SNUFFEL

Jan. – Feb. 20’-21’
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Voorwoord
Beste scout, gids, ouder of sympathisant!
Eerst en vooral de beste wensen en een gelukkig nieuwjaar!
Wij hopen dat we dit jaar weer vollenbak mogen scouten zonder coronazorgen... of toch een pak minder!
We kijken uit naar vele jaarlijkse activiteiten en geldacties zoals de leefweek en pastaavond van de givers,
de azaleaverkoop, de quiz en tot slot de kampvoorstelling met achteraf het eetfestijn van de vzw. Hopelijk
mag het allemaal doorgaan zoals we gewoon zijn, maar waar we toch het meest naar uitkijken is ons
hoogtepunt van het jaar, de kampen!
Zeker voor de givers die dit jaar een buitenlands kamp naar Italië gepland hebben, hiervoor kunnen ze nog
alle steun gebruiken dat kan je doen door wijn te bestellen via deze link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeItMwSdBqiFxpteJUHSQxZg_Er9FzdkAfWXdv1XPcccKsrQ/v
iewform of voor degene die in de papieren versie kijken kan je het vragen aan de leiding of op de
facebookpagina van scouts Sint-Fraciscus Sinaai.
Alvast een stevige linker en hopelijk tot snel
De leiding

Hier nog even de corona maatregelen in het kort:
De activiteiten van de Jonggivers en de Givers blijven jammer genoeg online doorgaan. Wij hopen dat ook
zij binnenkort terug mogen opstarten.
De scouts zal nog steeds op dezelfde manier blijven doorgaan. Dit wil zeggen dat de regels van CODE
ROOD nog steeds gevolgd worden. Hieronder nog even in het kort:
- We blijven werken met 2 bubbels, dus kapoenen en welpen blijven steeds gescheiden.
- De activiteiten gaan voornamelijk buiten door, voorzie zeker warme kleding!
- Intens fysiek contact wordt gemeden.
- Ouders en leiding dragen steeds een mondmasker.
- Wanneer je denkt dat je ziek bent blijf je Thuis.
De kapoentjes worden terug van 14u00 tot 17u00 verwacht, de welpen van 14u15 tot 17u15.
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Kapoenen
Zondag 3 januari:
Omdat jullie zooooo graag een bosspel spelen,
spelen we vandaag een super toffe BOSSTRATEGO!!

Zondag 10 januari:
SCHATTENJACHT!!
Zin om een echt schat te gaan zoeken?
Hoe meer speurneuzen hoe beter!

Zondag 17 januari:
Handige Harrie vergadering!
To do:
- Nagelen
- Timmeren
- Zagen (niet zeuren)
- Breng je 2 rechter handen mee! ;)

Zondag 24 januari:
Vandaag spelen we de super coole

olympische spelen!
Haal jullie sportiefste kant dus maar
naar boven!
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Zondag 31 januari:

BRAAAAND BRAAAND!!!
Waar zijn al die stoere brandweerlui?
Vandaag kronen we jullie tot echte
Brandweermannen en brandweervrouwen!

Zondag 7 februari:
Dit beloofd een super mega coole
vergadering te worden!!
Zeker komen is de boodschap : )

Zondag 14 februari:
Valentijnsvergadering
Vandaag hangt er veel liefde in de lucht,
omdat het vandaag valentijn is gaan we
Iets heel mooi en liefdevol in elkaar knutselen.

Zondag 21 februari:

Jullie zijn allemaal zoooo een sweeties!
Dus vandaag spelen we het sweet suikerspel!

Zondag 28 februari:

Kom JIJ mee draaien aan het
RAD VAN FORTUIN?
Draaien maar!

Veeeeele groetjes van jullie leiding:

Tuur, Tine, Stan, Mauranne en Auke
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Welpen
Zondag 3 januari (14u15-17u15) (hoofdingang = vooraan in den bos)
We zullen eens zien of jullie onze opdrachten tot een goed eind kunnen brengen hé.
Vandaag ÉÉN

TEGEN ALLEN

!

Zondag 10 januari (14u15-17u15) (hoofdingang = vooraan in den bos)
Wie is de sportiefste welp??? Wie pakt gaat er lopen met brons en zilver?? Wie pakt
het goud?? Vandaag komen we het te weten! We gaan ons vandaag eens goed warm
sporten op deze koude winterzondag. Rust maar goed uit en strek de benen maar al
want we spelen de olympische spelen van snoa!

Zondag 17 januari (14u15-17u15) (hoofdingang = vooraan in den bos)
Wie Ó wie bouwt er het grootste kaartenhuis binnen de minuut? Wie kan er de meest
bekers stapelen binnen de minuut? Wie kan er binnen de minuut een bottle flip doen?
Je hebt het concept waarschijlijk wel al door: BINNEN DE MINUUT!

Zondag 24 januari (14u15-17u15) (hoofdingang = vooraan in den bos)
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Het hoeft niet altijd even zot te zijn. Vandaag hebben we nog eens een klassieker van
formaat. We spelen deze zondag pleinspelen!

Zondag 31 januari (14u15-17u15) (hoofdingang = vooraan in den bos)
Een echte scout moet ten alle tijden zijn skills kunnen toepassen , deze moeten dan
natuurlijk ook op scherp staan. We zullen deze skills vandaag eens wat bijschaven zodat
deze tip-top in orde zijn. Technieken vergadering dus!!

Zondag 7 februari (14u15-17u15) (hoofdingang = vooraan in den bos)
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Niet iedereen heeft het zo goed als ons, daarom zullen we ons vandaag inleven in het
leven van een gehandicapte. GEHANDICAPTENVERGADERING!!!

Zondag 14 februari (14u15-17u15) (hoofdingang = vooraan in den bos)
Om nom nom. Na al die toffe spelletjes hebben we
veel honger gekregen. We gaan dus koken scouts
style

Zondag 21 februari (14u15-17u15) (hoofdingang = vooraan in den bos)
Beste welpen, vandaag gaan we niet naar links,
achteruit. We gaan gewoon rechtdoor!!!

rechts of

Zondag 28 februari (14u15-17u15)
(hoofdingang = vooraan in den bos)
Vandaag spelen we een supermegatof BOSSPEL, zeker komen dus!

Een héél stevige linker van de leiding natuurlijk!
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Givers
21 Februari:
Wat heeft ne mens nodig op een goede zonnige zondag.
Jaja een goed saunamomentjen
Pak allemaal maar een goede warme handdoek en
zwemgerief mee want het kan ook al ies fris zijn na een
lekker warme sauna.
Kom zeker ook met de fiets.

28 Februari:
Bochten pakken is voor zwakkelingen, alle geluk dat we
in de scouts zitten en geen zwakkelingen zijn. We gaan
namelijk nog ies een goede oude rechtendoortocht
doen.
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DJONGGIVERSCH

21 februari 14u – 17u (ingang hooimanstraat)
Nu jullie toch al in groepen zijn onderverdeeld zullen we daar
eens nuttig gebruik van maken. We spelen ne groten een-tegenallen-tegen-elkaar-tegen-iedereen. Welke groep gaat er met de
(eeuwige) roem lopen?

28 februari 14u – 17u (ingang hooimanstraat)
Vandaag mogen jullie allemaal de detective/wijsneus uithangen!
LEUK TOCH 😊
Hebben jullie wat nodig is om het mysterie van de eeuw op te
lossen?

Een stevige linker van jullie lieftallige leiding: Andres, Inne, Kobe, Toon EN ARNE
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Ga ons zeker liken op facebook!

SCAN HIER

Voor al jouw scouts equipement: HOPPER
Tijdens de startdag kan je op den bos kleren van de hopper bestellen bij ons. Op Den Bos hebben wij ook
altijd tal van tekentjes voor op je hemd. Het huidige jaarteken krijg je bij inschrijving, oudere kan je altijd
kopen bij ons of via de webshop van Hopper. Je kan je online bestelling laten leveren in De Bannier in de
Stationstraat te Sint-Niklaas, zo hoef je niet te ver! Hieronder de dichtst bijzijnde Hopper winkels.
Hopper winkel gent:

Hopper winkel Antwerpen:

Lange Violettestraat 33 , 9000 Gent

Wilrijkstraat 45 , 2140 Borgerhout

Openingsuren:

Openingsuren

Maandag

Gesloten

Maandag

Gesloten

Dinsdag

Gesloten

Dinsdag

10:00 - 12:00 en 12:30 - 18:00

Woensdag

14:00 - 18:00

Woensdag

10:00 - 12:00 en 12:30 - 18:00

Donderdag

14:00 - 18:00

Donderdag

10:00 - 12:00 en 12:30 - 18:00

Vrijdag

14:00 - 18:00

Vrijdag

10:00 - 12:00 en 12:30 - 18:00

Zaterdag

10:00 - 12:00 en 13:00 - 17:30

Zaterdag

10:00 - 12:00 en 12:30 - 17:00

Zondag

Gesloten

Zondag

Gesloten
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Naam

GSM

Mauranne De Neve
Tine Uytterschaut
Tuur D'hooge
Stan Boon
Auke Van De
Voorde

04 99 07 53 31
04 68 18 96 45
04 74 78 93 11
04 85 46 05 95

Hannelore Renders
Rico Vaerewyck
Dries Uytterschaut
Seppe Coquet
Kastor De Neve

04 68 13 20 66

Inne D'hondt
Toon De Pillecyn
Kobe Claes
Andres Bosteels

04 72 29 71 17
04 68 14 26 14

Jens Temmermans
Rob De Burggrave
Hanne Uytterschaut
Louize Borms

04 68 41 27 10
04 83 09 08 63
04 99 72 36 52

Toon De Pillecyn
Jens Temmermans
Rob De Burggrave

04 68 14 26 14
04 68 41 27 10
04 83 09 08 63

Kapoenenleiding

Kapoenen @ scoutssinaai.be

04 86 83 40 84

Welpenleiding

Welpen @ scoutssinaai.be

04 76 01 41 22
04 68 13 31 81
04 68 28 44 38
04 68 11 05 47

Jonggiverleiding
Jonggivers @ scoutssinaai.be

04 68 23 35 93
04 68 14 53 63

Giverleiding
Givers @ scoutssinaai.be

04 86 03 88 87

Groepsleiding
Grl @ scoutssinaai.be
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