
Het Aleydis Stripfestival 
 

 

 

WAT? 

De Vlaamse stripfiguren hebben er genoeg van! Al jaren worden deze getekende helden in hokjes 

geplaatst zonder dat iemand hen vraagt wat zij daarvan denken. Dit gevoel leefde al langer in de 

stripwereld, maar werd nooit uitgesproken. 

Daar brachten Samson en Gert onlangs verandering in met hun nieuwste hit: “Alles is op!”.  

We luisteren even mee: 

Hé, waar is de bewegingsvrijheid voor stripfiguren? 

Op, op, alles is op 

En waar is de privacy? 

Op, op, alles is op 

Maar waar is de inspraak dan?  

Op, op, alles is op 

Dit nummer bracht een storm van positieve reacties teweeg aan het adres – 101 - van Samson en 

Gert. Enkele van de sterren van het Vlaamse striplandschap gaven een extra verhaal uit, vaak 

zonder medeweten van hun bedenkers…  

 

 

Gert wil echter een stap verder gaan. Onder de schuilnaam ‘stripfigurenfestival’ – om geen 

argwaan bij de schrijvers te wekken - wil hij alle stripfiguren verenigen en hen de kans geven 

kennis te maken met hun lotgenoten.   

 



WAAR?  
Domein Zonnedauw 

Vlinderstraat 1 

2440 Geel  

 

WANNEER?  

Leden en leiding (en jins): Vertrek op vrijdag 21 oktober om 19.00 uur aan Den Bunker. Wij 

voorzien vrijdagavond nog iets kleins maar het is de bedoeling dat je al gegeten hebt bij vertrek. 

Op zondagnamiddag worden jullie carpoolendergewijs naar de scouts vervoerd, om 15.00 uur 

vertrekken we ter plaatse, tegen 16.00 uur zouden we terug aan den Bunker moeten aankomen 

(waar u uw zoon/dochter kan komen ophalen indien u niet mee op weekend gaat). 

Ouders en oud-leiding: Jullie worden op zaterdagochtend om 10.00 uur op locatie verwacht. Op 

zondag keren jullie tezamen met de leden en hun leiding terug naar de scouts. 

 

WAT NEEM IK MEE (LEDEN) 

o Uniform (verplicht!) 

o Kledij die vuil mag worden(warm; regen)/ Voldoende ondergoed!/ Speelschoenen/ 

Reserveschoenen/ Pyjama 

o Verkleedkledij (stripreeks naar keuze #wegmethethokjesdenken) 

o Slaapzak/ Matje (enkel voor de (jong)givers/ Knuffel/ Kussen 

o Keukenhanddoek/ Zaklamp 

o Toiletzak (tandpasta; tandenborstel; …)  

o Identiteitskaart/ Kids ID > af te geven aan leiding 

o Medicatie (indien nodig) > af te geven aan leiding 

o Schrijf zeker overal je naam in om de berg verloren voorwerpen klein te houden 

o Mama en papa zijn uitzonderlijk eenmalig toegestaan 

 

WAT NEEM IK NIET MEE? (LEDEN) 

o Geluidstafel (Soundcraft MH3)/ Headset/ Gsm/ Ps4/ WII U/ GameBoy/ Walkman … 

o Alcohol, sigaretten, energiedrank 

o Snoep (alleen voor heel de groep) 

https://zonnedauw.be/nl/home/


IK BEN EEN OUDER MAAR WEET NIET GOED WAT TE VERWACHTEN 

Doorheen het weekend zijn er activiteiten voorzien op oudermaat, maar zal er ook een écht spel 

met de hele groep gespeeld worden. De ouders slapen in een apart gebouw met bedden, er zijn 

grotere en kleinere kamers, te verdelen bij aankomst. En het belangrijkste: het échte 

scoutsgevoel, jazeker. Maar ook: elektriciteit, douches en andere basisvoorzieningen.  

 

HOE SCHRIJF IK MIJN KROOST IN VOOR DIT WEEKEND? 

Via onderstaande link belandt u in ons inschrijvingsformulier. Daar kan u uw kapoen, welp, 

pionier, etc. inschrijven máár ook u en de rest van het gezin!  De inschrijf- en betaaldeadline voor 

het weekend staat op vrijdag 7 oktober.  

https://forms.gle/DcUZJZp924K4CV1Q9  

 

 

 

Wij hebben er alvast heel veel zin in! 

Een stevige linker 

De Leiding van de Zeven 

 

https://forms.gle/DcUZJZp924K4CV1Q9

