
golfen in Hawaï, op safari gaan in Kenia, op expeditie 
vertrekken naar Antarctica, een survivaltocht door het 
regenwoud maken… Werkelijk alles kan! Jullie worden 
overal en nergens verwacht op een tijdstip in een 
parallelle dimensie dat een mens niet kan vatten. (a.k.a. 
het lokaal van 14u tot 17u).  

Tot dan! 

 

ZATERDAG 7 FEBRUARI: KAMPVUURVERGADERING 
Na al onze intensieve, coole, fantastische, chille, maar toch lastige vergaderingen is het tijd om het 
eens rustig aan te doen. Vandaag gaan we een vuurtje stoken (de leiding toch ), marshmallows smelten 
( en er ongelofelijk veel in het vuur laten vallen ) en als laatste en beste gaan we ook nog onze mooiste 
en schoonste verhalen vertellen! We verwachten jullie om 18u aan onze Saviaanse houtschuur en om 
20u mogen jullie huiswaarts gaan. Neem elk ook 2 euro mee zodat wij voor alles kunnen zorgen om er 
een gezellig kampvuur van te maken. 

 

 
 

ZATERDAG 14 FEBRUARI: BEROEPEN VERGADERING 
Beroepen vergadering Droomde je er altijd al van om later dierenarts, bouwvakker, boer, … te worden? 
Dit alles zal deze vergadering mogelijk worden tijdens de beroepenvergadering. Kom verkleed in jouw 
droom job om 14u naar het lokaal. Na eens geproefd te hebben van jullie droom job kunnen jullie om 
17uals echte vakman huiswaarts keren. 



ZATERDAG 21 FEBRUARI: FACTEURTJE 
De krant lezen op zondag, een brief krijgen van oma en opa, verjaardagkaartjes krijgen, dit alles zou 
niet mogelijk geweest zijn zonder onze facteur. Deze man wordt wel eens vergeten, maar deze strijder 
van het geschreven woord, rijdt door weer en wind op zijn stalen ros om ons de post te bezorgen, 
zonder hem: GEEN POST!  

Vandaag gaan we dus eens aan jullie tonen wat het inhoud om postbode te zijn. Kom om 14u naar het 
postgebouw van SAVIO en keer om 17u terug als volleerd facteur! 

ZATERDAG 28 FEBRUARI: ROCK-VERGADERING 
Vandaag rocken we de hele buurt op z’n kop. Ooit al eens 
je eigen podia gebouwd? Je eigen song geschreven? Wel 
vandaag leren we je om een echte rocker te zijn. Een 
rocker die dan de hele wereld mag rond toeren en daar 
dan ook ettelijke miljoenen voor krijgt. Wij de leiding 
zullen je zo opleiden, dat het succes niet meteen naar je 
hoofd stijgt en ook een vroege dood door overmatig suiker 
gebruik uit den boze is. Kom allen verkleed als je favoriete 
rockster en neem dan ook je favoriete muziekinstrument 
mee. Als je geen artiest kent mag deze dan ook een rocker 
zijn waarvan je papa een absolute fan is. 

SEE YOU AT THE HIGHWAY TO  
HELL, 14U-17U CHALET! 

  



Welpen 
Beste welpen 

Wij hebben goed nieuws en slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat het eerste deel van het scoutsjaar 
er alweer opzit. Het goeie nieuws is dat het tweede deel nog moet beginnen!!! We hebben al een leuke 
tijd beleefd, maar het wordt nog sjieker dan het al was! Er komen koude tijden aan, maar aangezien 
jullie al redelijk echte mannen aan het worden zijn, hoopt de leiding dat jullie ondanks de winterse 
weersomstandigheden, toch elke week in grote getale aanwezig zullen zijn op de vergaderingen.  
De volgende 2 maanden gaan we gokken, begeven we ons op het ijs, doen we aan wat sport, laten we 
het even over aan de jin, vervullen we onze harten met een hevig vuur, trekken we naar de stad, maken 
we kennis met het andere geslacht en blazen we oude tradities nieuw leven in… 

ZATERDAG 3 JANUARI: CASINO AVOND 
Vandaag zullen we het vrouwelijke kantje in jullie naar  boven halen. 
We zullen zingen, touwtje springen en natuurlijke een beetje swingen 
op de tonen van K3… Neen, dit zouden we jullie uiteraard nooit 
aandoen. Integendeel, kom allemaal zaterdagavond af met een lijf vol 
testosteron, een pokerface en gepaste kleding naar onze 
casinovergadering. We spreken af om 19u aan het plaatselijke casino 
(lees: lokaal) waarop jullie om 21u weer huiswaarts kunnen keren met 
jullie zakken vol geld.(ps: neem allemaal een euro mee) 

ZATERDAG10 JANUARI: SCHAATSVERGADERING 
Vandaag zullen de welpen van Savio zich 3u lang op glad ijs begeven, letterlijk dan. Inderdaad, het is 
tijd voor onze jaarlijkse schaatsvergadering!!! En deze keer met een ‘specialleke’: onze eigen leider 
Nag is namelijk een ster op het ijs. Desalniettemin spreken we om 14u af aan de 
ingang van de schaatspiste van het Bouwdewijnpark. Neem allemaal jullie 
identiteitskaart of SIS-kaart mee, gepaste kledij (hanschoenen en eventueel muts) 
en 4,50euries. Om 17u mogen jullie als volwaardige pinguïns weer huiswaarts 
glijden.  

ZATERDAG17 JANUARI: KAPOENENFILM 
Zoals jullie misschien weten zijn de kapoenen met maar liefst 50 leden, en hebben ze daar bovenop 
nog eens ambetante leiders zoals Bert en Stylo. 
Om de Kapoenen te steunen in de strijd tegen de dagelijkse sleur van hun leven, zullen we allemaal 
samen naar de Kapoenenfilm gaan. De film is nog een verrassing, maar wat wel vaststaat is dat de 
vergadering doorgaat van 14u tot 17u en we afspreken op de parking van het Sint-lodewijkscollege 
(Magdalenastraat 30, Sint-Andries) met 3 euries in de hand. 

ZATERDAG24 JANUARI: JINSTAGE 
Vandaag zal jullie leiding zich wat op de achtergrond houden, er komen namelijk toekomstige leiders 
stage doen bij ons. Ze zullen de zware rol van de leiding PROBEREN over te nemen en zelf een 
activiteit in elkaar te steken. We denken dat jullie het hen wel niet te moeilijk zullen maken en heel 
braaf zullen zijn… 
Wie houden we voor de gek! Kom maar van 2 tot 5 naar ons lokaal om hen het leven zuur te maken! 



ZATERDAG31 JANUARI: KAMPVUURVERGADERING 
In deze tijden is het zeer koud 

Daarom bouwen wij een fort van hout! 

Komt allen naar onze warme blokhut 

Uit jullie bodemloze put 

Terwijl het fort door het vuur wordt verteerd 

Leren wij jullie wat wij ooit hebben geleerd! 

Vuur verlicht ons pad 

Vuur verwarmt ons hart 

In vuur worden kameraadschappen gesmeed 

Komt allen naar het lokaal(van 18u-20u) 

Dan vertellen wij jullie een verhaal 

ZATERDAG7 FEBRUARI: STADSSPEL 
Brugge, een mooiere stad kan een mens zich niet inbeelden. De mooie historie, de geniale architectuur, 
en de middeleeuwse sfeer zorgen keer op keer voor een ongelooflijke ervaring. We mogen trots zijn 
op ons werelderfgoed, op onze culturele hoofdstad van Europa. 
Ok nu serieus, we gaan e megasjiek spel spelen in ‘t stad, we spreken af van 2 tot 5 uur aan de 
smedepoort. 

ZATERDAG14 FEBRUARI: VROUWENVERGADERING 
Ja ja, we weten het, vrouwen zijn niet jullie favoriete soort mensen, maar wees gerust, dat verbetert 
wel naarmate je ouder wordt. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar om het andere geslacht een klein 
beetje beter te kunnen begrijpen, moeten we onszelf eens in hun schoenen plaatsen. Aan het einde 
van deze vergadering zullen jullie ware specialisten worden van het vrouwelijk schoon. Jullie zullen 
kennis maken met het concept ‘vrouw’ en wat hen drijft. Kom van 2 tot 5 naar het lokaal, verkleed als 
vrouw. 

ZATERDAG21 FEBRUARI: REYNAERT DE VOS 
Tradities zijn er om in ere te houden, maar helaas 
komen tradities ook wel eens in de vergetelheid 
terecht. Daarom hebben wij besloten om één van 
onze oudste tradities weer in te voeren. Zo oud dat 
zelfs leider Bagheera, met zijn vijftig levensjaren, het 
zich niet meer herinnert. Deze vergadering komen 
jullie alles te weten over de legende van Reynaert de 
vos en wat het met jullie te maken heeft. Kom van 2 
tot 5 uur naar het lokaal. 



ZATERDAG28 FEBRUARI: OLYMPISCHE SPELEN 
Er zijn vele goeie middelen om je te verweren tegen het koude weer, zoals een kampvuur 
maken of gewoon binnen naar een film kijken. Maar de allerbeste manier om jezelf warm te 
houden is door te sporten! We zullen lopen als Bagheera, voetballen als Phao, taktieken 
bedenken als Akela, doorzetten als Nag, en Baloe zal ook wel iets kunnen. Kom dus van 2 tot 
5 uur naar ons lokaal, en vergeet zeker niet te hopen op sneeuw, dan kunnen we er zelfs 
wintersporten bij betrekken! 

saviaans kruiswoordraadsel! 

            1 j             

      2 c     o             

      u     p             

      b     p             
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        j       6 w     a   

7 s a v i o     8 c e r c l e 

        r       l     o   

        r   9 s   p   10 n e e 
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        n   i   n         
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            n             

Horizontaal 
1. 3. Op wie lijkt Siebe het meest? 
2. 7. Wat is de beste scouts van België? 
3. 8. Wat is de ploeg van 't stad (tip: niet club) 
4. 10. Is Bahgeera een meisje? 
5. 11. ((11*11)*1148*0*484*3)+1+5-19+27-1=? 

Verticaal 
1. 1. Wat is de echte naam van Akela? 
2. 2. Waar gaan we dit jaar op kamp? 
3. 4. Wat doe je met sjortouw en sjorbalken? 
4. 5. Welke leider heeft geen vriendin? 
5. 6. Welke tak heeft de leukste/beste leiding? 
6. 9. Welke kapoenen leider is altijd boos? 



Jongverkenners 
Jongverkenners! 

De feestdagen zijn achter de rug en jullie zijn allemaal 5 kilo bijgekomen. Het is dus weer tijd om jullie 
zaterdagen actief in te vullen! We gaan het nieuwe jaar dus inzetten met enkele goeie voornemens! 
Elke zaterdag naar de scouts komen, er steeds in perfect uniform staan (zie: das en hemd) en het 
belangrijkste van al: steeds met de fiets komen tenzij  het expliciet anders vermeld is. 

ZATERDAG 10 JANUARI: POSTDUIFVERGADERING 
Roekoe RoekoeRoekoeeeee, flap flap fladder. Roekoeeee flap fladder. SPLAT! (kaksje op den 
otto).RoekoeeeRoekoeeeeeRoekoeeee. Flap flap. 

Kortom: 
– Van 14h tot 17h! 
– In ons eigen duivenhok! 
– Kom verkleed als Postduif! 

ZATERDAG 17 JANUARI: FILM VERGADERING 
BIG REOPENING! 

Wederom opent cinema Savio de zalen voor een exclusief publiek. Zoals ieder jaar wordt er een top 
film van formaat op het witte doek uitgezonden. Vorige keren zagen we al: Rambo/Band of 
Brothers/Pocahontas/Black beauty en Sneeuwwitje. De zaal opent om 19u en sluit om 21u, 
ingangsprijzen voor de cinema van Savio bedraagt €3! 

ZATERDAG 24 JANUARI: SCHAATSVERGADERING 
115 jaar geleden, in 1909 werd de eerste Elfstedentocht gehouden. Voor degene die deze tocht niet 
kennen, hier een stukje geschiedenis. De Elfstedentocht is de beroemde schaatstocht die de 11 steden 
in Friesland aandoen. Dit is enkel mogelijk wanneer de toestand van het ijs dit toelaat. Sinds de eerste 
tocht zijn er maar 15 tochten georganiseerd.Wij houden vandaag een kleine versie van deze 
Elfstedentocht, wij gaan namelijk op de rijtjes van Brugge schaatsen. Maar omdat het weer in België 
toch ons nooit iets gunt, spreken we af om onze tocht te houden op de schaatspiste in Boudewijnpark. 
De tocht begint om 15h en eindigt om 17h . De deelname voor de tocht bedraagt €8. Vergeet je 
handschoenen en dikke kousen niet! 

ZATERDAG 31 JANUARI: KOLONISTEN VAN CATAN-VERGADERING 
Kolonisten van Catan is een bordspel voor 3 tot 6 spelers, bedacht 
door Klaus Teuber en uitgebracht in 1995. Het origineel is 
uitgegeven in Duitsland door Franckh-Kosmos Verlags-GmbH &Co. 
onder de naam Die SiedlervonCatan.Het spel heeft diverse prijzen 
gewonnen, waaronder die van Spiel des Jahres 1995, 
DeutscherSpielePreis 1995 en de Origins Award 1996. Kom dus 
allen verkleed als dobbelsteen naar de Saviaanse speelhal van 14 
tot 17h. 



ZATERDAG 21 FEBRUARI: SCHOTSE VERGADERING 
Schotland, het land van bekend van Braveheart, de schotse rok, de Highland games en whisky! Het 
mannelijkste volk van allemaal, de analogie met de jongverkenners van Savio is treffend, mannelijkste 
tak van Brugge en omstreken. De Schotten gaan zoals iedereen weet gekleed in een schotse rok en 
met een doedelzak in de hand. Van jullie wordt dus niet minder verwacht! Smeer je kieten al maar in 
en kom verkleed als echte Schot naar het lokaal van 14h tot 17h.  

ZATERDAG 14 FEBRUARI: TRAVESTIETENVERGADERING 
Travestie is het gekleed gaan als iemand van het andere geslacht.Iemand die aan travestie doet heet 
een travestiet. Travestie komt zowel bij mannen als vrouwen voor. Bij een vrouw in mannenkleding 
spreekt men dus ook van travestie. Mannen die zich voor openbare optredens op glamoureuze wijze 
als vrouwen kleden noemt men ook wel eens dragqueens. Kom dus allen als dragqueen gekleed naar 
onze chalet van 14h tot 17h. 

ZATERDAG 21 FEBRUARI: PUNKVERGADERING 
----------\m/------------------punkvergadering------------\m/---------------- 

Vandaag is het punkvergadering. Omdat velen van 
jullie dit niet kennen of dit verwarren met de emo's, 
hier een korte beschrijving: Punk is een muziekstijl uit 
de jaren 70, het is een ruig genre van muziek waarop 
je enkel kan dansen door gewoon tegen elkaar aan te 
lopen zie moshpit. Ook de kledingstijl van de punkers 
was zeer uniek,hoge combats, een hoge hanenkam, 
een gescheurde spannende broek (liefst geruit) en 
een leren jas met het logo van hun favoriete band 
opgenaaid. kom dus ook deze week van 14h tot 17h 
naar het lokaal als punker om samen de boel af te 
breken op zware muziek.  

------ ey ow let’s go ------- 

 

ZATERDAG 28 FEBRUARI: TECHNIEKENVERGADERING 
Nu de donkere dagen achter de rug zijn,hebben we weer 
eens tijd voor een goeie technieken vergadering. Wij zijn er 
zeker van dat jullie al kunnen sjorren, maar we gaan een 
stapje verder vandaag. Vandaag leren we jullie sjorren zoals 
een echte Saviaanse leider dat doet (zie torens overgang). 
Kom dus om 14h naar het lokaal met een zakmes in je zak en 
pleisters voor de blaren die je zal kweken. Om 17h mag je 
terug naar je mama om al die blaren te laten verzorgen. 

Een stevige linker, 

De leiding! 



Verkenners 
 
Minions,  

WEER EEN NIEUW SAVIAANTJEEEUUUHH. Oleeeee. De maand januari heeft in de oren van de leiding 
een wat negatieve connotatie. Wij hebben namelijk examens… SJANSEEE dat wij zo slim zijn en dat 
examens nooit geen probleem vormen voor ons! Ook aan stakingen doen wij niet mee! Dus zie hier, 
de maanden januari en februari staan weer vol vette, megachille, putain-gast, coole vergaderingen!!!  

Bij deze willen we jullie ook nogmaals bedanken voor de goede financiële actie die jullie eigenpotig 
hebben opgezet! We are soprouuudddxxxx 
Verder veel leesplezier toegewenst! Degene die op de facebookgroep van de verkenners als eerste 
de rode draad van dit saviaantje weet te vertellen; raar maar waar -> 1000 punten!!!   

03 JANUARI: GEEN VERGADERINGE 
Zalig Kerstfeest en Gelukkig nieuwjaar, Joyeux Noël et BonneAnnée!, 
KalaChristougennaKi'eftihismenos O KenouriosChronos, Avyaiteteahi ko 
TuparayarapeqyraiYyKapyryinrira, Natal ni shubkaamnao&SaalMubarak, 
MeleKalikimaka&HauoliMakahiki Hou, Mo'adimLesimkha. ShanahTova, ShubhNayaBaras, 
KellemeskarácsonyiünnepeketésBoldogújévet!, Selamat Hari Natal lanSelamatTahun Baru, 
IdahSaidanWaSanahJadidah, NollaigShonaDhuit, Buon Natale e Felice Anno Nuovo,  
Shinnenomedeto. KurisumasuOmedeto, Sugeng Natal lanwarsaenggal, Sung Tan Chuk Ha, Pax 
hominibusbonaevoluntatis, MiladSaeedwa Sanaa Mubarakah, Craciunfericit si un An Nou fericit! 
GEEN VERGADERING 

 

 

 

10 JANUARI: CASINO VERGADERINGE 
Suit up! Vanavond gaan we gokkeeeeeen. Blackjack, poker, hanengevechten en nog vele andere 
gokspelen waarbij je met je geld kusmieten!! Om 20u gaan de deuren van Casino de Saffio open, om 
daarna om 22u30 blut of justmaaasz(SWEK) rijk terug te keren naar je nederig stulpje. Lets get ready 
torumbleeeee! Degene die vanavond het meeste geld verdient, kan daarmee een opleiding ‘vechten’ 
bij Ratte volgen, of wie weet Stef ze bril kopen!!! OF als je echt veel geld hebt gewonnen, zo dik worden 
lik Stan! WUUJJJ 

 



17 JANUARI: TOVERPLANEET VEGADERINGE 
We spreken af om 10u aan het lokaal en om 17u is het gedaan. We 
gaan massaasss…. SORRY DE REST VAN DE UITLEG HEEFT DIKKE STAN 
OPGEFRET.  

Excuses, Dikke stan.  

Zorg zelf voor een picknick want anders gaat dikke stan onze voorraden 
opeten!  

 

24 JANUARI: SCHAATSVERGADERINGEEEEE 
Etters int kwadraat, 

’t Weer is goed (relatief), ’t wonder is geschied, mijn pruim is nat en het regent niet. En met pruim 
bedoel ik fruit é gasten kom zeg. Mohow genoeg kluchtjes, ’t is hier serieuzen boel é. Vandaag gaan 
we een schaatsje leggen, joebieeeeee! Hoog tijd voor jullie kunstjes op de schaatsbaan te etaleren met 
als doel het schoonste vrouwtje van het giechelende kliekje die niet dichterbij durft komen dan een 
straal van 10 meter te overtuigen van je machogedrag. Wat moet je meebrengen? Natuurlijk je beste 
machogedrag, en daarnaast ook 5€ en goede handschoenen (tenzij je vingers wil kwijtgeraken) en ID. 
We spreken af om 15u aan de schaatspiste van het Boudewijn Seapark, om 17u zijn we uitgeschaatst.  

 
31 JANUARI: FILMAVOND VERGADERINGE 
Vanavond kijken we naar een filmpke met de maten. De leiding is afgelopen weken belachelijk 
onnoemelijk veel bezig geweest aan de voorbereiding voor het buitenlands naar Cuba en dat allemaal 
terwijl we in feite ook gewoon examens hebben. Gelukkig is het gemiddeld IQ van de leiding 134 en 
kunnen we dit moeiteloos combineren. Bon de reden van deze vergadering, we vinden dat jullie ook 
al goed jullie best gedaan hebben met de financiële actie, dikke duim (die van dikke stan dus je ku gaan 
peizen)! Daarom zullen we jullie een tip geven met de film naar waar we op buitenlands kamp gaan. 
Na de voorstelling kunnen jullie allemaal jullie idee opschrijven, diegene die het juist heeft krijgt 1000 
punten op VTB, HUUUUUJJ!! Een zeer goeie reden om om20u naar het lokaal (Saviopolis) te komen 
en om 22u terug huiswaarts te keren.  

 
7 FEBRUARI: GEEN VERGADERINGE 
Wiender zien weg wizéééég! We zien gaan trainen want we gaan ons aansluiten in het Belgische 
shetland pony-team. We gaan België vertegenwoordigen op de olympische spelen van 2016. Ja das idd 
nog lang, ma tis moeilijk oefenen want tis 1 van ons (dikke Stan) die heelsan die pony’s verlamd. 

 
 

 



14 FEBRUARI: VALENTIJN VERGADERINGE 
Het vinden van de liefde van je leven is de sleutel tot geluk! Iedereen 
verdient het om bemind te worden, ongeacht huidskleur, ideologisch 
gedachtengoed, seksuele voorkeur en lichamelijke beperkingen. Je 
geliefde is je steun, je toeverlaat, je soulmate, diegene die er voor je is 
door dik en dun. Liefde maakt ons bestaan zinvol, geeft richting aan het 
leven en stelt ons in staat om de gebeurtenissen rondom ons te 
relativeren. Vaak belemmert de geldende culturele hegemonie om ons 
vrij te voelen, iedereen moet zich spiegelen aan de geldende normen 
om goed bevonden te worden. Dit is een pleidooi om je te bevrijden van 
dit beklemmende juk van maatschappelijke confirmatie, wees jezelf en 
geniet vooral van dit korte aardse bestaan. Kortom, kom om 14u naar 
onze liefdeschaletwant we gaan op zoek naar de geliefde van immèns 
dikke Stan! Groetjes van Cupido, chillingstjow! 

21FEBRUARI: STEFAAN IS NE KAKAVERGADERINGE 
Iedereen heeft verzekers wel van da kluchtje gehoord dat da op zuk scherm in den tring is gekomen. 
En iedereen weet ook dat er een Stefaan in de leiding zit!? OF NIE? OF DRIE? Misschien gaat deze 
vergaderinge over hem? Ma wist je da Stefaan e voornaam van 
Griekse oorsprong is. Het woord στέφανος (stephanos) 
betekent "krans" of "kroon". Overwinnaars kregen in de 
oudheid na de wedstrijd een krans; later is dit symbool tot 
kroon verworden, gedragen door heersers. Ma da ter zijde. 
Misschien gaat het wel over Stefaan Engels? Da is een Vlaamse 
duursporter, die zich de "marathon man" noemt nadat hij 
tussen 6 februari 2010 en 5 februari 2011 365 marathons liep 
in evenveel dagen. Dus misschien ist wel sportvergadering? Je 
gaat et alleen maar te weten te komen als je komt! Kom om 
14u-17u naar de Saviaanse toiletten. 

28 FEBRUARI: EPIC MEAL TIME VERGADERINGE  
De epische maaltijden vergadering, reeds een klassieker in ons arsenaal aan vette activiteiten. Hoe 
meer, hoe beter en hoe vettiger, hoe prettiger (het levensmotto van Dikke Stan). Vlees met vlees op 
een bedje van vlees met vleessaus en nog een beetje vlees. Dikke Stan heeft er al zin in, het is zijn 
favoriete dag van het jaar. We vervoegen hem vandaag in een dag die heilig is voor hem, een dag 
waarop hij vleesgoden eert voor al dat lekker, vettig vlees dat hij in zijn vettig muiltje mag steken. 
Danku dikke Stan. Van veertien vlees tot zeventien vlees met 2 euro’s! 

 

 
Stevige linker, 

Uw immer enthousiaste edoch nimmer pretentieuze leiding! 
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