SNUFFEL
Mei - Juni

21’–22’
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Voorwoord
Beste scout, gids, ouder of sympathisant!
De afgelopen maanden hebben we leuke momenten beleefd! Zoals de pasta
avond van de Jin, dat een groot succes was. Ook de azaleaverkoop was een
groot succes, hiervoor willen we alle leden nog eens bedanken want zonder
hun had het niet gelukt! Ook hebben we één minder leuk moment gekend
namelijk de brand in ons leidingslokaal. De schade valt nog mee, de
emotionele schade is groter dan de materiele schade. We kunnen bijna
beginnen aan de herinrichting!
Er zijn ook nog activiteiten in het vooruitzicht. Namelijk de kampvoorstelling
en het eetfestijn van de vzw. Beide vinden plaats op zaterdag 14 mei.
Inschrijven voor het eetfestijn kan via onze website.
scoutssinaai.be/eetfestijn_vzw
Alvast een stevige linker De leiding
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Kapoensels
01/05: Zoek de vlag, met een lach ☺
Haal jullie strategische scouts skills maar al boven, vandaag spelen we bosstratego. Doe dus
goeie schoenen aan om te lopen want de boemannen zullen jullie achterna zitten!

08/05: Moedertjesdag
Vandaag is het Moederdag dus gaan we onze mama’s eens goed
verwennen. We knutselen een fleurige verassing voor de mama.

15/05: Wij worden vervangen vandaag
Vandaag jammer genoeg geen leiding van ons . Het is leidingswissel,
zeker komen want ook zonder ons wordt het een spetterende vergadering.

22/05: Hoe vuiler hoe beter
Op de scouts kan je al eens vuil worden, zorg dat je goeie speelkleren aan doet! Je
mag zelf ook iets super mega gek stinkend vies meenemen, misschien mag je dat
wel op de leiding gooien.

29/05: Met woorden spelen
Jullie punt op dat talenknobbel staat zorg, pas kan van vandaag
komen die goed! Kan jij deze zin in de juiste volgorde zetten.

05/06: Teamwork makes the dream works
Scouts is goed samenwerken, vandaag testen we of jullie dat goed kunnen. We spelen 1 tegen allen vandaag.
Joepie doepie poepie!!

12/06: Papatjesdag
De mama’s werden al verwend, vandaag zijn de papa’s aan de
beurt! We halen onze knutselvingers weer boven.
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19/06: De zomer is in het land
Met dit mooie weer hebben we nood aan verfrissing. We
ontdekken ALLE beken in snoâ en omstreken! Kom in
aangepaste kledij, en neem een handdoek mee.

26/06: Afscheid nemen bestaat niet!
Onze goeie vriend Pablo heeft jullie hulp nodig met smokkelen. Trek jullie camouflage kleren
maar al aan want het zal nodig zijn! Pablo hoopt jullie allemaal aanwezig te zien voor onze laatste
vergadering voor het kamp.

En om tijdens de dagen dat jullie niet op de scouts zijn toch aan de scouts te denken vind je op de volgende
pagina een leuke woordzoeker!!

Een stevige linker van jullie favoriete leiding!
xoxo
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WAAAALPEN
Zondag 1 mei: BEKENTOCHT!!!
Vandaag wandelen we door de snoase beken! Onze waaalpen zijn zo dapper da ze van geen enkele
beek schrik hebben. Bereid jullie er maar al goed op voor want het wordt een flinke tocht!

Zondag 8 mei: XXL GEZELSCHAPSPEL!!!
Zo spelen met kleine pionnen das niks voor onze grote waaalpen. Daarom spelen we vandaag een XXL
GEZELSCHAPSPEL. Haal jullie spelletjes skills maar al boven want er kan natuurlijk maar één
winnar zijn

Zondag 15 mei: LEIDINGSWISSELLL!!!
Na een heel jaar met zo’n toffe leiding is het tijd om eens leiding te krijgen van andere leiding. Of zij
ook zo tof als ons zijn, komen jullie zelf vandaag te weten!

Zondag 22 mei: VETTIGE VERGADERING!!!
Jajaa tis van da, nog eens tijd om ons goe vuil te maken me VETTIGE spellekes !!! Doe zeker niet
jouw properste kleren aan want we gaan stevig vuil worden. Als je wil mag je zelf ook vettige dingen
meenemen zoals eieren, ketchup,…
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Vrijdag 27 mei (19u-21u): LEIDING VS LEDEN!!!
Vandaag testen we of onze waaalpen de leiding kunnen verslaan. Doe maar goed jullie best want ik heb
gehoord dat die leiding wel ies heel sterk, snel en slim kan zijn ;))

Vrijdag 3 juni (19u-21u): SUPERVETTE QUIZZZ!!!
Vandaag gaan we ontdekken of jullie veel hebben bijgeleerd dit jaar. Wie is het aandachtigst? Wie
moet soms toch wat beter opletten? Dat komen we allemaal te weten in onze supervette quizzz!!!

Vrijdag 10 juni (19u-21u): SILENT LIBRARY (STILLE BIBLIOTHEEK)!!!
Wat moet je doen in een bibliotheek??? Stil zijn!!! Probeer onze opdrachten zo stil mogelijk uit te
voeren, wat voor onze luidruchtige waaalpen een flinke opgave zal zijn! Anders horen de
bibliothecarissen of bibliothecaresse jullie en worden jullie gestraft!!!
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Vrijdag 17 juni (19u-21u): FILMPKE CHECKEN!!!
Het is weer eens tijd om achterover te leunen met de voetjes in de lucht. Een snackje mag je altijd
meenemen voor de hongerige onder ons. Neem ook je lievelingsfilm mee, wie weet kijken we die dan
wel!

Vrijdag 24 juni (19u-21u): CASINO AVOND!!!
Het is de laatste vergadering van het jaar :’((. Leidster Louize haar bankrekening is geplunderd door
hackers! Helpen jullie haar vandaag wat centjes verdienen tijdens onze casino avond?

Stevige linker van jullie favoriete leiding
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Jonggivers
1 mei
Deze zondag gaan we nog eens goed Stinken. Hoe??? Zoals de uitdrukking zegt “Hoe vettiger hoe prettiger”.
Jaja we doen nog eens een goede ouderwetse vuile vettige vergadering.
8 mei
Aangezien dat we op kamp wel redelijk wat constructies en tenten moeten opzetten
zullen we het vandaag nog eens oefenen. Pak allemaal jullie sjormatrak maar mee want
jullie zullen het nodig hebben.

15 mei
Deze week laten we onze geliefde jonggivers over aan een andere leidingsgroep, maar niet
getreurd het zal vreet tof zijn en volgende week zijn wij er terug bij.

22 mei
Natuurlijk moeten we ook eten hé, en hoe doen echte scouten dat?
Natuurlijk door in ne put een goed vuurken te maken en daar lekker op te
koken. Nog niet te veel eten thuis want er zal goed gesmikkeld moeten
worden.
27 mei 20.00 – 22.00
Deze avond gaan we eens kijken hoe snel jullie allemaal zijn, jullie moeten hierbij alles binnen de
minuut kunnen doen. Gaat da lukken? Zeker wel.

3 juni 20.00 – 22.00
Aangezien onze vorige zwemvergadering in het water is gevallen. Gaan we deze nog
eens opnieuw doen. Het is dus belangrijk dat jullie je zwemkleren meenemen vandaag.
Informatie ivm vervoer en kostprijs laten we jullie nog weten.
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10 juni 20.00 – 22.00
Vandaag doen we een Vet Ladderspel @Night, breng jullie nachtogen en
ladderklimbenen maar al mee zodat jullie de top kunnen bereiken.
17 juni 20.00 – 22.00
Nom nom lekker lekker, eens goed snacken. Natuurlijk zou het maar saai zijn om enkel frituursnacks
te frituren hé. Vandaag komen we er achter welk niet zo normaal eten we kunnen frituren. Als je iets
hebt waarvan je van denkt hoe dat in de frituur zou smaken Zeker meepakken.

24 juni 20.00 – 22.00
Nondeju, ’t is alweer zo ver, de laatste vergadering van het jaar. Voordat we jullie
terugzien op het kamp gaan we het school/scoutsjaar eens goed afsluiten met een vet
feestjen.

Een stevige linker,
Toon, Mauranne, Dries, Fien en Rob
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Giverkes
Zondag 1 mei
We gaan nog 1 keer voor da we op kamp gaan onze beste technieken
bovenhalen!

Zondag 8 mei
Iets me: Hock en Key.. We gaan de andere
(minderwaardige)
jeugdbewegingen nekeer laten zien hoe da ge met een
hockeystick op een balleke slaat!
15 mei
Ge gaat onze geweldigen humor, en ons geniale woordmoppen een dagje moeten missen…
Vandaag krijgen jullie voor 1 dag nieuwe leiding!
Zondag 22 mei
Hoe vettiger hoe prettiger!
Zondag 29 mei
Na de zware inspanning op de hockey 3 weken geleden, gaan we
weer een sport uitoefenen! Deze keer wel ietskes rustigers. We gaan
gaan vissen!
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Vrijdag 3 juni
Ooit gehoord van een pony? Das zo een paard da te heet
gewassen is. Wij mogen ze een avondje uitlaten vandaag!!

Vrijdag 10 juni
Een shnacksken kan van pas komen :-)

Vrijdag 17 juni
Een spelleken hier, een spelleken daar,...
Vrijdag 24 juni
LAATSTE VERGADERING VAN HET JAAR Zie da ge der bij zijt om dit prachtige scoutsjaar goe
af te sluiten!!

Vele groetjes en natuurlijk een stevige linker van jullie leiding xxx
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Jin
Zaterdag 23 april
Tijd om de laatste centjes binnen te halen door snoepjes te verkopen!
Hoe meer snoepen we kunnen verkopen, hoe meer toffe dingen op
kamp!!!

Zaterdag 30 april
QUIZZZZZZ!!!
Hopelijk stelt ploegske inteligent ons niet teleur…
(de ploegnaam is al erg genoeg )

Zondag 8 mei
Al wie wilt weten hoe het is om van saaie leiding leiding te krijgen zeker komen!
Al wie dit liever niet wilt weten ook zeker komen!

Vrijdag 13 tot zondag 15 mei
Jaja ons tweede weekend! Zoals al gezegd is het een zeer druk weekend
met
kampkeuringen, kampvoorstellingen en dan nog een eetfestijn van de vzw, maar geen nood we
vinden wel een gaatje om wat te ontspannen!

Zondag 22 mei
Hoe vettiger, hoe prettiger…
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Vrijdag 27 mei
Tijd voor een plonske vandaag. Vergeet jullie bikini niet!!!

Vrijdag 3 juni
Bijna examens dus tijd om wat te ontspannen.
We doen een buitencinema vandaag!
Snacks zijn welkom

Vrijdag 10 juni
P O O L E N

Vrijdag 17 juni
Vandaag zijn we geen vrienden meer maar wel rivalen en nemen we het tegen elkaar op…
Wie wint deze grote battle of the jins??

Zondag 26 juni
De allerlaatste scoutsvergadering als lid!
Dit moeten we zeker in schoonheid afsluiten…
Wat dachten jullie van een BBQ’ken?

Stevige linker Jens & 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

Dinsdag

Gesloten

Woensdag

14:00 - 18:00

Donderdag

14:00 - 18:00

Vrijdag

14:00 - 18:00

Zaterdag

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

Zondag

Gesloten

Maandag

Gesloten

Dinsdag

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

Woensdag

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

Donderdag

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

Vrijdag

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

Zaterdag

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

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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