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Voorwoord
Lieve ouders,
Lieve leden,
Lieve leiding,
Lieve iedereen
Welkom in een nieuw jaartje scouts Sint-Jan. We zijn helemaal klaar om er opnieuw een spetterend jaar van te maken. Wel degelijk Corona-proof. Dit wil
zeggen dat het jaar er iets anders zal uitzien dan normaal... niet gevreesd nog
steeds even leuk!
Jeugdbewegingen mogen de werking starten. Jammer genoeg niet zomaar
opnieuw met 100 mensen samen. De zondagen veranderen hierin, aangezien
we nu opnieuw met bubbels van 50 moeten werken. Hoe we dit praktisch zullen aanpakken wordt duidelijk gecommuniceerd na onze Début de Saison (dan
hebben we zicht op het aantal leden)
De leiding staat opnieuw te popelen om de nieuwe en oude gezichtjes te zien.
Wij zijn er met andere woorden helemaal klaar voor. Hopelijk tot snel!!
Een stevige linker,
Gijs Drooghenbroodt - Goedlachse Steltral
Chiara Cornette - Kleurrijke Spreeuw
Groepsleiding Scouts Sint-Jan
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Kamp Dourbes
Twee terreinen, twee bubbels.
Kapoenen en Verkenners. Jongverkenners.
Welpen en verkenners. De leiding. De foeriers.
Het ene fluitje ging praktisch altijd hetzelfde moment af. ‘S morgens, ‘s middags en
(dubbel zo hard) ‘s avonds. Het moment om met iedereen samen, weliswaar op genoeg afstand tussen de bubbels, de avond formatie te doen. Het avondlied liet Dourbes de nacht in wiegen.
Oké, de bubbels. Maar oei oei oei... die warmte. De rivier werd ons verboden. Toen
bouwden onze materiaalmeesters maar douches. Water spelletjes à volonté, inzepen
na het spelen en klaar ermee.
Alles verliep zoals we gehoopt hadden. Hier en daar een bezoekje aan de spoed,
maar wat is een kamp zonder deze bezoekjes. Geen kamp toch? Allihow?
Onze buikjes werden iedere dag goed gevuld door het lekkere eten van onze foeriers. Wat was me dat smullen jongens en meisjes, niet waar??????
De boer zag ons heel graag komen. Zo graag dat we sinds dit jaar zelfs drie dagen
na-kamp konden organiseren voor de leiding. Het veld was hierdoor perfect in orde!
Wij vonden het geweldig. Wij hopen jullie ook!!!
Dankjewel voor jullie inzet. Leden, leiding als ouders!
Volgend jaar vant zelfde hé, how. We kunnen dit doeeeen
Vrolijke groetjes,
Gijs Drooghenbroodt
Chiara (Kiki) Cornette
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Sfeerbeelden Kamp Dourbes
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Wie is wie?
Kapoenen
•

Alex Proot (takleider) (0497/46.78.00)

•

Lleyton Verbeeke

•

Emile Van Acker

•

Emma Stubbe

•

Violet Decrop

•

Christie Van der Linden

•

Emma Quinet

Welpen
•

Britt Simoens (takleidster) (0468/21.45.31)

•

Oscar Mylle

•

Luna Galle

•

Charlotte Stubbe

•

Lucas Vandenbussche

•

Jamie Vyvey

•

Pepijn Decrop

Jongverkenners
•

Angie Vyvey (takleidster) (0468/26.73.90)

•

Jordi De Pau

•

Robin Adriaensen

•

Marthe Verleene

•

Manu Van Acker

•

Luke Galle

•

Pieter Stubbe
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Verkenners
•

Oliver Martin (takleider) (0476/17.71.14)

•

Xander Hubert

•

Iani Ramos

•

Robin Martin

•

Saartje Decaluwe

Vlinder-leiding
•

Kato Degraeuwe

•

Chiara Cornette

•

Gijs Drooghenbroodt

Groepsleiding
•

Chiara Cornette (0497/12 59 19)

•

Gijs Drooghenbroodt (0476/80 74 28)
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Activiteiten
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Kapoenen
De flinke Kapoentjes vertrokken vol goeie moed en een dosis gezonde stress op een voor sommigen hun allereerste - groot kamp. Op dag één leerden ze elkaar een
beetje beter kennen en vriendschappen gesmeed. De tenten werden geïnstalleerd
en grote hoeveelheden snoepjes reeds naar binnen gewerkt. Gelukkig bleef er nog
een plaatsje over voor de traditionele spaghetti bolognese. De komende dagen
werden gevuld met allerlei leuke en spannende activiteiten zoals sluiptocht, een
grote dagtocht en waterspelletjes. De Kapoentjes barstten van energie. De eerste
ochtend maakten ze de leiding maar liefst om zes uur 's morgens wakker! Hoewel
het een beetje een vreemd kamp was gezien de huidige omstandigheden, hebben de
kindjes zich heel goed aangepast en er het allerbeste van gemaakt. Gelukkig viel er
ook zeker niet te klagen over het weer, elke dag een zalig zonnetje. Insmeren en
afkoelen geblazen! Hoewel het voor de leiding niet altijd even gemakkelijk was om de
boel onder controle te houden, kan er toch unaniem gezegd worden dat wij allemaal
op een meer dan geslaagd kamp terugkijken. Wij zijn supertrots op onze schitterende
Kapoentjes en kijken dan ook enorm uit naar het nieuwe jaar!
Bericht aan ouders: zoals jullie misschien al gemerkt hebben, staat er bij sommige
activiteiten 'meer info volgt nog.’ Die info krijgen jullie steeds op papier de zondag en
via mail mee.
DATUM

ACTIVITEIT

27/09

Kennismakingsspelletjes

04/10

Rara wie ben jij?
Stratego

11/10

Blad steen schaar… is dat de vlag daar?
Ruiltocht

18/10

Van een appel tot een ei tot een zakje snoep. We zijn al benieuwd waarmee
jullie zullen eindigen… hopelijk iets lekkers!
Eierspel

25/10

Vandaag worden jullie mama’s en papa’s! Komt dit wel goed? Dat zullen we
snel weten.
Battle of the sexes

30/10

Vandaag woedt er een heftige strijd tussen de kapoentjes. De jongens nemen het op tegen de meisjes in een spannende Battle of the Sexes. Welke
groep werkt het beste samen en neemt zo de overwinning mee naar huis?
Overnachting halloween

Grrriezelavond, meer info hierover volgt nog!
08/11

Herfstvakantie

15/11

Geen scouts :/
Herfstknutselen
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Trek voor vandaag best kleertjes aan die vuil mogen worden!
22/11

Sport en spel

06/12

We trekken met z’n allen naar Ravelingen! Meer info volgt nog
Sinterklaas
Hoor wie klopt daar kinderen…

Doe altijd kleren aan die vuil mogen worden!

Contact: kapoenen@scouts-sintjan.be
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Welpen
Dag Welpen, wat hebben we een fantastisch kamp achter de rug!
We hopen dat we jullie een onvergetelijk scoutsjaar kunnen geven omdat we blij worden telkens we jullie lachende gezichtjes mogen aanschouwen!
Ook de leiding heeft met volle teugen van het kamp genoten, de twee bubbels belette ons niet ons te amuseren. We zagen de Jongverkenners bij elke avondgroet en
jullie mochten een half uurtje langer opblijven bij de totemisatie. Afgelopen kamp
zochten we vaak verkoeling op onder de zelfgemaakte douches of schuilden we samen voor de regen onder de shelter. Als team maakten jullie de lekkerste mocktails
en de spectaculairste kampen. Ook waarschuwden jullie elkaar wanneer een wesp te
dicht in de buurt kwam en konden jullie op elkaar rekenen tijdens Zweedse omloop.
Kort samengevat jullie zijn een super toffe bende en één voor één een echte scout.
Een stevige linker,
de Welpenleiding

DATUM

ACTIVITEIT

27/09

Hé jij daar!

04/10

Een nieuw scoutsjaar betekent nieuwe vriendjes, daarom spelen we vandaag een groot kennismakingsspel.
Wen ’t vlaggen…

11/10

Een mix van vlaggenroof en stratego leert je de leiding beter kennen,
héééél goed opletten dus!
Potbiscuitspel

18/10

Jullie mogen bewijzen hoe goed jullie kunnen kokerellen, en daarna ook
opeten natuurlijk.
Gow nog twee tredes!

25/10

Hoe snel geraak jij aan de top van de ladder, maar vooral: hoelang houd
je het vol. We testen jullie behendigheid en intelligentie.
Barista Sint-Jan

01/11

Haal vandaag het bovenste uit de kast om de lekkerste warme dranken te
serveren!
Smèr je kieten mor in!

08/11

Vandaag gaan we tot het uiterste en zullen we in ‘schum en zweet’ staan!
Doe allemaal jullie zweetbanden maar aan want het wordt heftig.
Herfstvakantie

15/11

Rust maar een weekje uit, we zien jullie volgende week allemaal met volle
goesting terug!
Voor een appel en een ei
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22/11

Wie het best voor zijn of haar eitje zorgt mag zich kronen tot eiermeester(es)!
Trivial Pursuit
Een gezonde geest in een gezond lichaam, maak je maar klaar voor een middag
vol plezier.

06/12

Sinterklaas
Onze goede vrienden uit Spanje komen weer langs! Ben jij braaf geweest?

Doe altijd kleren aan die mogen vuil worden!

Contact: welpen@scouts-sintjan.be
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Jongverkenners
Met heel veel enthousiasme en volle moed vertrokken we ook dit jaar op kamp. Het
zou een speciaal kamp worden, dat was zeker. Het was een kamp waar heel wat
aanpassing nodig was. Zo waren er niet alleen de bubbels, het handenwassen en
andere maatregelen om de coronabeestjes buiten te houden. Er was ook sprake van
een hittegolf, verbod op kampvuur, boze wespen, een scheef veld en onze geliefde
rivier werd verboden terrein. Al deze dingen weerhielden ons er echter niet van om
ons verdomd hard te amuseren, integendeel zelfs. Met de leiding hebben we nog
vaak gedebatteerd over onze favoriete activiteit. Ik deel graag mijn top 3 met jullie
mee, met bijpassende argumentatie, uiteraard. Op drie zet ik levende Cluedo. Het
was geweldig om te zien hoe jullie veranderden in echte detectives en er zo goed als
allemaal in slaagden heel goed bij de waarheid te komen. Als tweede kies ik de
pisquiz. We wisten de warmte te verslaan met spelletjes als waterpong, yummy
yummy en bekerflip. Ik heb die dag enorm hard genoten van jullie eeuwige enthousiasme. Mijn allerleukste activiteit van dit kamp was sluiptocht. Jullie wisten jullie creativiteit en tactische denkwijze te gebruiken om de leiding te verslaan. Ik spreek voor
mezelf, maar ook voor de andere leiding als ik zeg dat we het een ongelooflijk leuk
kamp vonden met jullie erbij. Jullie wisten ons elke dag opnieuw te verrassen met jullie fantasie, levendigheid en dankbaarheid. Ook zijn we heel erg trots op onze totemisanten die hun namen meer dan verdiend hebben. Merci, lieve keppedollen voor het
topkamp. Jullie waren super!
Angie (Stuntelig Winterkoninkje)

DATUM

ACTIVITEIT

27/09

Oe noem je gie were?

04/10

Lieve jonkies, wat hebben wij jullie gemist! Ook onze eerstejaars verwelkomen wij met heel veel enthousiasme. Laten we er een mooi jaar van maken!
Stratego in een nieuw jasje

11/10

Afspraak aan ‘t Bosjoenk, meer details volgen nog via mail. Breng je eigen
vieruurtje mee!
Backberry

18/10

Iets met een fiets, wandelschoenen en een dikke trui. Joepie!
Mijn restaurant

24/10

Njummie njummie, de leiding heeft er al zin in. PS Luke heeft zin in lasagne,
wie sjort de oven?
Zware spelen
Vandaag is het aan jullie om te tonen dat jullie een echte scout zijn!

31/10

Overnachting
Ho wie klopt daar kinderen? Nog niet de Sint, het is een spook. Verkleed jullie maar in een griezelig wezen, al is dat voor sommigen (lees: Angie) geen
grote opdracht.
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08/11

Herfstvakantie

15/11

Geen activiteit. Snik.
Kokkerellen

22/11

Ben je fan van Jeroen Meus? Of eerder van Sandra Bekkari? Of neig je eerder naar het koolhydraatarme dieet van Pascal Naessens? Wel, alles is goed
want vandaag maken we oep oep oep…. pottage.
Pisquiz

06/12

Is het een vliegtuig, is het een vogel? Nee dat is het niet. Het is je fielewiet
die naar de wc moet, maar je mag niet.
Sinterklaas
Ho wie klopt daar kinderen? Het is geen spook, maar de Sint. Ben je braaf
geweest dit jaar? Dat leest hij in z’n grote boek. Wie weet krijg je dan een
koek!

Contact: jongverkenners@scouts-sintjan.be
Kom altijd met je fiets, want we durven ons al eens te verplaatsen!
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Verkenners
Bonjour à tous
Op kamp gaan in verschillende bubbels was natuurlijk een aanpassing, maar door de
samenhorigheid van de Verkenners kon je dit nauwelijks merken. Met wat vallen en
opstaan zijn we er toch in geslaagd om een leuk en volwaardig kamp te hebben.
Nu weten wij dat er een aantal mensen zeer goed zijn in Gotcha en andere dan weer
minder handig in dit spel. Ook hebben wij ondervonden dat de Verkenners goede
“klimmers” zijn waardoor ze hebben kunnen genieten van een mooie uitzicht bovenop het kasteel. Natuurlijk was het ook een zeer warm kamp, maar de verkenners
hebben door hun zwembad constructie genoeg verkoeling gehad.
De Verkenners hebben hun ervaring neergepend in een lied, aanschouw onderstaande:
Met verkenners van Sint-Jan op kamp, krijgen de wespen een stamp
Overdag is het niet cool, chillings in the swimming pool
’s Nachts is het koud, zo zonder vuur of hout
Het was daarnet aant nagelen, ’s nachts wilt Martha nagelen
Praten in de formatie, is voor de leiding een frustratie
Werken met zakmessen gaat niet altijd even goed, daarom moet Christie naart
spoed
Pashka is niet voor Pieter, de douche was een gieter
Veel booboo’s op het kamp, Iani was er voor elke ramp
Een colaatje voor Xander, hij drinkt het als geen ander
Oliver al 7 jaar leiding, Merci voor alle toewijding
Jammer dat Luke er niet is, wat een groot gemis
Van de kachel tot de Britten, nu gaan we weer zitten
Het was echt een leuk kamp met jullie allemaal en hopelijk hebben jullie ondanks de
Corona er ook van genoten.
Groeten van jullie leiding
Xander Hubert
Behulpzame Moeflon

DATUM
27/09
04/10

ACTIVITEIT
Wie ben jij, ik ben een God!
Ik ken joen ma ken je gie mien al?
OOSTENDE, OOSTENDE, RAAAAAAH
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11/10

M’n stad, de besten, da zoender discussie! Vergeet je vélo ni (je mag
voor 1x je gsm meenemen)
Drop it like it’s hot

17/10

Doe mo je stapschoes an want tis van stappegem
I need a dollar dollar, a dollar is what I need

18/10

Aje geld nodig et moeje der voor werkn, tis t’hoopn daje pannekoekn lust
shorturl.at/ruHX1

25/10

‘T liedje zegt et aal, vergeet je verstand ni mee te pakken
I came in like a wrecking ball!!!

31/11

Vleesbal, wrecking ball, tis allemaal tzelfste utendelijk. Doe ma je vule
kleires an.
Het is een nacht!!

08/11

‘T is eigenlijk gin nacht ma een avond, dus gin slaapzak meepakken ma
wel e Red Bull gedimme.
Herfstvakantie

15/11

Zoem zoem zoemetjeeeee!!!!!!!!!!

21/11

‘T is e spel lijk een ander, kom mor of!
All night long

06/12

Nu is ‘t gin avond mo e nacht, je mag je slaapzak meepakkn. See you
tonne!
Sinterklaas kapoentje
Sint Nicloj is were in ‘t land, tis ‘t hoopn daje brave ziet gewist of tzien gin
spekkn voe joen

Verkenners komen steeds met de fiets! We wisselen regelmatig van
locatie.
Contact: verkenners@scouts-sintjan.be
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Kleurplaat
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Totemisanten
Karel Pylyser: Onstuimige Lori
Deze kleine felgekleurde papegaai is zeer
actief, kan goed vliegen en is erg wendbaar.
De Lori is nieuwsgierig. Soms is hij druk en
luidruchtig. Met zijn clowneske karakter
treedt de Lori graag op de voorgrond.

Anouk Vandeput: Sierlijke Sifaka
Deze halfaap voelt zich goed in kleine groep.
Hij is uiterst vreedzaam en vriendelijk. Hij is
gevoelig en heeft fijn ontwikkelde zintuigen.
Hij is vreedzaam maar kan zich onverdraagzaam tonen tegenover anderen. De jongen
worden door de Sifaka zorgzaam beschermd,
soms bijna vertroeteld. Hij is slim en bedachtzaam. Alleen bij gevaar wordt hij snel onzeker en luidruchtig. De Sifaka houdt ervan ondeugende of uitdagende streken uit te halen.
Hij is meelevend en eerlijk. Hij is zelden uitermate enthousiast, maar wel behulpzaam en
gedienstig.
Lander Maes: Ongeveinsde Sira-Sira
Dit indrukwekkend dier heeft een gekrulde
gifstekel. De Schorpioen wordt daarom vaak
beschouwd als agressief, maar is dat niet. Hij
zal enkel steken wanneer hij in het nauw
wordt gedreven. Hij is gehard en bestendig.
De Schorpioen is honkvast en voelt zich het
best in zijn vertrouwde omgeving. Hij handelt
doordacht in tijden van schaarste. Wanneer
de Schorpioen zijn pantser verliest, is hij
zacht en kwetsbaar.
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Thomas Adriaensen: Wilskrachtige Wasbeer
Deze kleine boombewoner kan zich goed
handhaven in verschillende omgevingen en
eet bijna alles. De Wasbeer is intelligent en
bevallig. Hij maakt met zijn behendigheid en
lenigheid een aangename indruk. Hij is vrolijk, opgewekt en nieuwsgierig. De Wasbeer
is plagerig en guitig. In nood is hij moedig en
behulpzaam.

Ilse Dedulle: Frêle Anhinga
Deze grote, sociaal levende watervogel is uiterst behendig, snel en atletisch. Hij gaat
doortastend te werk en verkent graag onbekend terrein, maar keert steeds naar vertrouwde plaatsen terug. De Slangehalsvogel
is ordelijk, zorgzaam en geduldig. Hij verdedigt zijn territorium fel, maar zwakkere dieren
kunnen op zijn hulp rekenen. Hij toont zich
dankbaar tegenover degenen die hem helpen. Bij een eerste kennismaking is hij wat
afstandelijk, maar als hij iemand beter kent,
is hij uiterst trouw.
Zea Campe: Hartstochtelijke Hauki
Deze zoetwatervis is verstandig en soms brutaal. Hij is een roofvis die met heel veel energie voor de dag kan komen. Wanneer de
snoek niet bedreigd wordt, is hij rustiger en
kalm. Hij is vriendelijk en vreedzaam, maar
heeft het moeilijk met concurrentie van soortgenoten. De snoek is zelfverzekerd en alert.
Deze mysterieuze vis is een expert in camouflage en verrassing.
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Robbe Deneef: Aanhalige Pica
De Ekster staat bekend om de gewoonte om
glinsterende voorwerpen te verbergen. Hij is
zelfverzekerd, intelligent en zeer nieuwsgierig. Als hij merkt dat hij wordt aanvaard,
wordt de Ekster vlug vriendschappelijk en
soms opdringerig. Hij heeft een sterk gemeenschapsgevoel. Deze nuttige vogel is
vaak erg opgewonden. De Ekster babbelt onafgebroken met een verbazingwekkende rijkdom aan klanken.

Imke Deceuninck: Mysterieuze Meles
De Das leeft in zijn hol, dat hij goed onderhoudt. Dit grote hol gaat vaak ook meerdere
generaties mee. Hij leeft intens samen met
zijn familieleden en is zorgzaam voor zijn familie. De Das wil boven alles zijn zelfstandigheid bewaren. Hij beweegt traag en behoedzaam. Bij gevaar trekt de Das zich terug.
Jutta Mortelmans: Ontembare Sarus
Deze sierlijk bewegende vogel met zeer
lange poten trekt elk jaar over en weer tussen zijn broedgebied en zijn winterverblijf. De
Kraanvogel is vriendelijk, gezellig, schrander.
Hij toont veel genegenheid naar soortgenoten. Hij is actief en loopt meestal kalm en rustig. De Kraanvogel is voorzichtig en kieskeurig wat zijn gezelschap betreft.
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Mattis Messens: Strijdlustige Streepmuis
De Streepmuis is waakzaam en bedrijvig. Hij
heeft scherpe ogen en is een behendig klimmer. Hij is kwetsbaar maar dapper. De
Streepmuis is sportief en nieuwsgierig. Hij
speelt graag en veel. Hij leeft zorgzaam in
kleine en grote groepen. De Streepmuis laat
zijn gedrag en stressgevoeligheid beïnvloeden door de groep.
Tippi Wallyn: Toegewijde Tembo
De Olifant is het grootste en zwaarste landdier. Hij leeft in kudden waar het recht van de
sterkste geldt. Een Olifant is tam, gewillig,
leergierig, hardwerkend, behulpzaam, intelligent en waakzaam. Hij is niet agressief, behalve als je hem kwaad doet. De Olifant is
sterk en heeft goed ontwikkelde zintuigen. Hij
maakt expressieve bewegingen met zijn slurf.
Een Olifant is zachtmoedig, geduldig en heeft
een goed geheugen.
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Inschrijven
Een eerste kennismaking met onze werking vindt plaats op 19 september 2020 op
Début de Saison. Meer info op de
facebookpagina: https://www.facebook.com/ScoutsSintjanOostende
De activiteiten gaan steeds op zondag, van 13u45 tot 17u30 @Lindenlaan 30B
(onder voorbehoud wegens corona)
Een keertje proberen? Kom gerust eens meedoen om te kijken of je de
scoutsmicrobe te pakken krijgt. Als je op de scouts aankomt zal je meteen leiding
zien staan, die zullen je naar de juiste tak helpen. Inschrijven kan vanaf onze
startdag ( 19 september). Hier zal er ook leiding van het secretariaat aanwezig zijn
op jullie verder te helpen.
Je kan twee keer komen zonder dat je bent ingeschreven. Vanaf de derde keer moet
je wel ingeschreven zijn, zo ben je verzekerd tijdens alle activiteiten. Wie niet volledig
ingeschreven is, is ook niet verzekerd.

Hoe inschrijven
Reeds lid bij de scouts?
•
•
•

Individuele steekkaart jaarlijks controleren
40 euro storten op het rekeningnummer: BE36 7509 4937 0181
Vermelding: naam en tak
Zorg dat je uniform in orde is.

Nieuw lid?
Individuele Steekkaart

1. Vul je gegevens in via deze link: https://www.scouts-sintjan.be/secretariaat/inschrijven/?fbclid=IwAR3cy0WloDV0sNgaSztUEBr6k2mPgi76nUb5ZHuSPVOEpAsygL0ziD0yvk
2. Vul de individuele steekkaart in en geef die af op het secretariaat.
De individuele steekkaart kan u hier vinden: https://www.scouts-sintjan.be/secretariaat/individuele-steekkaart/?fbclid=IwAR3cy0WloDV0sNgaSztUEBr6k2mPg-i76nUb5ZHuSPVOEpAsygL0ziD0yvk
Geen printer? Wij hebben een aantal afgedrukte exemplaren liggen.
Lidgeld

Het lidgeld (40 euro) moet gestort zijn op het rekeningnummer: BE36 7509 4937
0181
Vermelding: naam en tak
•
•
•
•

Eerste t.e.m. tweede leerjaar – KAPOEN
Derde t.e.m. vijfde leerjaar – WELP
Zesde leerjaar t.e.m. tweede middelbaar – JONGVERKENNER
Derde middelbaar t.e.m vijfde middelbaar – VERKENNER
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(!) Zodra wij het online formulier + individuele steekkaart op papier + lidgeld
ontvangen hebben, is de inschrijving voltooid.
(!) Onze scouts biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van verminderd lidgeld.
Laat dit weten aan het secretariaat.

Uniform

Dit is te verkrijgen bij het secretariaat, kom zeker langs! Wij werken ook met een
tweedehandssysteem.
Meer informatie over het uniform kun je hier terugvinden: https://www.scoutssintjan.be/secretariaat/uniform/?fbclid=IwAR3cy0WloDV0sNgaSztUEBr6k2mPgi76nUb5ZHuSPVOEpAsygL0ziD0yvk
Als je vragen hebt, kan je ons contacteren via e-mail: secretariaat@scouts-sintjan.be
Aarzel ook niet om ons aan te spreken.
Stevige linker,
Levenslustige Apella – Saartje Decaluwe
Charmante Patrijs – Wannes Degraeuwe
Elke week wordt de aanwezigheid van de leden bijgehouden. Vanaf dit werkjaar kan
een lid enkel mee op kamp bij een minimumaanwezigheid van 10 keer per werkjaar.
Bij een kamp waarin er met bubbels gewerkt wordt hebben kinderen met de meeste
aanwezigheid voorrang.
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Prijslijst uniform en tekens:
Hemd
Trui
Das

40,00
35,00
4,00

Scoutsteken
Lintje Sint-Jan
Lintje België
Provincie West-Vlaanderen
Vlaamse leeuw
Teken tak
Totemisatie/welpenbelofte
Jaarteken
Oud jaarteken

2,00
0,70
0,70
0,80
0,70
0,70
0,70
Gratis bij aanvang scoutsjaar
1,00

Totaal tekentjes

5,60 + 2,00 voor scoutsteken op das

Een trui met das + tekens is verplicht voor kapoenen en welpen
Een hemd met das + tekens is verplicht voor jongverkenners en verkenners

Sint-Jan T-shirt
Sint-Jan T-shirt (oud logo)

15,00
5,00

Uniformrok kind
Uniformrok volwassene
Uniformshort kind
Uniformshort volwassene

35,00
40,00
35,00
40,00

Een uniformrok/short & T-shirt is niet verplicht. Kom langs bij het secretariaat voor meer
info.

Tweedehands trui
Tweedehands hemd

15,00
20,00

Aarzel niet om een tweedehands uniform binnen te brengen, dan krijg je 5 euro vermindering
bij aankoop van een nieuw uniform!
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Voorbeeld uniform met tekens:
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Wist-je-dat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kamp super leuk was, in beide bubbels?
De jongverkenners fan zijn van het spel Yummy Yummy?
De leiding goed kan turnen?
Robadri een echte gentleman is?
Er weinig Cola Zero werd gedronken op kamp?
Je een boete riskeert als je met je zaklamp naar de sterren schijnt?
De Kapoenen en de Welpen een eigen kledinglijn kunnen starten met hun tie
dye T-shirts?
Er heel veel wespen waren op kamp?
Er veel jarigen waren in bubbel 2?
Yoga top is?
Het terrein van bubbel 2 heel scheef was?
De leiding jullie gemist heeft?
De leiding super hard uitkijkt naar het nieuwe jaar?
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Bedankt
Bedankt aan iedereen die er dit jaar was.
Bedankt aan iedereen die zich dit jaar zo goed inzette.
Bedankt aan iedereen die steeds met zijn goed humeur naar de activiteiten kwam.
Bedankt aan de kinderen en jongeren die er altijd waren.
Bedankt aan de ouders om in ons te vertrouwen.
Bedankt aan de leiding die er keer op in slaagde er een geweldige dag van te maken!
Heel belangrijk: BEDANKT!!
Het was een zeer bewogen jaar. Ons creatieve brein werd op de proef gesteld om
heel wat alternatieve, spannende routes te vinden. Jawel, jazeker, hoeraaaaaa. Het
is gelukt!!!
De activiteiten.
Het kamp.
Helemaal tiptop.
BEDANKT.
Gijs Drooghenbroodt
Chiara (kiki) Cornette
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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.
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