
 

Trimester 2 2017-2018 
 ♡ Zwervers ♡ 

 

(VER)CRUCKE(LIJKE) (KAL)KOEN  
 

 



 

Voorwoord 

Liefste zwervertjes, 

*Klop klop klop * Horen jullie dat ook? Ik zou dan maar snel gaan opendoen want het tweede 
trimester staat voor de deur! En ja inderdaad, hij moest kloppen want de bel doet het niet!  

De slimmeriken onder jullie zullen waarschijnlijk wel al doorhebben dat ons nieuw thema 
Koen Crucke is! Of misschien zullen jullie hem beter kennen als Alberto Vermicelli, Meneer 
spaghetti of Albert. Hoe dan ook, Koen is een prachtige en getalenteerde man. Hij verdient 
het dus vast en zeker om een trimester lang in de spotlight gezet te worden! Wisten jullie 
trouwens dat hij naast acteur, zanger en televisiepersoonlijkheid ook een politiek genie is? Hij 
zetelde namelijk één legislatuur in de gemeenteraad van Gent voor de VLD! Ik durf wedden 
dat jullie nu helemaal van jullie sokken geblazen zijn. En alsof dat nog niet genoeg is, is hij 
ook een gevierd literair talent, ik raad jullie dan ook allemaal zijn nieuwste boek aan: verhalen 
uit het kapsalon! Oké, ik hoop dat jullie nu voldoende overtuigd zijn van het overduidelijke 
belang van dit fantastische thema. Anders zal het jullie wel allemaal duidelijk worden in de 
loop van dit trimester, je zal zien, tegen april hangt er bij elk van jullie een poster van die 
prachtige man boven jullie bed.  

Daarnaast hebben we dit semester tal van leuke activiteiten voor jullie klaarstaan! Er zitten 
een paar echte klassiekers tussen zoals de 24-urendag en de ardennendagtocht, maar verwacht 
je zeker ook aan een paar supercoole verrassingen! Houd zeker ook de tweede week van de 
paasvakantie vrij want dan gaan we op HOERA, een superleuke 4-daagse fietstocht! Dit zusje 
van de JOEPIE doen we samen met de jonghernieuwers, zo kunnen we al een leuke 
groepssfeer opbouwen voor op buitenlands kamp! Maar om toch nog onze portie girltime te 
hebben, gaan we in maart op meisjesweekend! Wauw, amai, dit wordt echt wel een 
fantastisch trimester!  

 

Tot snel schattekes!  

 

Xxx  

Koen, Febe, Sigrid, Lisa, Lien en Julie  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Activiteitenkalender 

(We verzamelen elke zaterdagmiddag in de Ieperstraat 23 van 14u-17u, tenzij anders 
vermeld) 
 
13/01: Vredeseilanden  

 
Haal jullie beste verkoopskills al maar boven want vandaag steunen we 
Vredeseilanden. Afkomen is de boodschap! 
 

20/01: It’s all about Koen Crucke 
 

Vandaag staat helemaal in het teken van onze grote held Koen Crucke. Zeker niet te 
missen want het wordt één groot feest om het nieuw trimester goed in te zetten! 
 

27/01: Knusse KSA middag (Mispelplein) 
 

Zoals velen van jullie waarschijnlijk wel al weten houdt Koen Crucke enorm veel van 
gezelligheid. Wij natuurlijk ook! Breng zeker gezelschapsspelletjes, dekentjes en 
onesies mee om er een sfeervolle middag van te maken op het Mispelplein.  

 
03/02: De WiFi-code van het Sportpaleis (Mispelplein) 

 
De foto van Koen Crucke samen met Jelle Cleymans werd massaal gedeeld en leuk 
gevonden op sociale media. Dit lag voor één keer niet aan Koen Crucke’s mooie lach 
maar wel aan iets heel anders… Hij deelde namelijk per ongeluk de WiFi-code van het 
Sportpaleis. Wat nu????  Het Sportpaleis heeft jullie hulp dringend nodig! 
 

 
 

10/02:  Filmavond (Mispelplein, 18u - 21u) 
 
Koen Crucke is niet enkel bekend van Samson & Gert maar ook van heel wat musicals 
en theaterstukken. Het is grondig tijd om deze eens uit te checken op het Mispelplein 
vanavond. 

 

 



 

16/02 - 17/02: 24 urenspel (Mispelplein, 18u - 18u) 
 

Traditiegetrouw houden de Zwervers samen met de Jonghernieuwers een 24 urenspel 
ten voordele van buitenlandskamp. Dit 24 urenspel gaat door van vrijdag 16/02 om 
18u tot zaterdag 17/02 om 18u op het Mispelplein. Verdere info volgt via mail! 

 
24/02: We staan letterlijk te springen om Koen Crucke te zien (fiets, €10) 
 

Spring maar alvast een gat in de lucht, vandaag gaan wij namelijk naar het 
spiksplinternieuwe trampolinepark Hang Time! Neem €10 en dikke sokken mee, 
vergeet jullie fiets ook niet!!! 
 

02/03 - 04/03: Meisjesweekend 
 
Alle info is te vinden in het weekendboekje. 

 
10/03: Ardennen dagtocht (Station, 6u20 - …) 
 

Dit trimester zit vol met fantastische activiteiten, zo gaan we vandaag naar de 
Ardennen! We verzamelen om 6u20 aan het station van Oostende. Verdere info volgt 
via mail!  

 
17/03: Reactiespel 
 

We sluiten dit prachtige trimester af met een super leuk reactiespel! Lachen 
geblazen!!!☺☺☺ 

 

Belangrijke data 

- 02/03 - 04/03: meisjesweekend (zie weekendboekje) 
- 02/04 - 08/04: Paascursus animator (enkel voor tweede jaar Zwervers), verdere info 

volgt 
- 09/04 - 13/04: HOERA (vierdaagse fietstocht), verdere info volgt 
- 21/04: Spaanse avond 
- 04/08 - 15/08: buitenlands kamp 

 
 

 

 

 

 



 

Contactgegevens Zwerverleiding 

 

Febe Parmentier (banhoofd) 
 
0468/22 02 70 
Mariakerkelaan 245 8400 Oostende 
febe.parmentier@telenet.be 

 

Sigrid Drabs  
 
0479/17 07 08 
Peter Benoitstraat 15 8400 Oostende 
sigrid.drabs@hotmail.com 
 

 

Lisa Pister 
 
0473/89 42 58 
Longchamplaan 1 8400 Oostende 
lisapisterr@hotmail.be 

 

Julie Saudemont 
 
0475/93 93 65 
Gouwelozestraat 148a 8400 Oostende 
saudemontjulie@gmail.com 

 

Lien Degrieck 
 
0499/30 54 03 
Langestraat 54 8400 Oostende 
liendegrieck@hotmail.be 

 



 

De bondsleiding 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

 



 

 

 
 

 



 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Wist-je-datjes 
Wist je dat… 

…we ondertussen al 2018 zijn?  

…wij (de leiding) nu een beetje aan  tijdreizen doen? 

…deze wist-je-datjes gemaakt zijn in het verleden? 

…het nog 2017 was toen deze wist-je-datjes geschreven zijn? 

…we een beetje de toekomst kunnen voorspellen?  

…we dit eens zullen tonen? 

…wij voorspellen dat je deze wist-je-datjes zal lezen in de maand januari 2018? 

…dit juist is? 

…het wel een zware fail zou zijn als dit niet zo is? 

…wij daar heel veel voor moeten studeren hebben om zo te kunnen tijdreizen? 

…wij nu ook aan het studeren zijn voor onze examens in januari? 

…jullie waarschijnlijk nu in kerstvakantie sferen vertoeven? 

…wij een beetje jaloers zijn op jullie? 

…jullie dit wel verdient hebben na zo’n zware proefwerken ? 

…leidster Lien terug is uit Amerika? 

…Leidster Lien Trump heeft gezien?  

…Leidster Lien een tekening heeft gemaakt voor Trump? 

…Ze een schrijffoutje heeft gemaakt in haar tekening? 

…Lien “for our President Barak Obama” geschreven heeft ipv “for our President Donald 
Trump”? 

…ze geen sorry heeft gezegd? 

…Leidster Lien staat te springen om al haar verhalen te vertellen over Amerika? 

…springen een grote tip is over onze activiteitenkalender? 

…we nog veel meer leuke dingen te lezen zijn in onze activiteitenkalender? 

…”Hoera” ook iets heel leuk is waar jullie nog meer info over zullen krijgen? 

…Alle leidsters al eens mee geweest zijn op “Hoera!” ? 

 



 

…Alle leidsters het even leuk vonden?  

…”Hoera!” zoveel meer is dan gewoon een beetje fietsen? 

…Je iedereen beter leert kennen op “Hoera!” ? 

…Je ook op hele leuke bestemmingen uitkomt tijdens de “Hoera!” ? 

…Het dan ook voor niets “HOERA!” heet? 

…Koen Crucke een die-hard vlogger is op instagram?  

…je hem zeker moet volgen op instagram en facebook ter voorbereiding op onze Koen 
Crucke Quiz? 

…dit nog een tip is over onze activiteitenkalender? 

…Leidster Lisa 2x op 1 dag is aangereden? 

…leidster Lisa haar ook heeft overslapen op de die dag? 

… Leidster op die zelfde dag naar de kapper is geweest?  

…ze gewoon vroeg “alleen de puntjes aub.”  

…leidster Lisa haar haar nu zeker 25cm korter is? 

…ze niet heeft gehuild?  

…leidster Julie wel al eens heeft gehuild bij de kapper? 

…dit kwam omdat ze haar haar niet mooi vond? 

…ze dan als excuus heeft gebruikt dat ze moest huilen omdat de haardroger te veel in haar 
ogen blies? 

…ze sinds die keer nooit meer naar die kapper is geweest?  

…het nu etenstijd is voor de ons (blokkende leidsters)? 

…we met 3 van de 5 leidsters samen studeren ? 

…dit het laatste wist-je-datje-is? 

…er nu geen uitleg meer komt dat dit een mop was omdat het ECHT het laatste 
wist-je-datje-is? 

 

 

 

 


