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Voorwoord
Beste scout, gids, ouder of sympathisant!
Eerst en vooral de beste wensen en een gelukkig nieuwjaar! Wij hopen dat met de
verstrengende maatregelen de scouts onverminderd kan blijven doorgaan! Zo kunnen
de kapoenen en welpen blijven ravotten buiten en hebben de jonggivers, givers, jin en
leiding hun verdiende ontspanning tijdens de examens die eraan komen. Succes alvast.

Wat mogen jullie verwachten de komende maanden? Even een kort overzicht.
We kijken uit naar vele jaarlijkse activiteiten en geldacties zoals de pasta avond van de
jin, de azaleaverkoop, de quiz en tot slot de kampvoorstelling met achteraf het
eetfestijn van de vzw. De kampdata laten we zo spoedig mogelijk weten.

Alvast een stevige linker De leiding
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--KAPOENTJES-ZONDAG 05/12
JOEPIEEEE sinterklaas komt op bezoek!!
Trek zeker NIET je stoute schoenen aan maar
je flinke schoenen, en wie weet hebben de sint en piet
wel iets lekkers voor jullie ;)
Jullie worden verwacht om 14:00 op den bos,
en om 17:00 kunnen jullie ouders jullie komen halen
aan het jeugdhuis troelant.

Zondag 12/12
KRISTUS KONING MINI!!Omdat kristus koning niet is kunnen doorgaan dit jaar, gaan we
de super toffe spelletjes op den bos spelen! Kom dus zeker allemaal naar de scouts
want het gaat weeral suuuuper tof worden :))

Zondag 19/12
KERSTFEESTJEEEE!!
Trek je mooiste feestkleren kleren aan en laat maar eens zien wie het grootste
feestvarken is! Wij kunnen alvast niet wachten!
Neem ook een klein ingepakt cadeautje mee van MAXIMUM €5.
Tot dan feestvarkens!!
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26/12 en 02/01
Deze 2 zondagen is het jammer genoeg geen scouts :((
Geniet van de feestdagen lieve kapoenen en tot binnenkort!
Xxx de kapoenenleiding.

Zondag 09/01
Van al dat feesten de voorbije dagen
zijn we wel een beetje moet geworden,
dus vandaag doen we het een beetje rustig aan.
Vandaag gaan we een super leuke film kijken
Tot zondag lieve kapoentjes!

Zondag 16/01
Vandaag gaan we super leuke gezelschapspelletjes spelen :)
Laat maar eens zien hoe goed jij kan winnen!

Zondag 23/01
Dierenvergadering!
Kom allemaal verkleed als je lievelingsdier!
Vandaag spelen we een BEESTIG spel in onze bos :)
Komen is dus de boodschap!

Zondag 30/01
GEZELSCHAPSPEL XXL
Omdat jullie zoooo goed waren in
gezelschapsspelletjes gaan we dat nu eens
in het super groot doen!
Zeker komen dus :))
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Zondag 06/02
Smijtvegadering!!
Jaja, jullie lezen het goed hoor, vandaag gaan we met zo veel mogelijk gooien!
Neem dus zeker jullie grootste spierballen mee want die gaan we zeker nodig hebben!
Tot dan kapoentjes!

Zondag 13/02
Techniekenvergadering!
Klaar om nieuwe scouts-technieken onder de knie te krijgen!

Heeeeeel veel knuffels van de allerbeste leiding:

Kobe, Aukert, Rico, Arne en Tinebell
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WAAAAALPEN
Zondag 5/12 BOSSTRATEGO!!!
Een doodnormale bosstratego??? Nee nee daar doen wij niet aan mee!!! Zijn jullie al benieuwd???
Kom dan zeker kijken wat we voor jullie in petto hebben!!!

Vrijdag 10/12 (19- 21u): SUPERVETTE QUIZZZ!!!
Voor deze SUPERVETTE QUIZZZ moeten je niet alleen slim zijn maar ook goed kunnen eten! Welke
waaalpen hebben dus niet enkel een groot brein maar ook een grote maag???

Vrijdag 17/12 (19-21u): FILM AVOND!!!
Na een heel zwaar jaar is het wel eens tijd voor onze waaaalpen om ne keer te chillennn!!! Dusss gaan
we een filmke checken! Je mag zeker een snackje en een drankje meenemen.

Vrijdag 24/12: GEEN VERGADERING
Jammer genoeg is het vandaag geen vergadering :// maar het is kerstavonddd! Dus prop jullie maar
goed vol met kroketjes en kalkoen!!!

Vrijdag 31/12: GEEN VERGADERING
Wat is erger dan één keer geen vergadering? Twee keer geen vergadering op een rij. Vandaag is het
geen vergadering maar wel oudejaarsavond joepieee!!! Dus bereidt jullie al maar voor om jullie
nieuwjaarsbrief te lezen!!!
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Vrijdag 7/1/2022 (19-21u): SUPERMEGACOOL SLUIPSPEL!!!
Hoe beginnen we het beste het nieuwe jaar??? Met een SUPERMEGACOOL sluipspel natuurlijk!!!
Bereidt jullie sluip en camouflage technieken maar al voor zodat we jullie niet kunnen zien.

Vrijdag 14/1 (19-21u): CASINO AVOND!!!
Wie heeft de beste pokerface??? Wie kan het beste bluffen??? Wie heeft het meeste geluk??? Dit
komen jullie allemaal te weten tijdens onze super coole casino avond!!!

Vrijdag 21/1 (19-21u): CLEUDO!!!
Haal jullie beste speurneuzen maar al boven want er is iemand vermoord vanavond! Sherlock Holmes
en Mega Mindy hebben al naar de dader gezocht maar tevergeefs. Daarom hebben ze aan de
waaalpen van sinaai gevraagd om hun te helpen! Help jij hun mee in de zoektocht naar de dader???
Vrijdag 28/1 (19-21u): OPLEIDING TOT BEWAKER!!!
Ooit al van gedroomd op een stoere bewaker te worden??? Dan hebben jullie vandaag geluk! De
hoofdbewaking aka de supermagacoole leiding geven onze waaalpen een opleiding tot een super
stoere bewaker!!!
PS: EEN BEWAKER HEEFT ALTIJD EEN ZAKLAMP OP ZAK
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ZONDAG 6/2 (14-17u): TECHNIEKENNN!!!
Trek jullie uniform maar al aan want het is tijd voor elke waaalp zijn lievelingsvergadering. Jaja het zijn
TECHNIEKEN vandaag!!! Sjorren, vuur maken en nog veeeeeel meer.

ZONDAG 13/2 (14-17u): MEGAVETTT LADDERSPEL!!!
Welke waaalp mag worden gekroond als de koning van de ladder??? En welke welpen moeten
tevreden zijn met een lagere trede??? Kom het allemaal te weten tijdens ons MEGAVETTT
LADDERSPEL!!!

Een stevige rechter van jullie mega toffe
welpenleiding
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Jooooooonggggiveeeeeers
Zondag 5/12
Hoor wie klopt daar kinderen , hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie tikt daar zachtjes tegen ’t raam? Jajaaaa
het is de enige echte Sinterklaas! We hopen dat jullie allemaal heel braaf zijn geweest dit jaar, alleen de brave
kinderen krijgen s(n)oep (rarara wat zal het zijn)!
Vrijdag 10/12 (19u30 tot 22u30)
Vanavond gaan we ons wagen op glad ijs, doe allemaal al vast jullie schaatsbenen
aan want we gaan het kunnen gebruiken! Breng ook zeker 5 eurootjes mee, frank
zorgt niet gratis voor ijzig weer :p

Vrijdag 17/12 (20u tot 22u)
Ho ho ho, vandaag mogen jullie eens onder de huid van de kerstman kruipen! De
kerstman verwacht helpers, het is blijkbaar druk dit jaar! Jullie mogen jullie allemaal ver/opkleden voor een
nog betere kerstsfeer! Vandaag doen we een Secret Santa, dus jullie mogen een cadeautje van max. 3 euro
meebrengen.
Vrijdag 24/12
NEEEEEEEEEE, vandaag is er geen vergadering : ( geniet van jullie kerst avond!!!
Vrijdag 31/12
Helaas moeten jullie ons en elkaar NOG een week missen. De datumgoden zijn ons niet goed gezind want
vandaag viert de leiding en vele anderen in deze wereld het nieuwe jaar. Ne gelukkige nieuwjaar alvast en pas
op met die cola’s daar krijg je een suikerbuik van.
Tot volgende week.
Vrijdag 7/01
Hebben jullie ook allemaal goede voornemens genomen om het nieuwe jaar in te zetten? Het zal wel moeten!
Want vandaag spelen we HET grote goeie voornemens spel!!

Vrijdag 14/01
Pak maar alvast jullie popcorn of andere snacks mee vanavond is
het filmavonddd!! Wie een voorkeur heeft welke film mag deze
altijd meebrengen (DVD’s!, die fancy Blu-ray dingen van dezen
tijd zijn te zot voor op de scouts)
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Vrijdag 21/01
Zorg maar dat je vanavond je allerbeste (warme) camouflagekleren aandoet! Wat we vandaag doen heeft geen
extra uitleg nodig denk ik.*PS: fluo dassen zijn geeeeeeeeeeen goed idee…, of een te grote gele trui ;)
Vrijdag 28/01
Spetter, pieter, spater jajaa vandaag gaan we ons amuseren in het waaterrrrr. Gelieve terug 5 euro mee te
brengen, dat zwembad vult zichzelf niet met water he.
Zondag 6/02
De examens van de leiding zijn eindelijk (hopelijk succesvol) achter de rug. WOEhoooo, terug vergadering op
zondag. Vandaag vliegen we er direct weer in met een goeie TECHNIEKENVERGADERING.
Zondag 13/02
Kan ik een kus lenen? Ik beloof dat ik hem terug zal geven! Haal jullie beste
openingszinnen maar al boven, we spelen een mega cool valentijnsspel!
(Neen das niet vies
.)

Een stevige linker, Dris, Fienn, Maurganne, Robje en Duif!
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Giversssss
Zondag 5 december 10u-13u:
Whooop whooop de Sint komt morgen dus daarom
doen we vandaag een Sinterklaas brunch!

Vrijdag 10 december 20u-22u: Haalt die schaatsbenen maar al
boven want vandaag trekken we naar de Kristallijn in Gent!! PS:
de uren kunnen een beetje afwijken

Vrijdag 17 december 20u-22u: Kerstfeestje vanavond, een
weekje te vroeg maar wie zegt er nu nee tegen fiieestt!
Neem dus zeker een cadeautje mee (iets van 5 euro max)
want we doen Secret Santa
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Vrijdag 24/12 & Vrijdag 31/12:
Hoe graag wij ook Kerstmis en
Oudjaar met jullie zouden vieren,
gaan we toch geen vergadering
geven…

Vrijdag 07/01 20u-22u:
Vanavond is het theekransje/breikransje! Neem zeker wat
breinaalden mee zodat we gezellig kunnen breien met een theetje in
de hand.

Vrijdag 14/01 20-22u: Vandaag doen we het iets actiever,
dropping!! Hopelijk kende uwe weg goed int donker in Snoa en
omstreken

Vrijdag 21/01 20u-22u:
Movie nightttt, wordt het nen blijtfilm, komedie,
horror??? Wie zal het zeggen…
PS: neem een snackkk mee
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Vrijdag 28/01 20u-22u:
’t Is de laatste avondvergadering en wat is beter dan
deze fantastische reeks avondvergaderingen af te
sluiten met een frituurvergadering, neem wat
dingen mee die ge zeker eens wilt frituren!

Zondag 06/02 14u-17u: Altijd al eens een jongensavond
willen doen of juist een meisjesavond? Vandaag is de kans
dus grijp ze met beide handen!

Zondag 13/02 14u-17u: Ja ’t is eens tijd voor een gekke verrassingsvergadering, be
there or be nen onnozeleir…

Stevige linker van jullie favoriete leiding xxx
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Jin
Vrijdag 3 december (20-22u)
Vandaag is het spelletjesavond!
Zet je beste pokerface op en neem iets mee om in te zetten… (Wees creatief)

Vrijdag 10 december
Normaal zou het morgen Kerstmarkt zijn, maar helaas eeft een of ander beestje daar anders over
beslist… Maaaar niet getreurd we zorgen voor een waardig alternatief!

Woensdag 29 december
Omdat we jullie ook graag een gelukkige kerst willen wensen en
natuurlijk omdat we benieuwd zijn naar jullie prachtige, poëtische
nieuwjaarsbrieven nodigen we jullie graag uit voor een heerlijk diner.
(PS: wij verwachten echt een nieuwjaarsbrief he)

Vrijdag 7 januari
Vandaag gaan we op zoek naar verborgen schatten op onze grote
zoek-de-schat-fakkeltocht.

Vrijdag 14 januari
Haal je evenwicht en elegantie maar uit de kast, want vandaag gaan we schaatsen!!!

Vrijdag 21 januari

D R O P P I N G
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Vrijdag 28 januari
Doe zeker een propere outfit aan en kom zeker op je stalen ros.
De rest is een verrassing...

Zondag 6 februari
Vandaag voelen jullie eens wat wij elke week moeten doorstaan. Jullie mogen leiding geven aan de
kleine kiendjes! Kom zeker op tijd (13:45)

Zondag 13 februari
Haal je romantische ziel maar boven want het is

Valentijn !!!

XXX
Jullie lieftallige leiding
Jens en Hanne
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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:
Wilrijkstraat 45 , 2140
Borgerhout
Lange Violettestraat 33 , 9000 Gent
Openingsuren:

Openingsuren:
Maandag

Gesloten

Maandag

Gesloten

Dinsdag

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

Dinsdag

Gesloten

Woensdag

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

Woensdag

14:00 - 18:00

Donderdag

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

Donderdag

14:00 - 18:00

Vrijdag

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

Vrijdag

14:00 - 18:00

Zaterdag

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

Zaterdag

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

Zondag

Gesloten

Zondag

Gesloten
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Tak
Kapoenenleiding

E Kapoenen @ scoutssinaai.be

Naam

GSM

Arne Coquet
Auke Van de Voorde
Kobe Claes
Rico Vaerewyck
Tine Uytterschaut

04 68 28 51 05
04 86 83 40 84
04 68 23 35 93
04 76 01 41 22
04 68 18 96 45

Joren Renders
Louize Borms
Seppe Coquet
Stan Boon
Tuur D’hooge

04 85 96 72 06
04 75 93 57 00
04 68 28 44 38
04 85 46 05 95
04 74 78 93 11

Dries Uytterschaut
Fien Boon
Mauranne De Neve
Rob De Burggrave
Toon De Pillecyn

04 68 13 31 81
04 74 22 31 91
04 99 07 53 31
04 83 09 08 63
04 68 14 26 14

Andres Bosteels
Hannelore Renders
Inne Dhondt
Kastor De Neve

04 68 14 53 63
04 68 13 20 66
04 72 29 71 17
04 68 11 06 47

Hanne Uytterschaut
Jens Temmermans

04 99 72 36 52
04 68 41 27 10

Jens Temmerans
Toon De Pillecyn
Rob De Burggrave

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

Welpenleiding

Welpen @ scoutssinaai.be

Jonggiverleiding

Jonggivers @ scoutssinaai.be

Giverleiding

Givers @ scoutssinaai.be
Jinleiding
Jin @ scoutssinaai.be
Groepsleiding
grl @ scoutssinaai.be
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