
Onze troevenOp de hoogte blijven?

Wie houdt er niet van lampjes, 
vlaggetjes of ballonnetjes? 
Gezellig samen genieten in een 
feestelijke stemming en een mooie 
omgeving!

De natuur is bijzonder. Een 
interessant en rustgevend kader, 
onopvallend op de achtergrond of 
heerlijk op de voorgrond van onze 
activiteiten.

Rust is chillen in het zonnetje, 
babbelen aan het kampvuur of 
smikkelen van de boterhammetjes 
op de picknick. Heerlijk 
ontspannend en op het gemak.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief via

www.snorvzw.be/nieuwsbrief

En volg ons op sociale media via

www.facebook.com/snorvzw

www.instagram.com/snorvzw

www.twitter.com/snorvzw

Korte Gebuurte 2, 9750 Huise
info@snorvzw.be � www.snorvzw.be
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Via inspiratie en uitdaging 
wakkeren we je nieuwsgierigheid, 
respect en creativiteit aan. Iets 
bijleren, bouwen aan jezelf of 
gewoon een verrijkende ervaring. 



Tochten
Tochten zijn de max! Een nachtspel in het donker, een 
dropping met blinde kaart (en zonder smartphones), 
een fakkeltocht voor de hele familie, een zoektocht, 

een schattenjacht, een sprookjeswandeling, een 
opdrachtenparcours, een ruiltocht, een inleeftocht, 

voor iedereen bestaat er een fijne tocht!

Benefietmomenten
Wij maken van iedere samenkomst een feest. Of het nu 

gaat om een opendeurdag, plantenverkoop of 
wafelenbak. Deze bijeenkomsten hebben tot doel om in 

ware SNOR-stijl te genieten en tegelijkertijd onze 
werking te financieren. Je amuseren om ons te helpen 
om je te blijven verwennen. Wat een prachtig concept! 

Workshops
Wat wil jij nog bijleren? Maaien met een zeis? 

Bijenhotels knutselen? De lekkerste soep bereiden? Je 
eigen planten kweken? Prachtige foto’s maken? 

Creatief met paletten? Een onderhoudsvriendelijke tuin 
aanleggen met minder beton en gazon? 

Kampen en weekends
Kampen of weekendjes worden met een SNOR sausje 

overgoten. Tussen de vogels, bijtjes en vlinders kom je 
helemaal tot rust. Eerder geen storende prikkels, maar 
wel leuke uitdagingen. Eerder geen groot lawaai, maar 
wel trollengefluister of neuriënde feeën. Eerder geen 

competitieve balsporten, maar wel coöperatieve spelen 
en creatieve projecten.

Wat je in groep doet, is dikwijls leuker. Doe mee met 
een gigantisch bouwproject. Speel een bordspel in 
reuzenformaat. Ontsnap uit een escape-opstelling. 

Breek samen een record. Breng een fantastisch 
moeilijke opdracht tot een goed einde.

Massa-activiteiten

Zoals je merkt, is onze lijst met mogelijke activiteiten 
eindeloos. Zolang het maar op de SNOR-manier kan.

Heb je zelf suggesties? Mail ons op info@snorvzw.be!
Op de hoogte blijven? Kijk snel op www.snorvzw.be!


