[Autbox]

Nog ideeën, opmerkingen of verzoekjes voor de nieuwe Autbox?
Mis je iets héél of iets minder belangrijk in de Autbox?
Of wil je gewoon zelf eens iets schrijven naar alle monitoren?
Laat het ons weten!
Stuur een mailtje naar speelpleinwuustwezel@hotmail.com
Vergeet niet onze site van tijd tot tijd eens te checken!
www.speelpleinwuustwezel.be
Verder kan je ons ook altijd vinden op facebook, zodat we ook online
vriendjes kunnen worden!

Wil je de autbox niet meer ontvangen om een of andere reden of is je
adres gewijzigd, laat het ons dan weten.

Verjaardagen
Mei
Loes Kenis
Chrisje Van Ham

4 mei
28 mei

Juni
Timmy Wagemakers
Eveline Lefever
Jitse Van Gils
Maarten Wouters
Mathias Demarré

1 juni
15 juni
16 juni
24 juni
24 juni

Juli
Vincent Beyers
Robin De Kock
Joost Kenis
Gitte Simons
Sanne Van den Bergh

9 juli
15 juli
22 juli
23 juli
30 juli

Mis je iemand op deze pagina? Stuur een mailtje naar
speelpleinwuustwezel@hotmail.com

We kennen het allemaal, van die awkward situations! Iedereen komt er
wel eens in terecht, maar niemand weet er echt mee om te gaan!
Daarom enkele pasklare antwoorden en mogelijke gedragingen om de
meest lastige situaties te kunnen doorstaan!
Wat als… je mensen tegenkomt die je liever niet wil zien?
Heel eenvoudig op te lossen! Zoek snel en heel ostentatief naar je gsm
en doe alsof je net een heel belangrijk bericht hebt gekregen! Of het
allereenvoudigste: NEGEREN! Wat kunnen de vuiltjes op de vloer
ineens heel interessant zijn, zeg!
Wat als… je met mensen op de trein zit die je kent, maar met wie je niet
heel de treinrit kan volbabbelen! (uiteraard is het in dit geval onbeleefd
om te doen alsof je hem/haar niet gezien hebt, want je zit in dezelfde
coupé)
Heel geïnteresseerd naar buiten kijken of naar de mensen om je heen…
Je kan natuurlijk ook extreem lang naar je gsm zoeken omdat die toch
toevallig heel diep in je tas is gesukkeld! Om de 2 minuten een slokje
water drinken is ook altijd een handig tijdverdrijf! En als je het echt niet
meer weet, doe je gewoon alsof je moe bent en rust je uit met je hoofd
tegen het raampje!
Wat als… je ’s morgens om 2 voor half 9 wakker wordt en eigenlijk om
half 9 op het Speelplein moet zijn?
‘Amai, ’t was echt windop!’
‘Ons ma had nu juist de verkleedkleren ergens anders gelegd dan
normaal, dus ik heb daar echt nog een half uur naar gezocht!’
‘Mijn wekker is niet afgegaan, want mijne gsm doet wat raar de laatste
tijd’

Lady Gaga
1. Maak boven op het hoofd een staart
2. Doe 2 keer de elastiek rond de staart,
haal dan de staart maar half door het
rekkertje. Neem nu de rek en maak van de rest van de
staart een lus die je door het elastiekje haalt.
3. Nu heb je 2 lussen van de strik. Neem nu het uiteinde van
de staart en draai het rond het midden van de strik.
4. Neem je microfoon en zing samen met Lady Gaga zo luid
mogelijk ‘Pokerface’
5. Voor meer info : zoek op youtube ‘Hair Bow Tutorial
Hairstyle for Short and Long Hair’

In het weekend van 27, 28 en 29 april gaan we weer op 44uur.

HOERA !!!
Waar we dit jaar deze fantastische 44 uren gaan doorbrengen,
is nog steeds top secret. Wat we al wel kunnen vertellen, is dat
het een DELUXE, DECADENTE, GIGAGRAVE editie wordt !
Wil je dolgraag mee, maar ben je nog niet ingeschreven?
Geen nood! Je kan je nog steeds inschrijven door een mailtje
(“Ja, ik wil mee op 44uur!”) te sturen naar
speelpleinwuustwezel@hotmail.com.
Snel zijn is de boodschap !

Selah Sue
Smurfinnetje,
Vorige dinsdag zag ik je ’s morgens op
de trein… Je was verkleed als Smurfin en
op stap met de Speelpleinkindjes! Ik
vond het zo leuk om naar je te kijken! Je
had ook zo’n heerlijk lage stem!
Fantastisch! Ik neem elke dag de trein
van 9.07 in Brecht! Hopelijk zie ik je snel
weer!
Anoniempje

Hey knappe jongen met je gitaar en je
nerdy brilletje!
Gisteren was je aan het tokkelen op je
gitaar op de lijn Antwerpen-Gent, ik
vond het prachtig! Maar toen je
uitstapte, ben je in al je haast je gitaar
vergeten.. Ik wist niet wat te doen, dus
heb ze meegenomen! Bel me
alstublieft! Het zou zonde zijn je nooit
meer te horen (en zien) spelen!
0484.46.60.30

Liefste V.
Na weken op dezelfde trein gezeten te
hebben, durfde ik je vorige week
eindelijk aanspreken! We hebben de
hele tijd gezellig gebabbeld en
gelachen.. Maar ik durfde je gsmnummer niet te vragen, dus ik hoopte
dat je er de volgende dag weer zou zijn.
Maar nu heb ik je al een week niet meer
gezien.. Wat is er gebeurd?
Liefs, L.

Dag sexy blondje!
Zondagavond was je aan het babbelen
met je beste vriendin, heb je stiekem
heel de tijd in het oog gehouden... Zit
je in Antwerpen op kot? Want ik
hoorde je praten over campus Drie
Eiken en Farmacie! Ik hoop je deze
zondag weer te zien op de trein, dan
heb ik misschien het lef om je deze
keer wel aan te spreken!
Van een verlegen jongen

Heeft U nog verzoekjes, of wil U iemand bereiken via deze weg? Mail ons dan via
kissandride@gmail.com

1. Crepeer al het haar
2. Maak nu een dotje boven op het hoofd.
3. Zing nu ‘oooee-aaa-ii-ooooeee’

Amy Winehouse
Hoe zandkoekjes maken
1. Hou de frou vooraan apart.
2. Neem de bovenste laag haar, rol deze
op en steek hem vast aan de zijkant.
Neem ook een lok onderaan, aan de
zijkant. Deze heb je later nog nodig.
3. Crepeer nu al het haar, verzamel het en steek dit in een
dotnetje zodat het als een kussentje op je hoofd ligt.
4. Maak nu de lok bovenaan los en vouw hem over het
dotnetje, steek goed vast met schuivertjes.
5. Zoek nu een fles kinderchampagne en doe bloem in een
zakje. Doe alsof je zat bent.

1. Neem een elektrische mixer met kloppers en klop het ei met de
suiker tot het mengsel wit kleurt en alle suiker is opgelost.
 Evelyn zegt ‘aangezien we geen elektrische mixer met kloppers
hebben op het Speelplein, kan je dit ook gewoon met een
doodgewone klopper doen… (zij die zich niet moe willen maken,
vragen gewoon een kind!)
2. Voeg de bloem toe en meng tot een schurend, korrelig geheel.
 Evelyn zegt ‘schurend, jazeker! Test dit op een medemoni’
3. Voeg dan de boter toe en meng tot een mooi, glad
koekjesdeeg.
4. Rol het deeg uit en snijd cirkelfiguren met een ronde
koekjesvorm of met een kopje.
 Evelyn zegt ‘bij gebrek aan materiaal, wat we wel eens hebben
op het Speelplein, kan je ook altijd een pan uit de zandbak pakken
of mooie potten’
5. Bak een 10 tal minuten in een voorverwarmde oven van 180
graden. Houd de koekjes in het oog dat ze niet te bruin worden.
 Evelyn zegt ’10 minuten is 10 minuten, maak van het wachten
een leuke activiteit en laat de kinderen allemaal te samen
gedurende 10 minuten aftellen! Olé’
6. Na het bakken en afkoelen van de zandkoekjes teken je er met
een spuitzak met gesmolten chocolade leuke gezichten op.
 Evelyn zegt ‘teken best het gezicht van elk kind na, zo weet je
op het einde wie niet flink zijn koekje opgegeten heeft!’

Holbewoner
Evelyn Van Looveren
Hoe koekjes maken op het
Speelplein als die f*cking oven
niet macheert?
Speelplein Wuustwezel vroeg het
aan Evelyn Van Looveren (zie
foto), experte in het maken van
standaard koekjes.

Werkt bij Taverne – feestzaal ’t Dorp
Studeert Toerisme en
recreatiemanagement aan Lessius
Mechelen
Woont in Wuustwezel
Geboortedatum: 16 oktober 1991

1. Ga in het bos een stokje zoeken.
2. Crepeer al het haar.
3. Maak schuin boven op het hoofd een dotje waar je het
stokje in steekt.
4. Laat de rest van het haar los.

Maandag, een zomerdag op het Speelplein… Je
hebt geen fantasie meer voor één of ander té
bangelijk bosspel, een tocht uitstippelen is te
moeilijk, pleinspelen doen de kleuters al en het is te
koud voor waterspelletjes… De oplossing: koekjes
maken in onze geweldig uitgeruste keuken met geweldige –
ingebouwde – oven! Iedereen herkent dit ongetwijfeld. Maar hoe doe je
dat nu precies? Evelyn Van Looveren gaf ons enkele tips

Benodigdheden






1 ei
125 g fijne kristalsuiker (griessuiker,
geen poedersuiker)
2 pakjes vanillesuiker
125 gram boter
250 gram bloem

Onthoud deze tips voor de volgende keer dat je je nog eens
moet verkleden. Je verkleden gaat niet enkel om de kledij,
maar ook om de kapsels en de accessoires !
Succes ! ;-)

… het kerstfeestje weer
een absolute topper was
! Er zijn maar liefst 20
animatoren komen
opdagen en dus ook 20
kadootjes uitgedeeld !

… de specials van deze zomer al
vast liggen ? We gaan onder andere
naar Tongelreep, de Kabouterberg,
Speelstad en … de zee !

… de 44uur dit jaar
doorgaat op een
fantastische locatie ! Van
de chirolokalen in
Wuustwezel naar ???
… er zeker 15 nieuwe
animatoren op ons
speelplein zullen staan
deze zomer ?!

… we op het
kerstfeestje als
kerstdiner frietjes met
curryworsten kregen ?

… My Little Party een
geweldig succes was !

… de Blind Date een
STOMENDE activiteit was ?!
We hebben weer veel (8 !)
nieuwe animatoren leren
kennen !
… Tarzan (Stijn) het
nieuwste lid is van het
CO-team ?

.. we de eerste week van de
paasvakantie met een volle
bus naar de speldag in Essen
zijn getrokken? We hebben
laten zien wie Speelplein
Wuustwezel is !

WIST JE
DAT…

… we deze zomer een
prijs gaan uitreiken
voor de best verklede
animator? Dus doe je
best! ;-)

… wij al ontzettend veel zin
hebben in de zomer !

