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Voorwoord
Beste scout, gids, ouder of sympathisant!
Na een fijne zomer met kampen die een pak hygiënischer waren als andere jaren willen we het
nieuwe scoutsjaar opnieuw goed inzetten. Dat hebben we al gedaan op de overgang en met de
verkoop van barbecue-pakketten wat een groot succes was! Hopelijk heeft het bij iedereen even
hard gesmaakt als bij ons.
Dit jaar zal er helaas geen jin zijn in Scouts Sinaai, daarom gaan de 3 dappere leden van 2003 naar
de jin van Sint-Niklaas! We wensen hen veel plezier daar bij de bloazen van klaas, maar hopen hen
uiteraard geregeld terug te zien hier op den bos.
Naar 3-jaarlijkse gewoonte gaan de givers dit jaar op buitelands kamp. Hiervoor zullen ze een
heleboel geld moeten ophalen door geldacties te doen zoals de wijndegustatie en de pasta-avond.
De jonggivers bereiden zich een heel jaar voor op de technieken die ze nodig zullen hebben op
tentenkamp, maar hebben tussendoor nog genoeg tijd om kattekwaad uit te steken.
De welpen kunnen alweer een heel jaar ravotten, leuke spelletjes spelen en vooral hun leiding
uitputten. De welpen zijn meestal pas klaar om naar huis te gaan wanneer ze eens tot hun knieën in
de modder gezeten hebben.
De kapoentjes die na lang uitkijken eindelijk naar de scouts mogen, waar ze niet uit te putten aan de
slag gaan met leuke spelletjes en knutselwerken.
Kom gerust eens kijken hoe het hier aan toe gaat en neem al je vriendjes mee, het is hier een super
toffe bende! Samen hopen we op een leuk en gezond jaar!
Een stevige linker, De Leiding!
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Corona maatregelen
Hieronder vind je de algemene maatregelen die scouts en gidsen vlaanderen heeft opgelegd. Hoe de
activiteiten er zullen uitzien is hierop gebaseerd. Wij doen er alles aan om de scoutswerking zo vlot
en veilig mogelijk te laten verlopen. Het zal soms proberen zijn wat wel en niet werkt op praktisch
vlak.
“Op 2 september 2020 communiceerde Minister van Jeugd Benjamin Dalle dat de jeugdwerkregels
net als de scholen met kleurcodes zullen werken. De kleurcode wordt bepaald door de Vlaamse
overheid (voor Vlaanderen) in overleg met experten en kan lokaal afwijken o.w.v. lokaal andere
cijfers. Die afweging wordt lokaal, regionaal, en ook met experten gemaakt. In een stad of gemeente
kunnen er dus andere regels gelden dan op Vlaams niveau.”
Momenteel is zitten we in code geel. Dit houd in:
Wie mag naar een scoutsactiviteit komen?
Als jij of je kind tot een risicogroep behoord moet je als ouder of voogd zelf de toestemming vragen
aan de huisarts of dit wel ‘slim’ is. Was je ziek vóór de start (minimaal 3 dagen symptoomvrij zijn
voor deelname) van de activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat
geldt voor iedereen die betrokken is: leden, leiding, foeriers, enzovoort.
Organisatie scoutsactiviteit
De activiteiten worden georganiseerd in contactbubbels van maximaal 50 personen, leiding
inclusief. Wij zullen per tak een bubbel vormen. Binnen de bubbels hoeft je geen afstand te houden
of een mondmasker te dragen. Tussen 2 bubbels moet wel minstens 1.5 meter afstand bewaard
blijven. We zullen Den Bos opsplitsen in delen per tak om deze afstand te bewaren. Ook de ouders
worden verwacht te denken aan deze bubbels. Draag een mondmasker bij het afzetten van uw kind
en blijf niet plakken aan de ingang.

De activiteiten zullen bij voorkeur in open lucht en op eigen terrein doorgaan. Indien de groep
zich in het openbaar verplaatst moeten de regels die daar gelden gevolgd worden. Het zou
daarom handig zijn als de jonggivers en givers elke vergadering een mondmasker meebrengen.

4

Oktober- November 2020-2021

Wijnverkoop ten voordele van buitenlands
kamp Givers
Beste,
Zoals jullie wellicht weten gaan de givers om de drie jaar op buitenlands kamp. Dit jaar is het
zover, we gaan op buitenlands kamp. We hebben als bestemming Italië gekozen. Om dit te
verwezenlijken gaan we dit jaar enkele geldacties ondernemen. Om te beginnen stellen we onze
wijnactie voor. Gedurende het hele scoutsjaar door kan u wijn bij ons bestellen. Hebt u
binnenkort een feest of wil u iemand verrassen met een overheerlijke wijn denk dan zeker eens
aan ons aanbod.
Hieronder zien jullie de beschrijvingen van de wijn. Jullie kunnen wijn bestellen enerzijds via het
bestelformulier dat bij deze snuffel gegeven is anderzijds kan je de qr-code scannen en word je
verwezen naar het online bestelformulier. De wijn kan elke laatste zondag van de maand
afgehaald worden, geef een seintje door aan de giverleiding ( zie achterkant snuffel voor
contactgegevens ) wanneer je er weldegelijk om komt.

WITTE WIJNEN
Tarani Sauvignon Blanc (Süd Ouest Frankrijk)
Wegens groot succes teruggehaald in de selectie !
Heerlijk in de neus, fruitig maar droog in de mond.
Frisse en levendige witte wijn. Lekker bij een slaatje
Feudo Santa Croce ‘Alea’ Malvasia Bianco (Italië)
De neus is eerst wat gesloten, nadien florale toetsen en mineraliteit.
In de mond fris en verfijnd. De afdronk mooi in balans. Probeer bij oesters.
Alvi’s Drift Viognier (Zuid Afrika)
Viognier is één van de opkomende druiven variëteiten van het moment. Meestal erg expressief in de neus
en in de mond veel fruit maar droog. Bij deze heerlijke Zuid Afrikaan komt hier nog een fijne ‘toast’ toetsje
bij, waardoor hij ‘langer’ wordt in de finale.
Ideaal bij asperges en/of gerookte zalm.
Pere Guardiola Anhel Blanco (Empordà Costa Brava Spanje)
Garnacha Blanca geeft aangename aroma’s van tropisch fruit.
In de mond is hij wat speels, met sappig fruit en enkele heerlijke zuurtjes.
Droog in de afdronk. Beleef Spanje bij je thuis!
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In Situ Reserva Chardonnay (Aconcagua Chili)
Chardonnay op hout gerijpt. Dat merk je meteen in de neus. Stevig in de mond met rijke gerookte smaken.
Door de koele winden van de gletsjers van de Aconcagua krijgt hij de nodige finesse en frisheid. Ook in de
afdronk blijft hij mooi in balans. Waar is die gerookte zalm ?

CAVA
Duc de Foix Cava Brut (Penedes Spanje)
Onze intussen alom gekende ‘huiscava’ kan niet ontbreken in deze lijst.
Zeer fijn versmolten smaken en geuren en fijne belletjes duiden op een uitstekende kwaliteit.
De ideale opener van de feesttafel binnenkort.

PROSECCO
Bedin Brut (Veneto Prosecco Italië)
De nieuwe trend worden de bubbels uit Italië. Meer bepaald de Prosecco. Over het algemeen is deze
aperitiefwijn minder brut dan de cava wat maakt dat hij zich zeer vlot laat drinken.
Fruitig in de aanzet,maar lekker fris in de mond. De mooie fles is fijn meegenomen.

ROSÉ
Tinazzi Amarosé (Salento Puglia Italië)
De cijfers bewijzen het: de tijd dat rosé enkel in de zomer werd gedronken is definitief voorbij! Deze Tinazzi
is zeer verfijnd, droog in de mond en rijk in de afdronk. Past niet alleen bij de Oosterse keuken, maar zeker
ook bij éénpansgerechten (paëlla, risotto).

RODE WIJNEN
Tarani Malbec (Süd Ouest Frankrijk)
Wijn afkomstig uit de streek van Toulouse.
Zacht in de mond en kruidig in de afdronk.
De Ideale wijn om dagelijkse te drinken. Prima kwaliteit/prijs verhouding !
Bagordi Tinto Joven (Rioja Spanje)
Deze Tempranillo (+10% Garnacha) heeft altijd in onze verkoop lijst gestaan.
In de neus een lichte tint van vanille (door de 3 à 4 maanden houtrijping). In de mond vullend met wat hints
van bosvruchten. In de finale rijk en lang. Past goed bij een stukje gegrild vlees.
Feudo Santa Croce ‘Megale’ (Puglia Italië)
Volle Zuid Italiaanse wijn uit Puglia. De Negroamaro komt hier volledig tot zijn recht. In de mond sappig en
vol. In de afdronk lekkere Provençaalse kruiden. Ook hier kunnen we spreken van een Prijs /Kwaliteit
topper. Past ideaal bij een stoofschotel van rund of wild.
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Château des Tourtes Classique Rouge (Côtes de Blaye, Bordeaux, Frankrijk)
Typische blend van Merlot en Cabernet Sauvignon. Een herkenbare (Bordeaux) neus.
Zacht en uitnodigend. Fluweel in de mond met rijpe fruittoetsen. Goed gestructureerde afdronk.. Geniet
bij een stukje (klein) wild.
Osvaldo Barberis ‘Barbera Langhe’ (Piemonte Italië) (Biodynamisch gecertifieerd)
Typische wijn voor de streek: elegant, rijk in de mond en verfijnd in de finale.
Barbera is na de Barolo de meest gekende wijn van Piemonte.
Uiteraard heerlijk in combinatie met de Italiaanse keuken.
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Kapoenen
Zondag 27 september (14-17u) (hoofdingang = vooraan in den bos):
Neem al jullie vriendjes en vriendinnetjes mee want vandaag is het startdag! Op deze belangrijke
dag gaan jullie kennismaken met de nieuwe kapoentjes en nemen jullie het samen op tegen de
leiding.

Zondag 4 oktober (14-17u) (hoofdingang = vooraan in den bos):
Trek jullie schorten maar al aan want vandaag gaan we kokeeen!!

Zondag 11 oktober (14-17u) (hoofdingang = vooraan in den bos):
Hopelijk staan jullie scherp want het is tijd voor DE GROTE
BOOTJESRACE. Kom voorbereid naar de scouts met alles wat drijft
brikken, …). Wie het verst komt wint!!

(flessen,

Zondag 18 oktober (14-17u ) (hoofdingang = vooraan in den bos):
Vandaag is het wieltjesvergadering, breng dus zeker je step, fiets, skateboard of wat dan
ook mee.

Vrijdag 23 oktober:
Dit jaar kan je de dag van de jeugdbeweging online volgen, veel plezier!

Zondag 25 oktober (14-17u) (hoofdingang = vooraan in den bos):
Opgelet voor de spinnen en spoken want vandaag is het Halloween op de scouts, vergeet je
verkleedkleren niet!

Zondag 1 november (14-17u) (hoofdingang = vooraan in den bos):
Deze zondag staat het grote ¿smikkelsmokkelspel? op het programma!
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Zondag 8 november (14-17u) (hoofdingang = vooraan in den bos):
Omdat jullie ondertussen al grote stoere kapoenen zijn is het tijd om
scoutstechnieken onder de knie te krijgen. Kom in volledig uniform
de scouts want vandaag is het techniekenvergadering.

enkele
naar

Zondag 15 november (14-17u) (hoofdingang = vooraan in den bos)
Nu jullie de scoutstechnieken volledig onder de knie hebben is het tijd om een paar typische
scoutsspelletjes te spelen, kom maar op!
Zondag 22 november (14-17u):
Over vandaag kunnen wij jullie nog niet veel vertellen waaant…
Het is VERRASSINGSVERGADERING, spannenddd!!

Vrijdag 29 november:
JOEPIEEE, gedaan met al die korte vergaderingen, we vertrekken op weekend.
Meer info over het weekend volgt nog.
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Welpen
4/10 (14u15 – 17u15) (hoofdingang = vooraan in den bos)
!!!Het is smokkelen geblazen!!! een echte klassieker om het jaar mee af te
trappen. Sluip, kruip, verkoop en smokkel zoveel mogelijk heen en weer. LET WEL
OP VOOR DE BOEMAN!

11/10(14u15 – 17u15) (hoofdingang = vooraan in den bos)
1…2…3…4… op welke trede van onze ladder eindig jij
zondag? Durf jij iedereen uit te dagen? Begin maar al te
trainen want op zondag 11/10 spelen we ons

MEGA-COOLLADDERSPEL!!!
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18/10 (14u15 – 17u15) (hoofdingang = vooraan in den bos)

Njam, njam, njam er staat iets lekker op het menu voor vandaag!
MAAAAR voor wat hoort wat! Hebben jullie al die scouteske technieken wel nog in
de vingers na zo een bewogen jaar? Vandaag gaan we aan onze technieken
werken! KOMEN IS DE BOODSCHAP

23/10
!!!BOODSCHAP VAN ALGEMEEN NUT!!!
Het is dag van de jeugdbeweging 2020! Stuur uw zoon of dochter in haar/zijn
uniform naar school. Laat zo aan iedereen zien dat jij niet zomaar een scout bent
maar een trotse scout!!!
Hou zeker het facebook evenement in de gaten (dag van de jeugdbewegingen
2020) omtrent de veiligheidsvoorschriften.

25/10 (14u15 – 17u15) (hoofdingang = vooraan in den bos)
Tijd om te griezelen. Kom zo eng mogelijk
naar Den Bos. Of DURF je niet?

verkleed
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01/11 (14u15 – 17u15) (hoofdingang = vooraan in den bos)
“Van voor daar lopen ze goed door, van achter daar lopen ze wat zachter,
daar tussen lopen ze te kussen, ….”
Vooruit is de onze enigste optie, sterker nog het is verboden om niet
rechtdoor te gaan vandaag. Trek je wandelschoenen maar al
aan en zorg eventueel voor een droge broek, sokken en een
extra t-shirt!

08/11 (14u15 – 17u15) (hoofdingang = vooraan in den bos)
Altijd al gedroomd van een volledige straat op
te kopen op één namiddag tijd? Of beland jij
al na één keer dobbelen in de gevangenis? Je
kan het al raden zeker? Vandaag spelen we

GIGA-poly.
15/11 (14u15 – 17u15) (hoofdingang = vooraan in den bos)
wie kent “snoa” al? Want die kennis zou wel eens van pas
kunnen komen vandaag. Vandaag spelen we namelijk
achtervolgingstocht. Lopen en verstoppen is de
boodschap. Zoeken en vinden is our duty.

22/11 (14u15 – 17u15) (hoofdingang = vooraan in den bos)
Één tegen allen en meer moet daar niet over gezegd worden!
29/11 (14u15 – 17u15) (hoofdingang = vooraan in den bos)
VERRASSINGSVERGADERING!!!!
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Zondag 4/10 (14u15-17u15) (achterkant bos = jullie ingang)
Vandaag vliegen we er direct weer in met de grootste klassieker die je je
maar kan bedenken. We spelen een BOSSPEL. Kom zeker met de FIETS
want omdat we in Den Bos alleen vanachter mogen zitten kan het zijn dat
we op verplaatsing gaan.

Zondag 11/10 (14u15-17u15) (achterkant bos = jullie ingang)
Op deze heerlijke lente dag is het eens tijd dat jullie djannies en
djannienas laten zien uit welk hout jullie gesneden zijn. Of zeg ik liever uit
welk hout de balken gesneden zijn die we vandaag gaan gebruiken?

WEEKEEEEEND 16/17/18 oktober
Joepie, miljaarde grijs, …. Je kan zeggen wat je wil. Wij zijn ook blij nog
eens op weekend te mogen. Hoe dit allemaal in zen werk gaat gaan weten
we jullie zo snel mogelijk te zeggen. De kans is wel heel groot dat het met
de fiets te doen zal zijn.
Vrijdag 23/10
Vandaag ist het DAG van de JEUGDBEWEGING! Laat zien hoe trots jij
bent dat je in de scouts zit en ga (liefst in perfect) uniform. Hou zeker de
facebookpagina “dag van de jeugdbeweging 2020” in de gaten om te zien
wat er allemaal te doen is deze dag

Zondag 25/10 (14u15-17u15) (achterkant bos = jullie ingang)
Vandaag ist weeral eens tijd voor de grootste verkleed zjever aller tijden, Halloween!

Zondag 1/11 (14u15-17u15) (achterkant bos = jullie ingang)
Begin maar al met jullie bottinnen aan te trekken. Ook reserve kleren kunnen handig zijn! Tis
weer eens tijd voor een klassieker onder scoutsvergaderignen… RECHTENDOORTOCHT
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Zondag 8/11 (14u15-17u15) (achterkant bos = jullie ingang)
KOM ALLEMAAL MET DE FIETS TIS TOUR DE SNOA!!! Je kan je ook al wat voorbereiden
voor deze vergadering door naar de tour de france te kijken.

Zondag 15/11 (14u15-17u15) (achterkant bos = jullie
ingang)
Petanque, bingo, theetjes drinken vandaag doen we het
allemaal op de grote bomma en bompa vergadering.
Zondag 22/11 (14u15-17u15) (achterkant bos = jullie
ingang)
Tijd om de ovens weer aan te steken (alleh toch ons houtvuur) vandaag mogen jullie zelf je
vieruurtje in elkaar flansen. Ik hoop voor jullie dat het lukt! Misschien kan jeroen meus je al op
het goede been zetten
Zondag 29/11 (14u15-17u15) (achterkant bos
= jullie ingang)
Vandaag is het tijd voor een levens echte
CLUEDO. Kom zeker met jullie stalen ros/ Harley
Trappinson,... Oftewel in deze moderne tijden
ook wel genaamd: fiets. Want t’zal ver stappen
zijn anders.

Een stevige linker van jullie super swagsy leiding: Kobe, Toon, Inne en Andres!!!!!
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Giverkes
Zondag 4 oktober (14u15-17u15) (achterkant bos = jullie ingang )
Hoe zit het hier met de kookskills van onze givers? Vandaag koken we ons
eigen potje, maar niet zoals jullie gewoon zijn bij een normale
woutloperkeuken… TIP: doe jullie wandelschoenen aan!!! 😉

Zondag 11 oktober (14u15-17u15) (achterkant bos = jullie ingang )

Gezelschapsspelletjes

int

GROOT !!!
Zondag 18 oktober (14u15-17u15) (achterkant
bos = jullie ingang )
Om een beetje in het thema van Italië te blijven,
spelen we vandaag een bosspel dat veel gespeeld
wordt bij de Italiaanse scoutsgroepen. We hebben het
natuurlijk over het grote “pasta-maffia bosspel”!

VRIJDAG 23 oktober

Dag van
de
jeugdbeweging !!!
Zondag 25 oktober (14u15-17u15) (achterkant bos = jullie ingang )
We zullen eens kijken hoe het er allemaal aan toe gaat buiten snoa…
Zeker met de fiets komen!!!
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ZATERDAG 31 oktober (14u15-17u15) (achterkant bos = jullie
ingang )
Vandaag organiseren we een

Halloween actie om geld te

verzamelen voor ons buitenlands kamp! Meer info volgt…

Zondag 8 november (14u15-17u15)
(achterkant bos = jullie ingang )
Jaja het is weer zover, tijd om een paar huizen, straten en
appartementen te kopen in onze mega-monopolie!
Kom zeker met de fiets !!!

ZATERDAG 14 november (14u15-17u15) (achterkant bos = jullie ingang )
Een mega vet buitenlands kamp betekent ook veel geldacties…
Vandaag organiseren we onze Wijndegustatie !!!
Zondag 22 november (14u15-17u15)
(achterkant bos = jullie ingang )
Gedaan met rond de pot te draaien, vandaag
gaan we alleen maar rechtdoor! Doe zeker
jullie goede wandelschoenen aan!

27-28-28 november
Klaar voor ons eerst weekendje?!?!?!
Stevige linker van jullie giverleiding: Jens, Rob, Louize en 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:

Lange Violettestraat 33 , 9000 Gent

Wilrijkstraat 45 , 2140 Borgerhout

Openingsuren:

Openingsuren

Maandag

Gesloten

Maandag

Gesloten

Dinsdag

Gesloten

Dinsdag

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

Woensdag

14:00 - 18:00

Woensdag

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

Donderdag

14:00 - 18:00

Donderdag

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

Vrijdag

14:00 - 18:00

Vrijdag

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

Zaterdag

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

Zaterdag

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

Zondag

Gesloten

Zondag

Gesloten
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Naam

GSM

Mauranne De Neve
Tine Uytterschaut
Tuur D'hooge
Stan Boon
Auke Van De
Voorde

04 99 07 53 31
04 68 18 96 45
04 74 78 93 11
04 85 46 05 95

Hannelore Renders
Rico Vaerewyck
Dries Uytterschaut
Seppe Coquet
Kastor De Neve

04 68 13 20 66

Inne D'hondt
Toon De Pillecyn
Kobe Claes
Andres Bosteels

04 72 29 71 17
04 68 14 26 14

Jens Temmermans
Rob De Burggrave
Hanne Uytterschaut
Louize Borms

04 68 41 27 10
04 83 09 08 63
04 99 72 36 52

Toon De Pillecyn
Jens Temmermans
Rob De Burggrave

04 68 14 26 14
04 68 41 27 10
04 83 09 08 63

Kapoenenleiding

Kapoenen @ scoutssinaai.be

04 86 83 40 84

Welpenleiding

Welpen @ scoutssinaai.be

04 76 01 41 22
04 68 13 31 81
04 68 28 44 38
04 68 11 05 47

Jonggiverleiding
Jonggivers @ scoutssinaai.be

04 68 23 35 93
04 68 14 53 63

Giverleiding
Givers @ scoutssinaai.be

04 86 03 88 87

Groepsleiding
Grl @ scoutssinaai.be
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