SNUFFEL

Maart - april 20 ’ - 21’
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Voorwoord
Beste leden, ouders en sympathisanten

Zoals reeds in de laatste drie weken van februari het geval was, is het terug scouts voor ALLE TAKKEN! Wij zijn
enorm blij dat de jonggivers en givers nu ook eindelijk terug de kans krijgen zich op zondagmiddag buiten uit te
leven. Bij deze uitbreiding kwam echter wel een beperking kijken. Alle takken moesten zich opsplitsen in
groepjes van 10. Tot nu toe is dit steeds vlot verlopen. Toch zouden wij willen vragen steeds de leiding te
verwittigen als je (zoon/dochter) eens een week niet komt. Zo kan de leiding steeds goed gevulde groepen
maken.
Maart en april zijn doorgaans redelijk drukke maanden voor de scouts, azaleaverkoop, districtsdag, een tweede
weekend, de quiz. Ook de pasta-avond die vorig jaar zo een goede start maakte is dit jaar niet kunnen
doorgaan.
Dit jaar moeten we het met iets minder stellen. In eerste instantie willen we de givers zoveel mogelijk kans
geven geld in te zamelen voor hun buitenlands kamp. Omdat de azaleaverkoop en de quiz niet kunnen
doorgaan hebben we besloten met de hele scouts een Schijt Je Rijk te organiseren. Meer informatie volgt de
komende maand.
De leiding is ondertussen ook volop begonnen met de kampen in elkaar te steken. We hopen natuurlijk dat
alles weer als normaal kan doorgaan. Dit is natuurlijk nog ver weg en onzeker. Hou zeker 22 mei vrij voor da
kampvoorstelling en het eetfestijn van de vzw (nog onder voorbehoud).
Wij zijn met heel de leidingsploeg ontzettend blij voor al het enthousiasme en vertrouwen dat we gekregen
hebben om ons steeds weer opnieuw aan te passen.
Een Stevige linker De Leiding
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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. Bent u een echt wijnliefhebber 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 door de
QR-code te scannen met je gsm. Vervolgens word je verwezen naar het online bestelformulier. De wijn
kan elke laatste zondag van de maand afgehaald worden, indien dit niet gaat 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!
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 ?
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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.

6

Kapoenen
Zondag 7/3

PARALYMPIC GAMES

Vandaag kruipen we in de huid van de
Paralympische atleten.
Zorg dat jullie goed zijn uitgerust!

Zondag 14/3

ACHTERVOLGINGSTOCHT
Breng zeker jullie speurneus mee want we
zetten de achtervolging in! Let op alle
aanwijzingen en verborgen boodschappen
want we zullen de andere groep niet
laten ontsnappen!
GO GO GO

Zondag 21/3

KAMPVOORPROEFJE

Het hoogtepunt van een scoutsjaar is zonder twijfel het kamp,
daarom laten we jullie vandaag al eens proeven van het grote zomer
scoutskamp!
Wij hebben alvast mega super veel zin in het kapoenenkamp!
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Zondag 28/3

REIS ROND DE WERELD
Përshëndetje, Marhaba, Hallo, Zdravo, Nǐ hǎo, Hej,
Guten Tag, Hello, Hei, Bonjour, Yassou/Yassas, Aloha,
Halló, Selamat

Klaar om op ontdekkingsreis te gaan?

! LEIDINGSWISSEL ! De leiding wordt voor 1 dag
herverdeeld, jullie krijgen daarom vandaag andere
leiding 😊

Zondag 4/4

PASEN

Hou jullie ogen goed open want er
zouden wel eens chocolade eitjes in
den bos kunnen liggen!!!!

Zondag 11/4

VELO-VERGADERING
We toveren onze fiets om tot een super mega
stoere motor! Waar zitten al die coole bikers?
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Zondag 18/4

DISNEY
Duik in jullie verkleedkoffers!
Kom je verkleed als prinses? Of liever als
Mickey Mouse? Of als Olaf? Misschien wel
als de Leeuwenkoning?
Wij zijn in ieder geval al super benieuwd!
Het zal een magische dag worden!

Zondag 25/4

VETTIGE VERGADERING

Haal het varken in jullie naar boven want
vandaag maken we ons vies, vuil, smerig en
vettig!

XXX
Tine, Stan, Auke, Joren,
Tuur en Mauranne
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Welpen
Zondag 7 maart (14u15-17u15) (hoofdingang = vooraan in den bos)
We zetten de maand maart goed in want we starten met een
verrassingsvergadering!! Wat zal het worden??? Voor jullie een
ons een weet……

vraag voor

Zondag 14 maart (14u15-17u15) (hoofdingang = vooraan in den bos)
Vandaag is het avatarvergadering :o Welk element
bestuur jij, water, vuur, aarde of lucht? Of ben jij
de ultieme avatarwelp en beheers je alle vier de
elementen? Dat zullen we vandaag testen!!

Zondag 21 maart (14u15-17u15) (hoofdingang =
vooraan in den bos)
T’is omgekeerde vergadering vandaag!!! Oefen al vast thuis om alles zo goed mogelijk op de
tegengestelde manier te doen
!!!!
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Zondag 28 maart (14u15-17u15) (hoofdingang = vooraan in den bos)
Vandaag is het leidingwissel. Wees niet getreurd er komt
super toffe leiding ons vervangen (maar oké wij blijven
een klein beetje leuker
) . Zeker komen is dus de
boodschap want onze vervang leiding heeft een
spetterende vergadering in petto voor jullie!!!

andere
altijd

Zondag 4 april (14u15-17u15) (hoofdingang = vooraan in den bos)
BIMBAMBEIEREN de klokken leggen eieren!! Vandaag is het Pasen
het grote paashazenspel. Pakt ulder mandjes maar al klaar want de
daar
. (verkleden mag altijd!)

en spelen
paashaas is

Zondag 11 april (14u15-17u15) (hoofdingang = vooraan in den bos)
1, 2, 3, 4
Bootje van, bootje van,
1, 2, 3, 4, bootje van papier.
Vandaag gaan we nog eens onze creativiteit de vrije
gaan met een mega zotte botenrace op de wilde
wateren. Ook uiterlijk is zeer belangrijk!!

loop laten
Snoase
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Zondag 18 april (14u15-17u15) (hoofdingang = vooraan in den bos)
DJINGEL DJENGEL DJANGEL!!! Vandaag grote show gepland. Alleen
ontbreken de artiesten en hun instrumenten nog. Jullie gaan ze dus
moeten vervangen en een eigen instrument ineen flansen. Daarna volgt
een grote show, dus warm die stemmetjes maar al op!!

Zondag 25 april (14u15-17u15) (hoofdingang = vooraan in den bos)
Feest want het is de tofste vergadering van het jaar:
VUILE vergadering!!!! Joepieee… Neem zeker reserve
kleren want anders mag je misschien niet mee naar huis
in de mama en de papa hun auto…

Stevige linker van de allertofste welpenleiding!!!!
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Jonggiverssss
7 maart (14u-17u) (achterkant bos = jullie
Petanque, bingo, theetjes drinken vandaag
het allemaal op de grote bomma en bompa
vergadering.

ingang)
doen we

14 maart (14u-17u) (achterkant bos = jullie ingang)
Tis alweer een poos geleden dat we onze crazy skillzz hebben bovengehaald die
ons onderscheiden van de andere (minder toffe) jeugdbewegingen. Tis technieken!!

21 maart (14u-17u) (achterkant bos = jullie ingang)

Vroem Vroem

Vroem…

Pakt allemaal iets mee da wielen heeft en waar da ge op kunt
rijden!!! Goed geraden, het is wel degelijk wielekes vergadering!!!
28 maart (14u-17u) (achterkant bos = jullie ingang)
Beu! Tis vandaag zonder ons te doen. Als troost krijgen jullie (alleen vandaag) een
nieuwe leidingsploeg.

4 april (14u-17u) (achterkant bos = jullie ingang)
Joepieeee het is weeral de tijd van het jaar dat er een
konijn overal eitjes verstopt heeft!! Misschien is meneer
Paashaas ook op den bos langs geweest??

11 april (14u-17u) (achterkant bos = jullie ingang)
We hebben van horen zeggen da ge in een bos al nekeer
een goe spel kunt spelen! Rara wat doen we vandaag..?
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18 april (14u-17u) (achterkant bos = jullie ingang)
Om 18 april te vieren, gaan we vandaag gaan wandelen
door de wereldberoemde, door unesco beschermde
prachtige “Snoase grachten”!!
(Foto van de Snoase Grachten)
25 april (14u-17u) (achterkant bos = jullie ingang)

daar gaat ie weer, een nieuwe! Wederom testen we vandaag jullie skillzzzzzz die
z

jullie zeker en vast nodig gaan hebben op het steeds dichter komende kamp!
(Tis dus technieken)
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Givers
6 maart: snoepjesverkoop
Een goed lekker snoepken kan iedereen wel bekoren. Haal jullie
beste verkooppraatjes maar al boven want dit weekend gaan wij
onze buurt voorzien van onze heerlijke pakketjes.
zeker met de fiets en in volledig uniform.
Zaterdag om 10:00 @de voorkant van den bos.

Kom

14 maart: Technieken vergadering
Na azo een lange tijd thuis te zitten moeten we onze tactieken eens goed bijschaven. We
zullen nog ies iets VET sjorren.

20-21 maart: zonnebloempakketjes verkopen
Jaja, aangezien we op buitenlands kamp gaan hebben we wel nog een beetje
centjes nodig.
En wat past er beter bij het zomerweertje van nu … Zonnebloemen.
Neem zeker jullie goed humeur mee en kom in volledig uniform.
Zaterdag om 10:00 @de voorkant van den bos.

28 maart: Leidingswissel
Vandaag gaat jullie leiding eens gaan zien hoe het in de andere groepen verloopt. Dat betekent
natuurlijk dat er andere leiding naar jullie komt. Begin maar al eens goed na te denken wie dit
zouden kunnen zijn.

4 april: Paasvergadering
Wat doet ne mens zoal bij Pasen? Jaja, een zotte paasvergadering op de scouts
houden.
Ik heb gehoord dat dat iets met (ver)reizen te maken heeft.
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11 april: Wieletjesvergadering
Haal jullie zotste wieletjes maar al van zolder, zorg zeker dat je je er deftig mee
kan verplaatsen.
een gepimpt voertuig is natuurlijk vetter aahh.
hier alvast een foto van Louize die uitkijkt naar de vergadering.

17 april: Snoepjesverkoop
Nomnom lekker lekker, een goed snoepje kan nooit kwaad. Wij gaan
weer voorzien dat Sinaai en omstreke eens goed kunnen snoepen,
kom allemaal zeker met de fiets en in volledig uniform.
Zaterdag Om 10:00 @den bos om onze verkoop tactieken al eens
goed te oefenen.

25 april: Snoaopoly
Wie wilt er nu niet al de straten en huizen in Snoa metropool hebben? Awel dat is
het plan van vandaag. Snoa is Vanaf vandaag van de givers.
Kom allemaal zeker met de fiets.

GREETZ JENS, HANNE, ROB EN LOUIZE
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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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