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Voorwoord
Beste ouders, leden en sympathisanten,
Het eerste semester van ons scoutsjaar is al weer gedaan. Niet getreurd want er staan heel
veel mooie plannen in het vooruitzicht! Allemaal gezamenlijk gezellig gaan schaatsen, klein
kamp en natuurlijk de kers op de taart: een mega-cool-fenomenaal-kei-wijs groot kamp! Voor
de verkenners is dit zelfs nog iets specialer want zij gaan op buitenlands kamp. Maar niet
getreurd, de laatste paar dagen spenderen ze tezamen met ons in het (hopelijk)
zonovergoten Suxy.
Zoals we allemaal wel weten is groot kamp één van de beste dingen in iemand z’n scouts
carrière. Iedereen mag net ietsje meer: iets langer opblijven, heerlijk vuil worden, je wassen
in een rivier en tien seconden later weer in een modderplas springen. Met je vrienden op
tweedaagse vertrekken en dan, ook al doen je voeten zeer, toch blijven doorstappen om dan
later trots aan iedereen je avonturen te vertellen. Kamp is iets fantastisch dat je de rest van
je leven meedraagt. Daarbij past dit gedichtje van Annie M.G. Schmidt zeker.
Ik wil niet meer, ik wil niet meer!
Ik wil geen handjes geven!
Ik wil niet zeggen elke keer:
Jawel mevrouw, jawel meneer...
nee, nooit meer in m'n leven!
Ik hou m'n handen op m'n rug
en ik zeg lekker niks terug!
Ik wil geen vieze havermout,
ik wil geen tandjes poetsen!
Ik wil lekker knoeien met het zout,
ik wil niet aardig zijn, maar stout
en van de leuning roetsen
en schipbreuk spelen in de teil
en ik wil spugen op het zeil!
En heel hard stampen in een plas
en dan m'n tong uitsteken
en morsen op m'n nieuwe jas
en ik wil overmorgen pas
weer met twee woorden spreken!
En ik wil alles wat niet mag,
de hele dag, de hele dag!
En ik wil op de kanapee
met hele vuile schoenen
en ik wil aldoor gillen: nee!
En ik wil met de melkboer mee
en dan het paardje zoenen.
En dat is alles wat ik wil
en als ze kwaad zijn, zeg ik: Bil!
Een stevige linker
Kleurijke Spreeuw & Goedlachse Steltral
Chiara & Gijs
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Kapoenen
Dag lieve lieve Kapoenen!
Wat hebben we toch weer dolle avonturen beleefd.
We gingen naar de Grote Post om er kennis te maken met theater! De
pannenkoeken van het Pannenkoekenspel konden jullie duidelijk wel smaken,
alles was he-le-maal op! Ook hadden we nog een Halloween avondspel, dat
was bibberen en beven. Gelukkig waren jullie dapper genoeg.
Als echte waterratten trotseerden jullie de Oostendse wateren van het
zwembad. 100 keer door de glijbaan, plezant dat dat was. Ook was de Sint in
het land, en hij zag dat jullie braaf waren geweest (alhoewel, we hebben
gezwegen over die ene keer hoor ;-) )
Bedankt voor een leuk eerste semester! Op naar het tweede semester!
Joepie, feest!
Liefs,
Jullie leiding
Saartje, Robin, Guillaume, Wannes en Ward

ard
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Welpen
Wat hebben we het toch weer leuk gehad! Vol goesting begon de leiding aan
een nieuw jaar. Nadat we grondig kennis gemaakt hadden was er weer de
sfeer van weleer. Lachen, gieren en brullen! Het was weer heftig bij Heavy
Games, en dat zal Gijs zijn ex-bril geweten hebben. Gelukkig heeft hij nu een
nieuw exemplaar, die ook al eens kapotgegaan is op Planningsweekend.
Er was een ultieme strijd tussen Welpen en Wolven. Lang hebben de Welpen
op kop gestaan -met een verschil van 20 punten, we zijn trots!!- maar in de
quiz hebben de Wolven een inhaalmaneuver gedaan waardoor we dan toch
op gelijke stand zijn gekomen. (Wink)
Dan was er nog onze overnachting. Van sluiptocht, naar muzikaal pakket tot
mini-feestje, maxi-pret! Moe en uitgeteld gingen jullie slapen. Voor het eerst in
jaren waren jullie muisstil. Merci, hé!
Uiteindelijk kwam Sinterklaas op bezoek. Gelukkig waren er geen stoute
kinderen dit jaar. Grappige opdrachtjes daarentegen, het was er weer boenk
op!
Bedankt voor het fijne eerste semester. Het was weer een feestje. Tot in
januari!

De complimenten
Jullie liefste leiding
Manu
(En de rest ook hoor.)
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Wolven
De eerste maanden van het scoutsjaar zijn bij de wolven goed verlopen, de
gasten en de leiding amuseerden zich te pletter tijdens de activiteiten. Deze
gingen van het opvoeden van eitjes naar een spannende vlaggenroof. Ook het
avondspel was geslaagd, de toffe (en misschien soms een beetje enge)
spelletjes werden afgesloten met een lekker frietje. Natuurlijk kunnen we de
frequente samenwerking met de welpen ook niet vergeten.

De wolven en de welpen (ook wel welven genoemd) vormen samen een goed
team. Maar natuurlijk zijn ze ook bereid om het tegen elkaar op te nemen. Het
welpen vs wolven spel was heel spannend. Toch toevallig dat het op een
gelijke stand uitkam! De leiders kijken al uit naar de volgende activiteiten.
Hopelijk jullie ook!

Oscar Mylle - Plichtsgetrouwe Orang-Oetan
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Jongverkenners
Wat een leuk eerste semester was me dat! Als eerste activiteit stond uiteraard
de kennismakingsactiviteit gepland. Hier was al snel duidelijk wat voor goeie
groep wij iedere zondag mogen entertainen. Teamwork, hilariteit en
vriendschap staan centraal bij deze Jongverkenners.
Tijdens het pannenkoekenspel fietsten we Oostende rond op zoek naar de
ingrediënten. Deze fietstocht verliep vlot, misschien iets minder vlot voor onze
lieve Juliette. Eens aangekomen in de scouts konden wij dankzij de meisjes
genieten van hun overheerlijke zelfgebakken pannenkoeken. Na een weekje
rust leerden Anais, Mattis, Freya, Jutta, Imke & Len ons het liedje ‘baby’ van
Justin Bieber zingen met de mond vol nootjes. Ilse toonde ons haar
nachtegaal-stem en Mattis besefte dan weer hoe leuk hij verstoppertje spelen
vindt. Als kers op de taart van dit eerste semester speelden we onze
avondactiviteit.
Met spijt in het hart, omdat onze groepsleider Gijs was vermoord, trokken we
naar de Schorre om de dader te vinden. Dankzij alle tips die jullie verzamelden
kwam aan het licht dat Gijs vermoord was door Angie, in het Vispaleis, met
een Pingpongbal. Arme Gijs! Wij zijn al lang blij dat Anouk dit trieste nieuws
nog kan doorbellen naar huis via haar iPhone. Zoals je hoort, een semester
boordevol herinneringen die later aan het kampvuur zullen boven gehaald
worden. Op naar nog mooie momenten in semester 2!
Kato Degraeuwe - Volhardende Monias
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Verkenners
Dit semester werkten de Verkenners zéér hard om geld in te zamelen voor hun
buitenlandskamp naar SLOVENIË! Ze verkochten met man en macht
snoepzakken en gaven een supertoffe Bikerfest om hun kamp zó leuk en
gezellig mogelijk te maken. Het volgend semester zullen we nog een laatste
duwtje bij geven om zoveel mogelijk geld in te zamelen, zodat we de reis van
ons leven beleven! Hierbij een oproep om aanwezig te zijn onze megaleuke
streekbieravond op 2 maart 2019! Plezier en bier verzekerd! Daarnaast hebben
we ook een leuke nacht van de jeugd gehad samen met de leiding en hard
gewerkt op de Neptunusrun.
Sinterklaas wist ons te zeggen dat alle verkenners dit jaar héél braaf waren,
maar soms eens een grote mond kunnen opzetten. We zijn een toffe bende en
we kijken er naar uit om naar Slovenië te vertrekken. WE ZIENT ZITTEN
POTVERDIKKE
Een stevige linker
Zoë Wieme – Goedgeluimde Mustang
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Activiteiten

Kapoenen

Contact: kapoenen@scouts-sintjan.be
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Kapoenen
Bericht aan de ouders: zoals jullie misschien al gemerkt hebben, staat er bij sommige
activiteiten ‘meer info volgt nog.’ Die info krijgen jullie steeds op papier en via mail mee.
Het kan zijn dat uw kapoentje er die activiteit eens niet is (en dus geen briefje meekreeg)
of dat je even over de mail keek. Geen probleem! De site is steeds up-to-date!
Dus check voor de activiteit eens vlug de site: www.scouts-sintjan.be
27/01
3/02

10/02

17/02

24/02

Schaatsen
Vandaag gaan we schaatsen! Meer info hierover volgt nog.
Gezelschapspelletjesdag
Wanneer het buiten bibberkoud is, maken we het binnen gezellig… We spelen
gezelschapsspelletjes! Wij hebben veel spelletjes in de scouts, maar als jij toch
je favoriete spel wil meebrengen, houden we je zeker niet tegen.
Valentijnspel
Liefde hangt in de lucht! Vandaag mogen jullie de leiding een massage geven,
omdat jullie zooo veel van ons houden.
Uitstap: Hangtime
We gaan lekker jumpen in Hangtime! Joepieeee!
Meer info hierover volgt nog.
Pizjamadag
Jullie mogen voor vandaag je pyjama aanhouden! We gaan samen eerst op zoek
naar het popcornmonster, als we die gevonden hebben kijken we gezellig een
filmpje in de scouts.

3/03

Eierspel
Hopelijk zijn er niet veel lomperikjes onder jullie…

8-9-10

KLEIN KAMP

17/03

Cluedo
Heee speurneuzen wij hebben jullie hulp nodig! Er is iemand vermoord! Helpen
jullie het mysterie oplossen?

24/03

Uitstap: Kinderboerderij
Vandaag gaan we diertjes knuffelen!
Meer info hierover volgt nog.
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31/03

Ruiltocht
We zijn al benieuwd waarmee jullie zullen eindigen… hopelijk iets lekkers!

7/04

Stratego
Welk team kan zijn kamp het beste verdedigen?

21/04

Paasspel
Wie lust er hier graag sjokolaaaa? Kom dan maar eitjes zoeken!

28/04

Knutselactiviteit: bloempotjes schilderen
Trek voor vandaag best kleertjes aan die mogen vuil worden!

5/05

Het GROOOOOTE gevangenisspel
Vandaag mogen jullie voor 1 keer boefjes en boevinnetjes zijn!

Overnachting
10/05- Meer info hierover volgt nog!
11/05

19/05

Takdag
Vandaag gaan we met andere scoutsen samenspelen!
Meer info volgt nog.

Contact: kapoenen@scouts-sintjan.be
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Welpen
HEEEEEY joe! Tjoeke tjoe, tiramisu -Ketnet-, alles King, Size, goe,
BUDUMTUM TSSSSSSSSSSSSSS! Hier zijn ze dan! De activiteiten
voor het tweede semester! We geven jullie graag even volgende spreuk
mee:
“ Draag altijd kleren die vuil mogen worden, of kapot
kunnen gaan want ’t is van spelen in de Lindenlaan”
-

Onbekend, 1765

We hopen jullie veel te zien! Tot den oasten hé!
Gijs, Violet, Robin, Jarne, Pieter en Manu

27/01

WOESJ! WOESJ!
Trek alvast je warmste jas aan, want vandaag gaan we schaatsen! Joepie!!
Plezant dat dat is! Vergeet je handschoenen niet. Info volgt.

03/02

“Oe zieje gie jezelven binn 10 joar?”
Geschiedenis, dat is best interessant. Interessanter is de toekomst!
Mohowzeg! Hoe zie jij jezelf over 10 jaar?

10/02

Ganzenbordspel.
Omdat we het al graag eens gezellig maken, dachten we aan een gezellig
gezelschapsspel.
Wist je dat: De Schijf van Phaistos wordt vergeleken met ganzenbord?

17/02

60,59,58,57,56,55,54,53,52,51,50,49,48,47,46,45,44,43,42,41,40,39,38,…
Kan jij binnen de minuut al koprollend over het terrein? Of lukt het je om
binnen de minuut 1 liter water leegdrinken?

24/02

Highland Games!
Toodei is a spechel dei, wie plei a geime that thei plei in an odder cauwntrie.
Trein yoor spierballs, end show us thet you are the stronggest!

03/03

“Wil je gie goan?” “Nink schatje, ik en gisteren upgestoan voor e flesje.
Tis an joen!”
Het zal nog even duren, maar later worden jullie in alle waarschijnlijkheid
mama of papa! Bewijs vandaag al dat jullie dat goed zouden doen!
Klein kamp!!
’T IS WEER VAN DAT! We gaan een weekend op klein kamp, joepietjes!!!!
Meer info komt later, maar we verklappen al 1 iets: je moet een slaapzak
meenemen.

08/0310/03
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17/03

“Meester, mag ik naar het toilet?” “’t Is juist pauze geweest. NEEN!”
1 ruimte zal je vandaag niet in mogen, de WC! We spelen een pisquiz!!

24/03

Niet spelen, maar spellen!
Een groot dictee vandaag. Wees gerust, want niets is wat het lijkt.

31/03

Netwerken.
Vandaag gaan we netwerken! Huh? Netwerken? We gaan dikke vriendjes
worden met een andere scouts. We spelen een spel vandaag samen met de
Zeewelpen van Zeescouts De Schorre! Info volgt.
Mooi! De wereld is mooi! Zo mooi, zo mooi!
We gaan de wereld rond vandaag. Van Afrika, tot in Amerika! Hé, hé, hé, kom
maar in de kring!

07/04

ZATERDAG Eentje is geentje!
20/04
1 overnachting, da’s ook maar saai! We doen er nog eentje, in thema deze
keer! Verkleed je alvast als de gekste, engste alien! Info volgt.
28/04

Tum tum tum tum, tumtumtum, tumtum, tuuuum, tuuuuuuum!
Kan jij het deuntje raden? Haal je sterkste kracht boven, want vandaag spelen
we een superheld. Kom verkleed als een bestaande, of volledig zelf
uitgevonden superheld! Je hoeft natuurlijk niets aan te kopen.

05/05

Ik-ben-een-echte-scouts-spel!
Kan jij bewijzen dat je een échte scouts bent? Tip: reserve kleren kunnen al
eens handig zijn.

12/05

IS ’T AL MEI?
Jawel, jawel! Mei betekent: zon! Daar gaan we volledig van profiteren. De
tuinslang en bruine zeep liggen al klaar. Nu jullie nog! Neem zeker een
handdoek en droge kleren mee, ’t zal nodig zijn!

ZATERDAG Netwerken 2.0!
18/05
Nu de Welpen van de Schorre onze vrienden zijn, gaan we ons netwerk
uitbreiden! Met alle Kapoenen en Welpen van District De Kelle spelen we 1
groot spel. Info volgt.
Dit is de allerlaatste activiteit van dit jaar! NEEEEEEEEEE! Helaas. Maaaaar,
het scoutsjaar is pas over nadat we op kamp zijn geweest. Info kan je vinden
op de website en Facebookpagina!
Bedankt voor het leuke jaar, Welpen!
PS: Er staat af en toe ‘info volgt’. Dat wil zeggen dat we nog een mailtje sturen met alle
nodige info. Niet ontvangen? De website is zo up-to-date als een website up-to-date kan
zijn. Zeer up-to-date dus.

Contact: welpen@scouts-sintjan.be
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Wolven
Lieve Wolven! Hier zijn onze activiteiten voor het 2e semester. Vergeet
nooit kleren aan te doen die vuil mogen worden.
27/01 Sjansen op het ijs: We willen jullie prachtige schoonschaatskunsten wel eens
bewonderen.
Verdere info volgt.
03/02 Quizje leggen niemand zeggen:
Leiding tegen de wolven, wie wint?
10/02 Een hartje voor iedereen:
Wie is jouw ultieme Valentijn?
17/02 Smaakt het in je d.v.m.?
Kunnen jullie alle ingrediënten bemachtigen voor een lekker tussendoortje?
24/02 Hogerop:
Wie eindigt het hoogst?
03/03 Expeditie Robinson:
Wie heeft op het einde de meeste skills?
08Weekendje weg:
10/03
We maken er met z’n allen een leuk klein kamp van!
Verdere info volgt.
17/03 Hongertje stillen:
Is het te eten? Welke naam krijgt jullie restaurant? Wie mag komen eten?
24/03 What do you want to do?:
We bevragen jullie nog hierover.
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31/03 Zware spelletjes:
Kan jij het aan?
07/04 Eén tegen allen:
Kunnen jullie alle opdrachten voltooien?
21/04 Reallife Hasbro:
Wie is het?, Dokter bibber, Cluedo… Maar dan met jullie als pionnen!
28/04 Waar is de vlag?:

0405/05

We gaan naar Duin-en-Zee! Afspraak om 13u30 daar. Aangezien onze rugzakken
niet groot genoeg zijn om voor iedereen een vieruurtje mee te nemen, brengen
jullie best zelf iets mee!
Roulette-je-rijk: OVERNACHTING!

Afspraak om 19u in de scouts. Jullie kunnen jullie lieverdjes zondagochtend om
10u30.
12/05 Alle nattigheid op een stokje:
Wie gaat het natst en vuilst naar huis?
18/05 Takdag:
We leren eens de andere kinderen kennen van onze gouw.
Verdere info volgt.

Contact: wolven@scouts-sintjan.be
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Jongverkenners
Dag lieve jongverkenners!
Spijtig genoeg is dat eerste semester voorbijgevlogen, maar geen paniek!
Wij staan de komende weken opnieuw voor jullie klaar en we gaan ons weer elke
zondag te pletter amuseren!
Nog even ter herinnering: Elke week met de fiets en fietslampjes als het donker is,
because safety first!
Vele groetjes,
Luke, Tom, Jordi, Chiara & Kato
27/01

HEY HO SCHAATSEN
Kerst en nieuwjaar is nog maar net gedaan en om dat te vieren gaan we
met z’n allen gaan schaatsen. Vergeet jullie handschoenen want dit jaar
willen we geen afgehakte vingertjes hihi
Verdere info volgt op de site // facebookpagina

03/02

BOOTCAMP
En van je één, twee, drie, vier… hup naar achter, hup naar voor.
Eén, twee, drie, vier… even rust, maar dan weer door.
Door zullen we gaan, tot het uiterste!!
Maak die spieren maar goed los, we gaan de sportieveling gaan
uithangen!

10/02

TAFEL ALIER, STOEL ADAAR
Jajaaaa, jullie zullen leren sjorren als de beste. Op kamp zullen we dan
eens laten zien wat voor een sjorringen jullie kunnen maken!

17/02

De Foute Quiz
Na alle deze super toffe activiteiten zullen we weten wie voor eens en
altijd de slimste jongverkenner is of is dit fout? Dus kom jezelf bewijzen.
KWIST HET Hé

24/02

Hip Hop yuuw.
Kanye vest en DR zee komen op bezoek vandaag.
Best wel spannend hé?
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03/03

Kookspel
Pocheren, roerbakken, stoven of karameliseren…
Sandra, Meuske, Pietje of den Sergio…
Vandaag is het te doen in resto Sint-Jan. Tot dan!

08/03 –
10/03

Klein kamp
Het is weer van dat. Het weekend waar jullie allemaal naar uitkijken!
Dit jaar gaan we met z’n allen naar De Warande in Kortrijk.
Schrijf de data al neer, verdere informatie zal op tijd volgen.

17/03

HET GROTE MOZES VAN EGYPTE SPEL
Doe maar allemaal stevige schoenen aan. Kleren die vuil mogen
worden zijn ook een must en heel veel doorzettingsvermogen. Of jullie
deze avond ook zullen thuiskomen is 1 groot mysterie...

24/03

Het Mysterie van Sint jan
Meer kunnen we jullie ook niet vertellen. We weten zelf ook van niet
veel meer. Ik heb alleen van horen zeggen van de neef van de zoon van
de bakker van aan de torhoutsesteenweg daar om de hoek de buur van
Patrick. Hij zei dat hij ook van niets wist.

31/03

Casino
Stoere, mysterieuze blikken. Goed nadenken en durven!
Welkom in Casino Sint-Jan. Hopelijk zijn jullie allemaal meer dan 21
jaar, anders mogen jullie niet binnen HAHA

Vrijdag
5/04

Overnachting
Joepie, de jaarlijkse overnachting staat weer voor de deur.
Meer info volgt in een brief.

21/04

Haaspaas-Spel
JONGVERKENNERS ALLEMAAL OGEN TOE WANT DE PAASHAAS
TOONT ZIJN EIEREN WEER. Vandaag weer een hele dag smullen van
de chocolade-eieren en knuffelen met de paaskuikentjes.

28/04

JAWS @ SINT JAN
Met of zonder summer body, jullie zijn welkom op onze beachgames à
la Sint-Jan. Maar pas op er is een heel grote haai gespot die brutale jv’s
opeet ( gelukkig zijn jullie allemaal braaf ;) )
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05/05

Diwaterstofoxide-games ( H20)
Yes, allemaal welkom om te komen sliden op de grootste waterslide die
Sint-Jan ooit gekend heeft! Zwembroeksjes gewenst bij mooi weer!!

12/05

MOEDERSPEL
Vandaag een leuk spel om onze lieve moedertjes te eren. Of misschien
gaan we eens kijken in wie de beste moeder // vader schuilt??

19/05

JV’S run the world
Een dag vol pret en veel meer verrassingen.

Contact: jongverkenners@scouts-sintjan.be
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Verkenners
27/01 Schaatsie stuur mij die foto:

Vandaag gaan we met zijn allen gaan schaatsen, meer info volgt op de
Facebookgroep.

02/02 Moevies @ Sint-Jan:

Deze dag brengen wij een nieuw concept. Er zullen gans de dag tot ’s avonds laat
films vertoond worden in verschillende lokalen ten voordele van ons buitenlands
kamp.

10/02 Are you the one:

We weten allemaal dat Oliver en Zoë een perfect match zouden zijn, maar wie zijn
de perfect matches bij jullie? Let’s find out.

17/02 Daddy shark do doo do do do do doo do:
Kpeizen dawe gan zwemmen.

24/02 Kill the tater, mater:
Tater is een patat.

02/03 Streekbierenavond:

We willen veel centjes want we gaan naar de prentjes.

Kein klamp:
08Klamp je maar vast want we gaan dit weekend op klein kamp. Meer info volgt.
0910/03

17/03 Jij hebt geen opvoeding gehad! SO?:

Verfris jullie geheugen maar want we zullen eens kijken hoeveel jullie nog kennen
van SO.

24/03 Beauty & the nerd:

Leg die 10 lagen blush maar op en doe die veel te grote brillen maar aan want
vandaag is het Beauty and the Nerd!

31/03 bit.ly/1gd8kqq
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07/04 Cash me outside:

Verzamel opdrachten bij je matjes. Vandaag doen we opdrachten voor een extra
centje. Auto’s wassen, benen scheren, gras af doen, … alles kan!

Verkennerweekend:
12We zien e weekendje gan chillen met de verkennermatjes van Gouw Noordzee, goje
1314/04 mee?

28/04 Fally Ipupa – Original:

Dit spelleken is nog een verassing maar zal uitermate origineel zijn

04/05 Sloveense avond:

Ena, dve, tri, GO! Vanavond gooien wij een feestje voor jong en oud. Alles deze
avond is in Sloveens thema dus verwacht je maar aan Slovanian hits zoals “Ni
predaje, ni umika”.

12/05 Sport op t strange:

Bereid jullie maar voor op zand tussen de bilspleet want vandaag sporten we op het
strand.

19/05 Aquamusement:

Woaterballong op je bakkes!

Verkenners komen steeds met de fiets! We wisselen regelmatig van
locatie.
Contact: verkenners@scouts-sintjan.be
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Début de Saison
Zaterdag 22 september was er weer de Hoogmis van het scoutsjaar! Door de
wind, door de regen kwamen nieuwe en minder nieuwe scoutsleden naar ons
Début de Saison! Dat is Frans voor Start van het Seizoen. Een druk
programma was het zeker! Het groepsspel van de nieuwe leiding, Oscar,
Ward en Emile was een succes.
Een nog groter succes waren misschien wel de suikerspinnen. Na lang
spelen, oversmijten en aperitieven mochten we aansluiten aan een buffet om
U tegen te zeggen.
Heerlijke kippetjes gingen vlotjes naar binnen, en de toon voor een gezellige
avond was gezet. Er volgden fantastische optredens waarna er een niet te
beschrijven dansfeest was tot in de zeer vroege uurtjes.
Een ultieme blikvanger waren niet de nieuwe kraampjes van Stad Oostende die veel handiger zijn om in elkaar te zetten, maar goed.- maar wel een bar
van oerdegelijke kwaliteit. Maar liefst 4 dagen lang werkte de leiding letterlijk
dag en nacht om een bar te maken op 1,5 meter hoogte. Bij elk feest hoort
natuurlijk een emotioneel momentje. Tom en Simon namen afscheid van de
scouts als groepsleiding, en gaven de fakkel door aan Gijs en Chiara (uit te
spreken als Kiara, Kiki voor de matjes.). Kort applaus.
Bij deze doen we graag nog een kleine oproep. Door het slechte weer zijn heel
wat mensen niet komen opdagen om te eten. Rechtstreeks gevolg is een
financiële put voor onze scouts, aangezien wij het eten wel besteld hebben, en
dus ook betaald hebben aan de traiteur. We vragen daarom aan wie niet
afgekomen is, het bedrag alsnog te storten. Met de opbrengst investeren wij
integraal in nieuw materiaal. Bedankt.
Sfeerbeelden van deze fantastische dag kan je op de volgende pagina vinden.
Bedankt om zo talrijk aanwezig te zijn en ons te steunen u was fantastisch.

Manu Van Acker – Standvastige Panda
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Sfeerbeelden Début de Saison
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Planningsweekend
Vrijdag 24 november was het eindelijk zo ver. We verzamelden met z'n allen
aan het station om zo de trein te nemen richting Ieper. Het was al laat toen we
eindelijk aankwamen. Ons geluk kon dan ook niet op toen we onze lieftallige
hoofdleiding zagen. Zij gaven ons een kaart met enkele punten op waar wij
naartoe moesten wandelen om opdrachtjes te doen. Na een lange wandeling
vol leuke opdrachten kwamen we eindelijk aan op onze locatie. Daar kropen
we allemaal vroeg in ons bed opdat we de volgende dag met een fris hoofd
konden beginnen aan onze vergadering. De volgende morgen gingen we na
een lekker ontbijt allemaal samen zitten om enkele zaken te bespreken en te
plannen. Rond de namiddag verwelkomden we Jonas die ons een vorming
kwam vorming geven over ecologie.
Na dit interessant leermoment aten we macaroni en maakten we ons klaar om
te vertrekken naar de Menenpoort. In perfect uniform stonden wij daar om 20
uur klaar om te luisteren naar De Last Post ter ere van de soldaten die
gestorven zijn in de Eerste Wereldoorlog. Dit werd een bijzonder moment. We
besloten hierna om de cultuur nog wat op te snuiven en trokken richting de
kerstmarkt van Ieper waar we dansten op de muziek van 'Replay', een lokale
band. Na een avond vol muziek en gedans keerden we terug naar onze
slaapplaats. De volgende dag was het helaas al tijd om terug te keren.
Merci Kiki en Gijs voor het geweldige weekend!
Angie Vyvey – Stuntelig Winterkoninkje
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Bikerfest Verkenners
Was je er bij dan ging je het zeker wel gezien hebben, ons Bikerfest was een
groot succes! Zo'n succes gebeurt weliswaar niet zomaar, de Verkenners
hebben hier zwaar voor gewerkt en dat telkens met een lach op hun gezicht.
Donderdagavond begonnen ze met de grote opkuis van de lokalen en de
inrichting van de binnenkoer en het barlokaal om sfeer te garanderen.
Vrijdagnamiddag zijn ze gekomen om de finishing touch aan te brengen en het
was af. Niet zomaar af, het was meer dan af, het was perfect.
Er werd natuurlijk niet alleen maar gewerkt, vroeg op de avond was er niet
veel volk dus bouwden ze zelf maar een feestje, toen kwam het volk toe en
begon de ambiance pas echt. Dansen op Elvis Presley en die coole
beenbeweging doen met AC/DC, een echte bikersfeer dus. Vanaf het volk
toekwam tot in de vroeger uurtjes werd er gedanst, genageld, frikandellen en
chicken nuggets gegeten en zoveel meer. We zeggen altijd "beter scheef
derup of rechte derneffest", maar het was er recht op! We kijken al uit naar
ons volgend feestje wat gegarandeerd weer een success zal zijn. Jullie zijn
hier allemaal welkom op dus hou jullie mail en de facebookpagina van de
scouts maar goed in de gaten. We zien jullie dan, Keep on rolling baby

Oliver Martin – Wilskrachtige Salangaan
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Kleurplaat
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Wist je datjes
Wist je dat...
• Er dit jaar alleen maar flinke kinderen zijn in scouts Sint-Jan ?
• Leiding Manu gekker dan gek is ?
• De verkenners op buitenlands kamp gaan ?
• De verkenners hiervoor super leuke feestjes geven ter voordele van hun
buitenlandskamp ?
• Een krokodil zijn tong niet kan uitsteken?
• Leider Luke vieze scheetjes kan laten
• Je niet aan je ellebogen kunt likken?
• Chalarmaise een lekker sausje is?
• Je niet kunt neuriën als je je adem inhoudt?
• Piketten de max zijn maar helemaal niet om op te eten?
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Doolhof
Kan jij de eekhoorn naar zijn eten brengen?
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Belangrijke data
We geven je graag even belangrijke data mee.
23 februari: Quiz Sint-Jan
2 maart: Streekbierenavond voor het Buitenlandskamp van de VK’s.
8-10 maart: Klein kamp
4 mei: Sloveense avond voor het Buitenlandskamp van de VK’s.
5-17 augustus: Groot kamp
11 augustus: Ouderdag + vertrek dag Kapoenen

Tip: Hou steeds de website en Facebookpagina in de gaten voor bijkomende
data of wijzigingen bij de activiteiten.
Website: www.scouts-sintjan.be
Volg op sociale media:
Scouts Sint-Jan Oostende
@sintjanoostende
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Sfeerbeelden
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Quiz?
U voelt ‘m al komen! Op 23 februari kraken we onze hoofden bij elkaar op te
quizzen. Traditiegetrouw doen we dat in ’t Bosjoenk. Hoe was dat weer vorig
jaar? Enkele quotes:
- “Mo vint, ik en mien écht geamuseerd. Azo vragen die gemakkelijk
waren, mo ook vragen die een bitje moeilijker woaren. Vo elk wat wils
eigenlijk.”
- “Z’aan da were goed gedoan he. Héél professioneel, goeie vragen,
kiek, ik kom were volgend joar!”
Al zin om mee te doen? Inschrijven kan via quiz@scouts-sintjan.be, met
vermelding van je groepsnaam en deelnemers (max 4).
Tip: ’t Is voor de rappe! Vol = vol.
PS: We zouden Sint-Jan niet zijn, als we weer geen meterslange prijzentafel
voorzien. Denk maar aan vorig jaar: tickets voor het Kursaal,
huishoudtoestellen, … Je ku ni missen hé!
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Kamp 2019
Deze zomer is het weer zover. We gaan weer met z’n allen op groot kamp. Naar waar
we gaan kun je vinden in de rebus die hieronder staat.
We vertrekken met z’n allen op maandag 5 augustus 2018 richting betere oorden.
Ouderdag, een dag waarop we jammer genoeg moeten afscheid nemen van onze
lieftallige kapoentjes gaat door op zondag 11 augustus. Niet alleen de kapoentjes
moeten afscheid nemen, ook voor de anderen komt er een eind aan dit (sowieso keigeweldig) kamp. Terugkeren doen we namelijk op 17 augustus 2018.
Verdere informatie betreffende inschrijving en meer wordt meegegeven op onze
infoavond. De datum van deze avond zal worden meegedeeld via mail en brief.
Tot dan!!

sax
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Sponsors
Dit boekje werd mede mogelijk gemaakt door de bijdrage van onze sponsors. Willen jullie
ook sponsoren en de scouts steunen, laat ons dat dan zeker weten.

De Beuf Pieterjan
Doornenlaan 11
B-8400 Oostende

GSM: 0486 800 924
www.klim-max.be
pieterjan@klim-max.be
BTW BE 0508.610.887
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