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Voorwoord
Beste scout, gids, ouder, sympathisant,…
Dit jaar kunnen we met enige trots terugblikken op 5 zeer geslaagde kampen! De handen zijn nog
nooit zo proper geweest! (oepsie) Dankzij de extra maatregelen had het virus in Scouts Sinaai geen
kans!
Dit jaar heeft er jammer genoeg niet uitgezien als vorige jaren. We hebben heel wat evenementen
moeten laten vallen: groepsweekend, quiz, kampvoorstelling en eetavond. Om deze leegte wat op te
vangen hebben we online vergaderingen gegeven. Dit ging niet altijd even gemakkelijk en de
opkomst viel soms tegen maar we zijn blijven proberen en stonden bijna elke zondag weer klaar.
Ook het komende scoutsjaar zal er anders uitzien als normaal. We zullen hier en daar de wat leukere
dingen aan de kant moeten zetten om het veilig te houden. Maar hier gaan we natuurlijk allemaal
voor!
Met de hele leiding wensen we iedereen een fantastische scoutsjaar toe, we beginnen met de
normale zondag vergaderingen op zondag 27 september met een “startdag” waarop iedereen
welkom is. Heb jij nog vriendjes of vriendinnetjes die je er graag bij hebt of die altijd al eens naar de
scouts wouden komen, breng ze zeker mee om eens te proberen.
Een stevige linker de (groeps)leiding.
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Scouting bij Scouts Sinaai

Nieuw lid? 27 september is onze startdag!
Heb je een vriendje/vriendinnetje dat nog niet in de scouts zit, maar wel altijd geboeid naar jouw
scoutsavonturen luistert? Of heb je een neefje/nichtje dat ook graag kampen bouwt, altijd in de
weer is en op zondagnamiddag vrij is? Of is je broertje/zusje oud genoeg om mee te komen spelen
met de kapoenen? Neem hem/ haar zeker mee voor een zondagmiddag vol plezier.
Dit jaar willen de eerste vergadering, dus 27 september, wat meer in de kijker zetten. IEDEREEN is
welkom om eens te komen kijken. Let wel: omwille van COVID 19 is het voor de ouders niet
toegelaten te blijven kijken.

Nieuwe leden mogen eerst drie maal proberen voor zij een beslissing nemen om te blijven in de
scouts. Indien men beslist om voltijds lid te worden van de scouts dient men 40 Euro lidgeld te
betalen voor een heel jaar.

Inschrijvingen voor nieuwe leden
We bieden iedereen de mogelijkheid om op zondag 27 september tijdens de startdag , van 14.0014u30 en van 16u30 tot 17.15, uw kind in te schrijven. Dit zal zijn aan de ingang bij onze lokalen. Dit
jaar is er ook de mogelijkheid om online in te schrijven via www.scoutssinaai.be/inschrijven. Alle
inschrijvingen zullen digitaal gebeuren behalve bovenstaand vermelde momenten.
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De snuffel en communicatie
De snuffel is ons ± 3 maandelijks tijdschrift met daarin extra informatie en alle activiteiten per tak
voor de komende ± 3 maanden. Wij verwachten als leiding dat de leden hier toch elke vergadering
naar kijken, dit omdat we zo kunnen vragen om met de fiets te komen, op een andere locatie af te
spreken enz. De snuffel wordt altijd vanaf deze klaar is op de website gezet en uitgedeeld aan
iedereen de zondag erna. Heb je nog geen papieren snuffel gekregen vraag er zeker een aan de
leiding, er zijn er vaak nog over.
Op de website (scoutssinaai.be) komt ook steeds de informatie over grote activiteiten van ons of van
de vzw. Verder vind je tal van informatie op onze website, ga zeker eens een kijkje nemen.
Volg zeker ook onze facebook pagina, hierop worden vaak als eerste updates geplaats. Ook de foto’s
van kampen en activiteiten verschijnen hierop. Je hoeft geen facebook account te hebben om dit te
kunnen bekijken.
Als er specifiek per tak iets gecommuniceerd wordt is dit vaak via mail. Het is echter moeilijk te
weten welke mailadressen nu bij welke tak horen. Daarom zouden we willen vragen op de medische
fiches zeker uw actief mailadres in te vullen. Dit zal het adres zijn dat we zullen gebruiken in onze
mailgroepen. Alvast bedankt.

Een jaar bij scouts Sinaai
Als ouder van een nieuw lid bij onze scouts, kan het al eens verwarrend zijn hoe een scoutsjaar zoal
verloopt, daarom hier een beknopt overzicht. Wij hopen dat zoveel mogelijk zal kunnen doorgaan
gezien de huidige maatregelen.
September - December
Na de overgang, en verkoop van onze Snoase Vleeschpakketten begint het
scoutsjaar, iedere zondag vergadering + al snel het eerste weekend met
overnachting! Voorlopig is het nog afwachten op verdere richtlijnen in vermand met
COVID-19 van Scouts en Gidsen Vlaanderen voor we deze inplannen. (voor kapoenen
slechts 1 nacht), sommige takken kunnen avondvergaderingen hebben in december,
wegens examens leden/leiding.
December - Mei
De 2e helft van het jaar, hier worden al is speciale activiteiten gepland, deze worden
steeds op tijd meegedeeld via de Snuffel, ook in deze periode gaan we weer op
weekend en in mei wordt er meer informatie meegedeeld over de kampen tijdens
de eetavond van onze vzw.
Mei - September
In deze periode zijn er geen zondagse vergaderingen meer, de vergaderingen gaan
door op vrijdagavond. We gaan in juli wel op kamp!! Begin September spreken we
een laatste keer af op de afscheidsdag.

5

Infosnuffel 2020-2021

Lidgeld
Het nationale lidgeld voor het scoutsjaar 2020 – 2021 zal 34 euro bedragen per lid. Hiermee ben je
verzekerd tijdens elke scouts- & gidsen activiteit en kunnen we beroep doen op de dienstverlening
van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Voor het vieruurtje elke week wordt een bijdrage van 6 euro
aangerekend. Dat brengt het lidgeld voor werkjaar 2020-2021 dus op 40 euro per kind. Het lidgeld
kan betaald worden door de som over te schrijven op onze groepsrekening (BE93 7340 5066 8967)
met vermelding van de naam van je zoon of dochter en tak (kapoen, welp, ...) liefst voor maandag 5
oktober 2020 bij herinschrijving. Wij hopen dat deze en andere kosten van scouting betaalbaar zijn
voor u. Mocht dat niet zo zijn, dan zoeken wij in alle vertrouwen graag mee naar een oplossing
hiervoor, spreek de leiding, eventueel tijdens het huisbezoek, hier zeker over aan!

Scouting op maat
Via "Scouting op Maat" ondersteunt Scouts en Gidsen Vlaanderen iedereen voor wie de kostprijs
een drempel vormt om deel te kunnen nemen aan het spel van scouting.
Op deze manier kunnen wij verminderd lidgeld aanbieden en ook de kampprijs drukken. Als
u hier vragen over heeft, kunt u hier altijd de takleiding of groepsleiding over aanspreken,
wanneer zij op huisbezoek komen of na een vergadering.
Ook is er voor leden van de volgende mutualiteiten een tegemoetkoming bij deelname aan het
kamp en vaak ook weekends; de CM, Bond Moyson, Liberale Mutualiteit en OZ. De Liberale
Mutualiteit en OZ geven ook een deel van het lidgeld terug. Ook hierover kan u de leiding
aanspreken en voor de kampen zal de takleiding hier ook meer informatie over geven.

Dag van de jeugdbeweging
Zoals onze overgang, afscheidsdag en nog andere dingen is de dag van jeugdbeweging ook een
jaarlijkse gewoonte. Deze dag staat in het teken van de jeugdbewegingen en dit wordt nationaal
gevierd. Om te laten zien dat we een fiere scoutsgroep zijn doen we die dag ons scoutsuniform aan
op school en op het werk omdat het kan!
Dit jaar is de dag van de jeugdbeweging op vrijdag 23 oktober. Het is 20 jaar dag van de
jeugdbeweging! Alleen zal deze er dit jaar wat anders uitzien als vorige jaren. Het zal voornamelijk
online doorgaan. Een dag van de jeugdbeweging radio staat alvast op de planning.

Het uniform
Met het uniform toon je dat je scout of gids bent en verwijs je naar de waarden van onze
jeugdbeweging. Het uniform bestaat voor iedereen in alle takken uit een aantal dezelfde
eenvoudige basisstukken: een das, een beige hemd en een groene broek of rok. Omwille van
de snelle groei, zijn de kapoenen enkel verplicht een das aan te schaffen. Dassen zijn steeds
verkrijgbaar op de scouts en kosten 9 euro.
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De rest van het uniform is verkrijgbaar in één van de Hopper-winkels. Dit jaar hebben we geen
‘hopper-koffer’ omwille van Covid. Het zal wel mogelijk zijn om bestellingen te plaatsen. De
bestellingen zullen dan naderhand in Den Bos geleverd worden en uitgedeeld worden aan de leden.
Op de startdag kan u cash betalen, direct overschrijven, of mobiel betalen.
We verwachten van al onze leden dat ze iedere week moeite doen om in uniform naar de scouts te
komen, zo tonen we als groep onze verbondenheid en eigenheid.
Het beige hemd zou er natuurlijk maar behoorlijk saai uitzien moest het niet voorzien zijn van de
gepaste kentekens. Moet het jaarkenteken nu van voor of van achteren? Waar moet ik naar toe met
die Vlaamse Leeuw? In de Hopper-winkels zijn er gratis boekjes verkrijgbaar waar alles netjes staat
uitgelegd. Hier even een kort overzichtje;
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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.
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Komende activiteiten
Overgang en verkoop BBQ-pakketten
Voor sommigen was dit hun laatste kamp in de tak wat wil zeggen dat ze zullen moeten overgaan
naar de volgende. Deze uitdagende beproeving zal doorgaan op zaterdag 19 september. Het hele
gebeuren gaat uiteraard anders verlopen dan wat we jaarlijks gewoon:
De overgang wordt opgesplitst in verschillende groepen met elk zijn begin - en einduur:
Beginuur – einduur
Wie is welkom?
09:00 - 10:30
11:00 - 12:30
13:30 - 14:30
14:45 - 17:00

Al de Kapoenen en hun ouders.
Al de Welpen en hun ouders
Al de Jonggivers en hun ouders
Al de Givers, de Jin en hun ouders

Gelieve deze uren te respecteren en enkel te Den Bos te betreden wanneer u mag komen. Al de
toeschouwers zijn verplicht een mondmasker te dragen behalve kinderen onder de 12 jaar. Voorzie
graag je eigen mondmasker. We willen ook vragen om de afstand tussen de anderen te behouden
en goed de signalisaties te volgen. Alles zal duidelijk aangeduid zijn.
Vanwege de regels omtrent COVID-19 kunnen we geen BBQ organiseren. Ter vervanging verkopen
we overheerlijke BBQ-pakketten. De inhoud ervan kiest u helemaal zelf: er is vlees, vegetarisch,
maar ook vis! In het pakket zit ook telkens een pastasalade en een groentesalade (dus reeds
gesneden groenten) die meteen geserveerd kunnen worden. Let op: dit zijn geen aparte groenten.
U hoeft dus enkel de barbecue nog maar aan te steken! Bestellen kan via onze website:
www.scoutssinaai.be tot en met 18 september. Het pakket zal voor u klaargemaakt worden en u
kan er tussen 13u en 18u omkomen op den bos (wijnveld 251C Sinaai). Lukt dit om een of andere
reden niet dan kunnen we het pakket ook aan huis komen leveren. Hier vragen we wel 3 euro extra
voor. We leveren in Sinaai, Belsele, Waasmunster en Sint-Niklaas.
Om zowel het ophalen van de pakketten en de overgang praktisch in goede banen te leiden zijn er
voor beide verschillende ingangen:
Ophalen BBQ-pakketten: hoofdingang Wijnveld
Overgang: kleine ingang Hooimanstraat
Over het algemeen is het verplicht om op den bos een mondmasker te dragen. Gelieve deze dus pas
af te zetten als u terugkeert naar huis.

9

Infosnuffel 2020-2021

Startdag 27 september
Nadat we het scoutsjaar goed hebben afgesloten met de overgang is het tijd voor een nieuwe start.
Op 27 september is het startdag en zijn alle nieuwe kindjes zeer welkom! Dus neem gerust vriendjes
en vriendinnetjes mee!
Om grote groepen te vermijden spreken de Kapoenen om 14u en Welpen om 14u15 af aan de
hoofdingang en de Jonggivers om en Givers zullen verzamelen aan de achterkant van den bos
(ingang bij kruispunt Wijnveld en Hooimanstraat). De Jonggivers en Givers die met de fiets komen
kunnen hun fiets daar ergens zetten. (Ps: Jonggivers en givers kom liefst met de fiets en neem een
mondmasker mee.) Ga dus niet eerst naar de lokalen om daar je fiets te zetten! Deze regeling zal
van kracht zijn zolang de maatregelen niet verbeteren. Ouders die de kinderen komen afzetten zijn
verplicht een mondmasker te dragen. De startdag zal eindigen om 17u en om 17u15 afhankelijk van
de groep.
Wie graag eens wil proberen en niet weet in welke groep hij/zij moet zijn of wie nog vragen heeft
wachten wij op aan de hoofdingang (wijnveld 251C).
Uniform niet in orde? Geen probleem! De 2de handskleren en de paskoffer zullen klaarstaan zodat
het nieuwe scoutsjaar goed kan starten. Hier zal je ook kunnen inschrijven. Dit is het enige moment
dat je dat op Den Bos kan doen. Alle andere inschrijvingen zullen online zijn.
www.scoutssinaai.be/inschrijven
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Hoe ziet DE SCOUTS er nu eigenlijk uit?!

De scouts is dus veel meer dan enkel het kleine scouts Sint-Franciscus Sinaai binnen dit hele
netwerk.
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Voor tijdens het wachten op het nieuwe scoutsjaar :)
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Voel je vrij om deze in te kleuren en aan je raam te hangen (Ja kleuren is cool)!
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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

Leiding 2019-2020
Kapoenen

kapoenen@ scoutssinaai. be

Welpen

Welpen @ scoutssinaai.be

Jonggivers

Jonggivers@ scoutssinaai. be

Givers

Hanne Uytterschaut

0499 72 36 52

Stan Boon

0485 46 05 95

Mauranne De Neve

0499 07 53 31

Hannelore Renders

0468 13 20 66

Kastor De Neve

0468 11 05 47

Rob De Burggrave

0483 09 08 63

Inne Dhondt

0472 29 71 17

Andres Bosteels

0468 14 53 63

Toon De Pillecyn

0468 14 26 14

Tine Uytterschaut

0468 18 96 45

Jelle Dhondt

0470 54 98 79

Jens Temmermans

0468 41 27 10

Amber Temmermans

0489 59 91 67

Louize Borms

0486 03 88 87

Leen Boon

0474 06 30 79

Marte Piessens

0471 03 22 88

Nele Uytterschaut

0499 76 05 99

Jeroen Schryvers

0473 18 04 88

Amber Temmermans

0489 59 91 67

Givers @ scoutssinaai.be

Jin
Jin @ scoutssinaai.be

Groepsleiding
Grl @ scoutssinaai.be

