1

’t Seintje 2020-2021

4 - maandelijks tijdschrift
2de editie
V.U: Gijs Drooghenbroodt, Plakkersstraat 76, 8400 Oostende
Chiara Cornette, Sloepenstraat 16, 8450 Bredene
Scouts Sint-Jan

Werkjaar 2020-2021

’t Seintje 2e Semester

2

Vesaliusinstituut
Domeinschool
[Mens en welzijn] & [Wetenschappen]

Secundair [vanaf 12 jaar]
Verpleegkunde HBO5

Leffingestraat 1 - Oostende
www.vesaliusinstituut.be

Scouts Sint-Jan

Werkjaar 2020-2021

’t Seintje 2e Semester

3

Inhoudstafel

’t Seintje 2020-2021 ...................................................................................................................................... 1
Inhoudstafel .................................................................................................................................................. 3
Voorwoord ..................................................................................................................................................... 4
Activiteiten .................................................................................................................................................... 6
Kapoenen ...................................................................................................................................................... 7
Welpen ........................................................................................................................................................... 9
Jongverkenners ......................................................................................................................................... 11
Verkenners .................................................................................................................................................. 13
Materiaalmeesters ...................................................................................................................................... 15
Kleurplaat .................................................................................................................................................... 16
Wist-je-dat ................................................................................................................................................... 18
Sponsors ..................................................................................................................................................... 19

Scouts Sint-Jan

Werkjaar 2020-2021

’t Seintje 2e Semester

4

Voorwoord
Beste ouders en leden,
Wat een tijden zijn het toch. In de helft van het eerste semester moesten we noodgedwongen onze activiteiten stilleggen door dat vies beestje dat in ons land is. Maar
ondanks die tegenslagen hebben we dit semester toch goede dingen om op terug te
kijken. Onze Début de Saison veranderde dit jaar van concept. We sprongen allemaal de fiets op en reden dwars door Oostende, van postje naar postje. Daarna konden jullie rustig bekomen met een lekker drankje in onze gelegenheids-feestzaal
waar we als ware horeca-uitbaters een bar ineen boksten en klaar stonden om jullie
te bedienen. Ook enkele zeer geslaagde optredens (de comedy laten we in het midden) schepten extra sfeer. Een gezellige avond die voor herhaling vatbaar is, ook als
er geen corona meer is.
Daarna startten we de activiteiten. De voorinschrijvingen verliepen vlot en het systeem werkte. De activiteiten duurden niet lang, maar waren wel super tof. Dat hebben
we dan toch ook weer gehad.
En dan nu de online activiteiten. Niet hetzelfde, maar toch een teken dat we jullie niet
los laten. Scouts Sint-Jan gaat door, in het echt of online. De meeste online activiteiten werden dan ook heel enthousiast onthaald. In groep zijn we dan ook telkens opzoek naar nieuwe manieren om jullie een goede zondag te geven!
Maar wat nu? Voorlopig gaan we er van uit dat we opnieuw mogen beginnen op 31
januari. Live. In het echt. De activiteiten in dit seintje zijn daarop voorbereid. Hoe dat
dan allemaal in zijn werk zal gaan weten we helaas nog niet, dat is altijd afwachten
tot de laatste momenten. Vanaf we hierover meer informatie hebben laten we dat jullie meteen weten! Als het niet in het echt kan doorgaan zien we elkaar terug op de
online activiteiten, we hebben ondertussen al we ervaring hé.
Kamp gaat voorlopig ook nog steeds door. Het kamp zal doorgaan in Dohan van 3
tot 8 augustus voor de kapoenen en van 3 tot 14 augustus voor de anderen. Markeer
het maar met je favoriete roze fluorstift want het kamp wordt weer geweldig!
Hopelijk tot snel!
Een stevige linker-elleboog,
Chiara & Gijs
Kleurrijke spreeuw & Goedlachse Steltral
Groepsleiding Scouts Sint-Jan
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Kapoenen
Dat het een vreemd half jaartje was is zeker geen geheim meer. Toch slaagden we
er met z’n allen in om ons te pletter te amuseren tijdens het drietal echte activiteiten.
Na grondig kennis te maken, en ook een aantal bekende gezichtjes terug te zien zat
de sfeer meteen goed.
We vlogen er in door de vlaggenrover of Catankolonist in jullie naar boven te halen
en natuurlijk ook door te testen hoe snel jullie allemaal naar binnen konden lopen
wanneer de zoveelste regenbui weer viel!
Ook tijdens de digitiviteiten genoten we met alle leiding van jullie creatieve inzendingen
Bedankt voor een leuk eerste semester! Op naar een nog leuker tweede semester!
Wij zien het alvast zitten. Hopelijk jullie ook!
Een stevige linker
Alex Proot – Montere Mantella

DATUM

ACTIVITEIT

31/01

Battle Of The Sexes Poging 2

07/02

Precies drie maand geleden werd de hevige strijd tussen de geslachten helaas uitgesteld, maar nu is het eindelijk zover; voor eens en altijd het antwoord op de aloude vraag: ”Wien zoet er infeite de sterkstn zien?”
Het Grote Bloem+ei+boter+melk+snufjezoutspel

14/02

Wat heb je als je bloem + ei + boter + melk + snufje zout mengt? Pannenkoekendeeg! En wat kun je maken met pannenkoekendeeg? PANNENKOEKEN!
Vandaag is het pannenkoekendag met het pannenkoekenspel!
Hier hangt liefde in de lucht…

21/02

Welke kapoen is het meest romantisch? Dat komen we te weten in Het Valentijnspel!
Krokusvakantie

28/02

Geen scouts
Trivial Pursuit

07/03

Zoals de turnjuf altijd zei: “Mens sana in corpore sano!”
Hoe tem je een draak?

14/03

Kleed je vandaag maar zo avontuurlijk mogelijk, want wij maken van jullie
echte DRAKENjagers!!!
Ladderspel
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Geraak jij als eerste aan de top?
21/03

Prison Break

28/03

Vandaag mogen jullie voor 1 keer boefjes en boevinnetjes zijn!
Zware spelletjes

04/04

Wisten jullie dat er in Engeland een wedstrijd is tegen een bol kaas? Daar
lopen mensen van over heel de wereld zo snel mogelijk een berg af om als
eerste een bol kaas te pakken! Door Corona kunnen we die wedstrijd helaas
niet doen, maar we kunnen wel zwaar spelen. Haal dus je vuile kleren maar
boven!
Papieren paasplezier

11/04

De Paashaas heeft het weer drukdrukdruk… Helpen jullie hem mee met eitjes versieren en ons lokaaltje helemaal in de paassfeer te brengen? Trek
best kleertjes aan die vuil mogen worden!
Paasvakantie

18/04

Geen scouts
Paasvakantie

25/04

Alweer geen scouts
Zeeslag

02/05

We zijn terug met een KNAL!! Bombardeer als eerste alle boten van de tegenstander richting zeebodem!
Gezelschapspelletjes

09/05

We halen onze gezelschapsspelletjes boven en wie weet proberen we ze
wel eens in het echt uit?
Once upon a virus…

16/05

Een kwaadaardig stippenvirus wil de scouts vernietigen, kunnen jullie het
bestrijden?
Cluedo
Er is een raadselachtige moord gepleegd… Welke kapoen lost het mysterie
als eerste op en kroont zichzelf tot de beste speurneus?

Doe altijd kleren aan die vuil mogen worden!

Contact: kapoenen@scouts-sintjan.be
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Welpen
Lieve welpen
We hebben jullie een hele tijd moeten missen maar zijn nu terug van weggeweest.
Dit semester zullen we onze verloren tijd dubbel en dik inhalen, de planning
staat boordevol buitenactiviteiten want we halen jullie uit jullie kot. De welpenleiding
kijkt er ongelooflijk hard naar uit om elke zondagmiddag te ravotten met jullie en samen af te tellen naar een onvergetelijk kamp.
Veel liefs en een stevige linker,
de welpenleiding

DATUM

ACTIVITEIT

31/01

Barista Sint-Jan

07/02

Haal vandaag het onderste uit de kan om de lekkerste warme dranken
te serveren!
The masked Scout

14/02

Je ziet het al van ver aankomen, maar misschien ook niet…
Smèr je kieten mor in!

21/02

Vandaag gaan we tot het uiterste en zullen we in schuim en zweet
staan. Doe allemaal jullie zweetbanden aan want het wordt heftig!
Krokusvakantie

28/02

Geen scouts!
Battle of the sexes

07/03

Wie wint deze eeuwig strijd en kan zich voor 1 dag kronen tot het sterkste geslacht?
Gow nog 2 tredes!

14/03

Hoe snel geraak jij aan de top van de ladder, maar vooral: hoelang houd
je het vol. We testen jullie behendigheid en intelligentie.
Voor een appel en een ei

21/03

Wie het best voor zijn of haar eitje zorgt mag zich kronen tot eiermeester(es)!
Trivial Pursuit

28/03

Een gezonde geest in een gezond lichaam, maak je klaar voor een middag vol plezier!
Reis rond de wereld
Hello, Bonjour, Ni hao! Pak maar allemaal jullie valiezen in, want we vertrekken op een heuse wereldreis!
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04/04

Woar ligt die vlagge?!

11/04

Neem allemaal jullie piratenkostuum mee voor een onvergetelijke zoektocht naar de vlag van de vijand!
Paasvakantie

18/04

Geen scouts!
Paasvakantie

25/04

Geen scouts!
De homo universalis

02/05

We ontdekken wie van jullie het meest veelzijdig is! Van knopen maken
als een echte Scout tot het helpen van je teamgenoten. Vandaag leer je
jezelf beter kennen.
Adopteer een pinguïn!

09/05

Altijd al een diertje willen adopteren? Dit is jullie kans! Ga samen met je
teamleden op zoek naar hulpeloze pinguïns en red ze uit de nood!
Ter land, ter zee en in de lucht

16/05

Jullie zijn de bodyguards van de koning, verlies hem geen seconde uit
het oog. Operatie Sint-Jan gaat van start!
Boer zoekt vrouw

23/05

Welpen en leiding zijn vandaag verkleed in boeren en boerinnen!
Slip and slide
Neem jullie zwemgerief mee, waterpret gegarandeerd!

Doe altijd kleren aan die mogen vuil worden!

Contact: welpen@scouts-sintjan.be

Scouts Sint-Jan

Werkjaar 2020-2021

’t Seintje 2e Semester

11

Jongverkenners
Liefste jongverkenners
Wat een semester! We hebben jullie enkele activiteiten in levende lijve kunnen zien
en zijn daar heel dankbaar voor. We leerden de nieuwe jongverkenners al wat beter
kennen en maakten alweer leuke herinneringen. Corona smeet jammer genoeg wat
roet in het eten waardoor de activiteiten nu online plaatsvinden. Dit hield jullie echter
niet tegen om jullie fantastisch enthousiaste zelf te zijn. We hopen dat jullie je tot nu
toe al wat geamuseerd hebben, ook al was het van achter een scherm.
Hopelijk kunnen we elkaar snel weer allemaal in het echt zien, dan maken we er een
extra groot feest van.
Heel veel groetjes
Jullie leiding

DATUM

ACTIVITEIT

7/02

Kokerellen

14/02

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.
Valentijnspel

21/02

O o o o o… daar komt Cupido. Al 50 jaar zoekt hij een matching koppeltje,
en dit jaar vond hij hen! Robin en Angie zullen ons tonen wat echte liefde is.
Krokusvakantie

28/02

Jammer, geen activiteit!
Zware spelen

7/03

Vandaag is het aan jullie om te tonen dat jullie een echte scout zijn!
Vals gebit spel

14/03

Vandaag spelen we het grote rusthuisspel! Pak je rollator en vals gebit en
kom naar de scouts. Klaar voor een bingomiddag met Georgette of ochtendgymnastiek met Jeaninne? Of kijken we samen met JP (Jean-Pierre maar
JP voor de matjes) naar Sturm der Lieben. Kom allemaal verkleed als
oma/opa en we gaan kijken wie zijn gewrichtjes nog het jongste zijn en
welke jongverkenner klaar is om met de senioren naar de wekelijkse kine te
gaan.
Schotse spelen

21/03

Cha cha slide
Rechtdoortocht

28/03

Doe maar allemaal jullie wandelschoenen aan! En misgien e frak, want tappen tappen tappen, vandaag gaan we stappen.
Pisquiz
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4/04

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
‘t Smidje

11/04

Dansen? Zingen? Wie weet!
Paasvakantie

18/04

Jammer, geen activiteit x2!
Paasvakantie

25/04

Jammer, geen activiteit x3!
Leiding VS jongverkenners

2/05

Een soort 1 tegen allen, maar dan net iets anders. Wie wint?? #leuketeambuilidingvoorons
Kampvoorbereiding

9/05

Van gezellig chitchatten in de tent tot marshmellows braden aan het kampvuur <3
Waterspelletjes
Spitter spetter spater, vandaag spelen we met water. – Angie Vyvey, 2020
Plons plons plons, de gekke kikker heet Fons. – Pieter Stubbe, 2020

Contact: jongverkenners@scouts-sintjan.be
Kom altijd met je fiets, want we durven ons al eens te verplaatsen!
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Verkenners
Wat een 1ste semester, amai!
Door het coronagebeuren waren wij jammer genoeg genoodzaakt onze fysieke activiteiten nogmaals stil te leggen, maar dat hield ons niet tegen om ons rot te amuseren
op onze online activiteiten!
In de laatste maanden kwamen wij de zondag gezellig samen om onder andere onze
fameuze pisquiz te spelen waar we jullie scouts kennis op de proef stelden! Daarnaast brachten we ook een bezoek aan de “poale en binn” waar we de moord op de
17 jarige Joshua ontrafelden en kennis maakten met de ietwat aparte figuren: Tamara, Rocky en Sonny! De laatste weken streden jullie als echte scouts voor de eerste plaats in de laddercompetitie, proficiat Amalia met de overwinning.
In volle afwachting van wat het 2de semester ons zal brengen wensen wij jullie namens de verkennerleiding alleszins een zeer prettige kerst en een gelukkig nieuwjaar!
Tot in januari en een stevige linker!
Het verkennerleidingsteam

DATUM ACTIVITEIT

31/01

Nom nom, lekker lekker

07/02

Wat suiker, wat zout en dingen waar je van houdt… KOMEN ETEN!
All around the world

14/02

Schotse spelen zijn niet meer zo Schots
Cupid, please shoot me!

21/02

’T Is valentijn hé
Krokusvakantie

28/02

Jammer, geen scouts!
Kartje kilo ip stap

06/03

Bloazen op kartjes en pinksjes leggen lijk de echte
Avondspel

14/03

Meer informatie volgt
Dood het ei

21/03

Maar pas op voor Kalimero
Gezelschappen en spelletjes, maar dan in ’t echt
Het spreekt voor zich zeker wat we gaan doen?
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28/03

€ash me out$ide

04/04

Beetje geld voor in ’t buitenland hé
Heavy Games en Stoere Galetten

11/04

13 Kilo is er niks mee
Paasvakantie

18/04

Paasvakantie

25/04

Let’s get technical, technical

01/05

Niet met computers maar met stokken en touw
Sleepover with pillow fights!

09/05

Meer informatie volgt
Battle of the Sexes

16/05

Sex wilt zeggen geslacht natuurlijk
Pimp my Rid€

23/05

Beetje vélo’s tunen en geld inzamelen
This is the end #sad
Waterspelletjes

Verkenners komen steeds met de fiets! We wisselen regelmatig van
locatie.
Contact: verkenners@scouts-sintjan.be
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Materiaalmeesters
Laten we ons even voorstellen:
Hallo! Wij zijn Emile en Jarne.
Wij twee zijn de materiaalmeesters van de scouts.
Je ziet ons wel vaak bezig in de scouts, maar met wat juist allemaal?
Wij zijn bezig met alles die aangaat met materiaal, van dingen vermaken tot dingen
regelen, van aankoop tot verhuur!
Net zoals de andere leiding nog online activiteit geeft, blijven ook wij bezig.
Wat hebben wij de afgelopen tijd gedaan?
We hebben nog wat aanpassingen gedaan aan de bar, vermaakten één van de
toiletten, en zorgden ervoor dat de dakgoot weer proper was.
Voor wat kan je ons contacteren?
Verhuur! Ja! Met de scouts verhuren wij een aantal zaken zoals tenten en groot
kookmateriaal, als sjorbalken! Ja kan voor heel wat zaken bij ons terecht. Dus
wanneer lente- en communiefeesten terug mogen doorgaan of je houdt een
spaghettiavond met je eigen vereniging, aarzel dan niet want bij ons kan je al het
materiaal huren die je daarvoor nodig hebt.
Via de site kan je vinden hoe je ons materiaal kan huren, maar je kan ook altijd Jarne
contacteren voor meer info!
In zetels zijn we voorlopig niet meer geïnteresseerd, maar voor ander materiaal mag
je ons altijd contacteren door een belletje, via Facebook, of via mail.
Net zoals je de andere leiding kan contacteren voor een babysitservice, kan je Jarne
contacteren voor karweitjes. Jarne heeft een aantal jaar ervaring in de bouw, en heeft
zelf heel wat materiaal en kennis in zaken. Én staat graag klaar om jullie te helpen!
Vele groetjes,
De materiaalmeesters
Emile Van Acker
Gsm: +32 491 13 78 77
E-mail: vanackeremile@gmail.com
Jarne Decock
Gsm: +32 487 53 99 58
E-mail: jarnedecock2000@gmail.com
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Kleurplaat
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Wist-je-dat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wist je dat de leiding corona ook beu is?
Wist je dat Luna sinds de online activiteiten een supercoole pennenhouder op
haar bureau heeft staan?
Wist je dat de welpen een nieuwe leiding mogen verwelkomen? Hij luistert
naar de naam Wannes!
Wist je dat de verkenners zich goed kunnen verkleden?
Wist je dat de broers en zussen goed kunnen samenwerken bij de verkenners?
Wist je dat de verkenners desondanks de activiteiten online doorgingen zich
nog steeds rot geamuseerd hebben?
Wist je dat we jullie missen?
Wist je dat weerwolven online best wel moeilijk is?
Wist je dat je nu ook in pyjama naar de activiteit kan komen?
Wist je dat de vieruurtjes terug zullen aangevuld zijn voor wanneer jullie terug
naar de scouts kunnen komen?
Wist je dat Marthe het woord ‘Snekjesbak’ gebruikt voor de bak met de
vieruurtjes?
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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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