Sjivaldy

Woensdag, donderda
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& vrijdag:
14u tot 18u.
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13u tot 17u30.
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Dag sjimmers!
Hier zijn we weer...

Wat vind je in deze Sjivaldy?
- Een stevig woord van onze groepsladies
- meer info over de gouwfilm
- de sjimsjokkers
- terugblik op de voorbije activiteiten!
- Enkele foto’s!
- En natuurlijk alles over de komende activiteiten!

Een nieuwe Sjivaldy zal eind februari of begin maart in
de brievenbus vallen!

Extra info!
Gouwfilm 18/01/2011
Op zaterdag 18 januari gaan we met heel Gouw Gent naar de film!
In de avontuurlijke animatiefilm Zambezia maken we
kennis met de jonge valk Kai, een impulsief, maar
dapper vogeltje. Wanneer hij hoort van Zambezia, een
grote vogelstad aan de rand van een enorme waterval,
heeft hij maar één missie: zo snel mogelijk richting de
beroemde plek. Ondanks het protest van zijn vader gaat
Kai het avontuur tegemoet. Hij droomt er van om te
mogen werken bij de ‘Hurricane Air Defence Force’, die
de stad beveiligt tegen indringers. Wanneer zijn wens
eindelijk uitkomt, kan hij direct aan de slag. Een groep
hagedissen heeft het voorzien op de eieren van de inwoners van de stad. Samen met zijn gevleugelde vrienden
laat Kai het er niet bij zitten en zet alles op alles om van
Zambezia weer een veilige stad te maken.
De jonge verslaggever Kuifje en zijn trouwe hondje Bobbie
ontdekken dat een model van het prachtige oude zeilschip
De Eenhoorn een geheim met zich meedraagt. Hij krijgt het
aan de stok met de boosaardige Sacharin, die weet dat Kuifje
een belangrijke aanwijzing bezit naar de grote schat van de
snode piraat Scharlaken Rackham. Geholpen door de
moedige Bobbie, de onstuimige kapitein Haddock en de
stuntelige detectives Jansen en Janssen, reist Kuifje de halve
wereld af, constant op de hielen gezeten door de vijand.

Groepsmis 09/02/2011
De groepsmis vindt plaats op zondag 9 februari. Ze begint al om
10.30u, dus zeker boterhammen meenemen! Wie niet naar de
groepsmis komt, mag aansluiten vanaf 12.30u.

Sjimsjokkers
Wat zijn sjimsjokkers?

Sjimsjokkers zijn heerlijke koekjes, gemaakt van ricekrispies gedrenkt
in chocolade. Er zijn er met fondant, met melkchocolade en met witte
chocolade. Erg verslavend!

En wat heeft de Sjim daarmee te maken?

Elk jaar in februari maakt de Sjimleiding een reuzelading Sjimsjokkers.
En ja, we maken ze helemaal zelf, bij een chocolatier! Nadien verkopen
we ze. Een financiële actie
dus om onze werking te bekostigen.

Lekker! Kan ik
er ook kopen?

Natuurlijk! We zouden
jullie het heerlijke plezier van
Sjimsjokkers niet durven
ontzeggen...
In de loop van februari kan
je bij de leiding 1 (of meerdere natuurlijk) zakjes kopen. via
het BESTELFORMULIER dat
MIDDEN in deze SJIVALDY
zit!

Sjimpret!

Woordje van
Liefste Sjimmers, ouders, opvoeders en
sjimpathisanten,
eerst en vooral willen wij jullie een fijn nieuw scoutsjaar toewensen.
Dat het een jaar mag worden vol plezier, fijne scoutsmomenten en
een fantastisch kamp!
De voorbije 2 maand was het redelijk druk op de sjim. De sjimleiding
ging naar het akabeconvent waar we ondergedompeld werden in
leerrijke sessies en veel plezier maakten. Een kleine maand later was
het dan zover. De sint kwam op bezoek op de de sjim. Sinterklaas was
zijn paard vergeten en kwam met een geitje ( een klein autootje) naar
de sjim gereden. Daar werd hij opgewacht door een groep enthousiaste sjimmers. Eén voor één kwamen zij bij sinterklaas en zwarte piet.
Iedereen kreeg een zakje snoep en niemand vloog in de zak. Oef !
Twee weken later was het dan alweer tijd om de kerstboom uit te
halen. Alle sjimmers en hun ouders waren uitgenodigd op onze
jaarlijkse kerstdrink. Er werden pannenkoeken gesmuld en de ouders
maakten ondertussen een praatje met de leiding. Opnieuw was de
kerstdrink een schot in de roos!
Maar misschien moeten we even vooruitblikken naar 2014. In de
maand januari houden we het nog een beetje rustig. Veel leiding
moet studeren voor hun examens maar omdat we jullie niet zolang
kunnen missen, is er binnenkort de gouwfilm. Dan gaan we samen
naar de film ! De kapoenen en de wouters gaan kijken naar Zambezia.
De jogi’s en givers worden in de namiddag verwacht om naar Kuifje te
gaan kijken.

Givers
Zaterdag 18 januari: 15u30 - 18u45 Bib Zuid

Het is weer zover, de jaarlijkse gouwfilm. Dit jaar gaan
we op 18 januari samen naar 'Kuifje en het geheim van
de eenhoorn' gaan
kijken. We verzamelen om 15u30 voor de bib aan het
Zuid!
Om 18u45 kunnen jullie op dezelfde plaats weer opgehaald worden.

Zondag 26 januari: 14u-17u30, Sjimlokaal: Blokactiviteit!
In januari is de leiding hard aan het studeren voor hun
examens, maar op 26 januari is er toch activiteit. Als
generale repetitie voor de olympische winterspelen
die 2 weken later starten organiseren we de sjimpische
winterspelen. Kleed jullie dus maar goed warm aan en
dan wordt dit een activiteit om nooit te vergeten!

Zondag 9 februari: 10u30-17u30, Sjimlokaal
Vandaag is er de jaarlijkse groepsmis! Ze begint al om 10.30u, dus
zeker boterhammen meenemen! Wie niet naar de groepsmis
komt, mag aansluiten vanaf 12.30u. Dan houden we de laatste
blokactiviteit, fun verzekerd!

Zondag 23 februari: 14u-17u30, Sjimlokaal
Onze studenten onder de leiding
ontwaken weer en hebben er zin in!
Ze hebben veel te lang stil achter
hun bureau gezeten, dus hebben zin
in actie! Kunnen onze givers daarvoor zorgen?

Givers

de groepsleiding

Gegroet beste Givers!
ed gevuld,
De laatste 2 maand waren go
lde sint kwam langs en we hie
we gingen ravotten in de stad,
ntocht die ons naar de kerstden een heuse kerstboomballe
markt bracht!
ten natuurlijk ook Valerie van
Maar dat was niet alles, we he
harte welkom bij ons!
voor
t ze een heuse meerwaarde is
Ze heeft al goed bewezen da
ij bent!
onze tak. We zijn blij dat je erb
loven weer druk te worden:

Ook de volgende maanden be
1 ) gouwfilm!
2) Blokactiviteit!
3) groepsmis + blokactiviteit!
4) activiteit!
en 5) Districtsweekend!

Twee weken later spelen we dan nog een blokactiviteit allem
aal
tezamen en dan is het terug tijd voor extra veel Sjimpret!
Om onze groepskas wat te spijzen en onze prijs voor het kamp
zo
laag mogelijk te houden, organiseren we terug een sjimsjokke
rverkoop. Onze leiding zal in februari de chocolatier binne
nduiken
om jullie te voorzien van heerlijke rice-crispies overgoten
met
witte,bruine of zwarte chocolade. In het midden van deze
sjivaldy vinden jullie een bestelformulier die jullie kunnen invul
len en
terug afgeven aan de leiding.
Noteer alvast dat ons sjimfeest dit jaar valt op 29 maart !
Meer
informatie hierover krijgen jullie in de volgende sjivaldy. Maar
we
beloven nu al dat het terug top wordt !
Wij hebben alvast heel veel zin in een nieuw jaar vol onve
rgetelijke sjimmomenten !

, hopelijk jullie ook!

Wij zullen overal aanwezig zijn

chiel

tine, Heleen, Kim, Douwe, Mi
Vele groensels van Astrid, Jus
en Brecht!

Hopelijk jullie ook !
Stevige scoutslinker,
De groepsladies
Fien, Sarah, Pauline

Prikbord
Districtsweekend 28/02/2011 01/03/2011

Op vrijdag 28 februari vertrekken de
Jogi’s en Givers op Districtsweekend.
Verdere info volgt!

Groepsmis
De groepsmis vindt plaats
op zondag 09 februari. Ze
begint al om 10.30u, dus
zeker boterhammen
meenemen! Wie niet naar
de groepsmis komt, mag
aansluiten vanaf 12.30u.

Kamp 2014

Het kamp gaat dit jaar door van 13
tot 20 juli! We gaan deze keer naar
domein drieboomkensberg!
Hou deze periode zeker vrij in je
agenda, want het zomerkamp is de
kers op de taart van het Sjimjaar.
Niet te missen!

Sjimfeest

Wie er vorig jaar bij w
as, zal het
zeker beamen: het Sj
imfeest
is de leukste dag van
het jaar!
Met animatie, lekker
eten, veel
sfeer, muziek, en je ka
n zelfs
een danske placeren
.
Eén datum: 29 maart
2014!

Blok in januari

In januari is de leiding hard aan
het studeren voor hun examens.
Daardoor zijn enkele vertrouwde
gezichten er misschien even niet.
Geen nood! We blijven paraat
staan met film, blokactiviteiten en
misschien zelfs enkele oudleiding!

Jonggivers
Zaterdag 18 januari: 15u30 - 18u45 Bib Zuid

Het is weer zover, de jaarlijkse gouwfilm. Dit jaar gaan
we op 18 januari samen naar 'Kuifje en het geheim van
de eenhoorn' gaan
kijken. We verzamelen om 15u30 voor de bib aan het
Zuid!
Om 18u45 kunnen jullie op dezelfde plaats weer opgehaald worden.

Zondag 26 januari: 14u-17u30, Sjimlokaal: Blokactiviteit!
In januari is de leiding hard aan het studeren voor hun
examens, maar op 26 januari is er toch activiteit. Als
generale repetitie voor de olympische winterspelen
die 2 weken later starten organiseren we de sjimpische
winterspelen. Kleed jullie dus maar goed warm aan en
dan wordt dit een activiteit om nooit te vergeten!

Zondag 9 februari: 10u30-17u30, Sjimlokaal
Vandaag is er de jaarlijkse groepsmis! Ze begint al om 10.30u, dus
zeker boterhammen meenemen! Wie niet naar de groepsmis
komt, mag aansluiten vanaf 12.30u. Dan houden we de laatste
blokactiviteit, fun verzekerd!

Zondag 23 februari: 14u-17u30, Sjimlokaal
EINDELIJK! Terug een spel met jullie leukste
leiding! Wij hebben er heel veel zin in na
onze saaie examens! Wat het wordt, is nog
een verrassing, maar dat het onvergetelijk zal
zijn is alvast een feit!

Jonggivers
Heeeeeeey supermeg

acoole jogi’s!

Allereerst: Hoera voor
Leatitia die sinds een pa
ar weken een echte jo
is geworden, we hope
gi
n dat je het hier heel er
g naar je zin zal hebben
!
Sinterklaas is al een tij
dje voorbij, maar wij zij
n ervan overtuigd dat
sint jullie hulp op 1 de
de
cember nog een heel jaa
r zal onthouden,
dankjewel!
Ook willen we jullie be
danken voor de grote
hulp tijdens ons
verplegersspel, weten
jullie nog?
Door allerlei opdracht
en moesten jullie bloe
d verzamelen om zo on
patiënten terug tot lev
ze
en te wekken,verpleegs
ter Alicia is jullie alvast
heeeeel dankbaar!

Contact
Groepsleiding
0477/39.42.00
Verstraete Fien		
0496/78.76.80
De Smet Sarah		
0472/58.51.84
Van Rentergem Pauline
>>> groepsleiding@sjimakabe.be

Kapoenen
0472/53.54.55
Takleider Maertens Stijn
en Lies, Laura, Melissa, Klaas en Matthias
>>> kapoenen@sjimakabe.be

Wouters
0474/22.60.65
Takleidster De Clerk Roos		
en Ibe, Kathleen, Ina, Celine, Sarah en Daan
>>> wouters@sjimakabe.be

Jonggivers
0472/28.28.92
Takleidster De Rycke Virginie		
en Alicia, Hannah, Lise, Emma en Maarten
>>> jonggivers@sjimakabe.be

Givers

Veel kusjes en een gelu
kkig nieuwjaar!
Knappe Maarten, zotte
Alicia, lieve
Virginie, vrolijke Lise, fa
ntastische
Hannah en gekke Emm
a!

0472/83.70.04
takleiding Wittoeck Brecht		
0498/47.68.62
en Van Landschoot Kim		
en Astrid, Justine, Heleen, Douwe en Michiel
>>> givers@sjimakabe.be

Neem ook een kijkje op onze website!

www.sjim akab e.be
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Wouters
Zaterdag 18 januari: 9u30 - 12u20 Bib Zuid
De jaarlijkse gouwfilm is er weer, we gaan op 18
januari samen naar de film 'Zambezia' gaan kijken.
We verzamelen om 9u30 voor de bib aan het Zuid!
Om 12u20 kunnen jullie op dezelfde plaats weer
opgehaald worden.

Zondag 26 januari: 14u-17u30, Sjimlokaal: Blokactiviteit!
In Januari is de leiding hard aan het studeren voor hun
examens, maar op 26 januari is er toch activiteit. Als
generale repetitie voor de olympische winterspelen
die 2 weken later starten organiseren we de sjimpische
winterspelen. Kleed jullie dus maar goed warm aan en
dan wordt dit een activiteit om nooit te vergeten!

Zondag 9 februari: 10u30-17u30, Sjimlokaal
Vandaag is er de jaarlijkse groepsmis! Ze begint al om 10.30u, dus
zeker boterhammen meenemen! Wie niet naar de groepsmis
komt, mag aansluiten vanaf 12.30u. Dan houden we de laatste
blokactiviteit, fun verzekerd!

Zondag 23 februari: 14u-17u30, Sjimlokaal
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Vandaag vliegen we er weer in. Wil je weten wat
er gaat gebeuren? We gaan lekker niet verklappen.
Als je het echt wil weten wat we gaan doen, moet
je naar de activiteit komen! De leiding heeft er
alvast veel zin in!

Wouters
vele avonturen beleefd.
De voorbije weken hebben we al
nog even op een rijtje:
Weet je nog welke? We zetten ze
enaar, ze zong

e tov
Sarah werd betoverd door de slecht
l vervelend. We
tijd kinderliedjes en dat werd hee

de hele
r terug normaal maakte.
maakten een vies drankje dat haa
iz op ons te wachten,
Een andere week stond er een qu
d. Ook hebben we samen
daarna hebben we nog geknutsel
met Superkikker Kerstmis
, die voor iedereen iets
gered en kwam de Sint op bezoek
lekkers meehad.
hé? Op de volgende pagiDat zijn best wel veel avonturen,
en over wat er ons de
na kan je al iets meer te weten kom
komende weken te wachten staat!

Kapoenen
Zaterdag 18 januari: 9u30 - 12u20 Bib Zuid
De jaarlijkse gouwfilm is er weer, we gaan op 18
januari samen naar de film 'Zambezia' gaan kijken.
We verzamelen om 9u30 voor de bib aan het Zuid!
Om 12u20 kunnen jullie op dezelfde plaats weer
opgehaald worden.

Zondag 26 januari: 14u-17u30, Sjimlokaal: Blokactiviteit!
In januari is de leiding hard aan het studeren voor hun
examens, maar op 26 januari is er toch activiteit. Als
generale repetitie voor de olympische winterspelen
die 2 weken later starten organiseren we de sjimpische
winterspelen. Kleed jullie dus maar goed warm aan en
dan wordt dit een activiteit om nooit te vergeten!

Zondag 9 februari: 10u30-17u30, Sjimlokaal
Vandaag is er de jaarlijkse groepsmis! Ze begint al om 10.30u, dus
zeker boterhammen meenemen! Wie niet naar de groepsmis
komt, mag aansluiten vanaf 12.30u. Dan houden we de laatste
blokactiviteit, fun verzekerd!

Zondag 23 februari: 14u-17u30, Sjimlokaal

Joepie de poepie! Het is weer zo ver!
Klaar voor een super leuke middag vol knotsgekke spelletjes?
Kom dan zeker naar de Sjim!
De leiding heeft er keimegasuperfantastischultraveel zin in!!
Jullie ook?

Bestelformulier
Sjimsjokkers!
Lieve ouders, opvoeders en sjimpathisanten,
Traditiegetrouw duiken we in januari de wondere wereld van Mieke haar chocoladefabriek in, waar we
op magische wijze heerlijke sjimsjokkers produceren (veel magie komt er eigenlijk niet aan te pas, vooral
hard werken). Sjimsjokkers zijn kleine rotsjes van heerlijke callebautchocolade, vermengd met krokante
ricecrispies.
Deze lekkernijen, verpakt in zakjes van circa 90 gram, verkopen we aan de prijs van 3 euro per zakje om
onze kas te spijzen voor activiteiten zoals het sjimkamp.
Via onderstaande bestelbon kan u een bestelling plaatsen. Om te kunnen garanderen dat uw gewenste
hoeveelheden beschikbaar zijn hadden we graag tegen vrijdag 24 januari de bestelbon ontvangen. Deze
kan u doormailen naar sjimsjokkers@gmail.com.
Gelieve het totaalbedrag tegen vrijdag 7 februari over te schrijven op de sjimrekening: BE 49 0682 4540
4771, vermeld zeker uw volledige naam (dezelfde als op de bestelbon) in de opmerking.
U kunt uw bestelling afhalen op zondag 9 februari op de sjim, na de activiteit om 17u30 of op afspraak via
iemand van de huidige leiding.
Alvast hartelijk bedankt!
de sjimleiding
----------------------------------------------------------------------------------------------BESTELBON
Ik (voornaam + naam) ........................................................................ van de tak .........................................
........ (kies uit kapoenen, wouters, jogi's, givers of oudleiding) zou graag ………. (totaal) zakjes sjimsjokkers
bestellen!
... zakjes witte chocolade
... zakjes melkchocolade
... zakjes pure chocolade
Ik stort een totaalbedrag van ... euro (3 euro per zakje) op de sjimrekening.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

