SNUFFEL
Mei - Juni 20 ’ - 21’
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Voorwoord
Beste leden, ouders en sympathisanten

Nu het zonnetje er weer wat doorkomt is het een topmoment om met zen allen samen te spelen op
de scouts. Hoewel dit nog altijd in groepjes van 10 verloopt zorgen we er voor dat de
zondagnamiddagen leuk worden volgepland. We zouden hiervoor alsnog willen vragen om nog steeds
de leiding te verwittigen als je zoon/dochter eens een weekje er niet bij zou kunnen zijn.
In Mei Stond normaal het eetfestijn van de vzw gepland. Maar niet getreurd hier komt later nog een
andere activiteit voor in de plaats.
Zoals al volop geweten organiseert de Leiding van de Scouts een Schijt Je Rijk. Deze zal online
doorgaan op 15 Mei (meer info kan u vinden op de affiche onderaan, op de Facebookpagina en op
www.scoutssinaai.be).
De kampen van onze leden zijn dan ook al volledig in orde en de leiding staat te popelen om deze
voor te stellen aan jullie. U zal dus al de nodige info over de kampen krijgen op 22 Mei.
We hopen alvast dat jullie er even hard naar uitkijken als wij.
We zijn vanuit de leidingsploeg ontzettend tevreden hoe onze werking in zo een moeilijke periode
toch zo vlot kan verlopen en daarin willen we jullie ook nog bedanken. Een Stevige Linker,
De Leiding
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Beste leden, ouders en sympathisanten

Dat het een bewogen scoutsjaar is moeten we jullie niet vertellen…
In deze uitzonderlijke, vervelende omstandigheden bleef onze leidingsploeg vollenbak doorgaan met het
organiseren van geweldige vergaderingen. Wij willen hen graag uitdrukkelijk bedanken voor hun
doorzettingsvermogen! We duimen alvast voor zorgeloze zomerkampen!
In ‘normale omstandigheden’ organiseren wij, als VZW, enkele activiteiten
tijdens het scoutsjaar. Hiermee proberen we wat geld bij elkaar te brengen,
ter ondersteuning van de scoutsgroep én om herstellingen aan de lokalen
e.d. te financieren.
Ons jaarlijkse eetfestijn, dat voorzien was op 22 mei, kunnen we ook dit
jaar jammer genoeg niet laten doorgaan.
Tijdens het weekend van 27 april hebben wij scoutsvlagjes huis aan huis
rondgedeeld. We hopen hiermee de verbondenheid van Scouts Sinaai extra
te ondersteunen én te tonen aan heel Sinaai en omstreken!
Hang het vlagje aan je fiets en laat iedereen trots zien dat je van Scouts
Sinaai bent!

Misschien heeft u zicht al eens afgevraagd wie voor onze lokalen zorgt?
Wel, dat zijn wij, de VZW! Naast de enthousiaste leidingsploeg zijn wij, een gemotiveerde bende ouders en
oudleden. We zorgen voor het onderhoud, vergunningen en verhuur van de lokalen in de zomerperiode.
Helpende handen zijn altijd bijzonder welkom. Ben je een handige Harry, of heb je een stielman met een
gouden hart in de familie? Of wil je gewoon af en toe eens mee komen klussen? Je bent zéér
welkom! Je hoeft daarom niet meteen aansluiten bij de VZW, je mag ons ook laten weten als we je voor een
bepaald klusje om hulp mogen vragen!
Heb je interesse? Mail je gegevens naar
vzwscoutssinaai@gmail.com! De leden, de leiding én wij zijn je heel
erg dankbaar!
Hou jullie gezond!
VZW Scouts Sinaai
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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.
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Kapoenselsss
Zondag 2/5: Kl

KKENSPEL

Wie weet er hoe lang een minuut is? Wie weet wat de grote wijzer
betekent? Wie kan er al klok lezen?
Wij niet! Dus dat is gelukkig niet nodig voor deze vergadering.
De klok krijgt vandaag een compleet andere functie!

Kom zeker op tijd

Zondag 9/5: RARARA.... Wat is er beter dan scouts van 14u-17u?

SCOUTS VAN 10U-17U!!!!!!!!!!!!!
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Vandaag staat er een volledige dag scouts op de planning! Woehoew
joepiejoepiejeeej Yeah WoppieweejSuper!
Als miss Corona het toelaat, maken we samen een toffe uitstap.
(allemaal dus eens lief lachen naar de coronacijfers)
Als miss Corona het ons niet toelaat, blijven we gewoon in den bos.
(wat natuurlijk ook kei leuk zal worden)
Vanaf wij meer weten, horen jullie het wel! Er zal dus nog meer info volgen!

Zondag 16/5: MELKWEGTOCHT +
kampvoorstelling? (tromgeroffelllllll)
Vandaag vertellen we jullie al onze ruimte
avonturen! (ja, de leiding is al in de ruimte
geweest)
Opgelet; Er ligt natuurlijk melk op de
melkweg, dus regenlaarzen zullen van pas
komen! We willen geen natte voeten hé.

Jullie zullen ondertussen ook wel al razend benieuwd zijn naar het kamp (jaja, dat zit
er aan te komen!). Hoog tijd voor een beetje meer info!
Dus, leg jullie leesbril maar al klaar, want vandaag krijgen jullie het kampboekje mee
naar huis!!!!
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Zondag 23/5: TRUKENDOOSDAG
Vandaag mogen jullie
eens proeven van het
leven van een
circusartiest.
Kom verkleed om jullie extra goed te kunnen inleven!

Zondag 30/5:

LEIDING

LEDEN

Vandaag zullen jullie kei goed moeten samen werken want jullie nemen het op tegen
niemand minder dan de enige echte kapoenenleiding!!! Wie wint deze battle? Worden
het de gewelddadig schattige kapoenen? Of de mega coole leiding? We ontdekken
het allemaal vandaag!

10

Opgelet: Vanaf deze week zullen jullie opnieuw
regelmatig andere leiding zien verschijnen. De
oorzaak hiervan noemen we ‘examens’, een raar
beestje dat ons verplicht om in de boeken te
duiken.

Zondag 6/6: BOSSPEL
Jaja! Tis weer van da! Een bosspel! Niks zo leuk als eens goed ravotten in ons
prachtig bos. => Doe jullie loopbenen zeker aan!
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XXXXL
GEZELSCHAPSSPEL
Zondag 13/6:

We spelen een gezellig
gezelschapsspel in goed gezelschap.
Word jij de pion? Trek jij het goeie kaartje?
Gooi jij het hoogste aantal ogen met de
dobbelsteen?

Zondag 20/6: kakapult, takapult, katapalt? Hoe
noemen ze dat ook al weer?
Soit, jullie zullen wel zien!
Het wordt weer een zotte vergadering

(eentje met schieten
enzo)
Gelukkig hebben we geen tv’s op de
scouts.
Klaar om projectielen af te schieten?

Zeer veel groeten, knuffels en mopjes
Joren, Stan, Tine, Auke, Tuur en Mauranne
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WELPEN
02/05
Joepie!!!!!! Onze jaarlijkse

WIELETJESVERGADERING staat op de
planning! Haal die racefiets,
skateboards, steps en alles waar
wieltjes aan zit maar uit jullie tuinhuis,
neem ook zeker knutselgrief mee
zodat we jullie racewagens kunnen
pimpen!!!!

09/05 (10u-17u)
Yes, JEEEEJ, GE-WEL-DIG!!! Dit wordt
de dag van ons leven!! Jaja je hebt het
goed gehoord DE DAG. Vandaag
spreken we al af om

10u

’s morgens

aan de hoofdingang van het Ster in
Sint-Niklaas!!! Vergeet jullie
LUNCHPAKKET niet!!!

16/05
Spetter, spetter, spet deze
namiddag wordt super vet!! Trek je
zwembroek maar al aan en zorg dat
waterpistool gevuld is want het
beloofd een natte zondagnamiddag te
worden!!

je
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VRIJDAG 21/05 ( 19-21u)

PPFFF examens!!! Maar we
staan nog steeds paraat voor
jullie, dit echter wel vrijdag van
19-21u! Trek vanavond jullie
mooiste pak aan en zet jullie
pokerface maar op want het is
een beestige Casino avond!!!!!
VRIJDAG 28/05 (19-21u)
Zorg dat je niet te veel eet want vanavond is het een wel héééééél
speciale quiz!! Kukelekuuuu

VRIJDAG 04/06 (19-21u)
Onze welpen kunnen nogal goed chillen heb ik van horen
zeggen. Daarom gaan we deze avond samen chillen met
een filmpje en een snackje. Trek jullie pyjama broek maar
aan en de snoepkast thuis open zodat je iets te knabbelen
hebt voor tijdens de film!!
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VRIJDAG 11/06 (19-21u)

!!!OPGELET!!!
gezelligheidsalarm!! We spreken
UUR vroeger af (18u dus). Een echte
gezellige ouderwetse BBQ om daarna
samen lekker te smullen rond een
kampvuur!!!! Dat klinkt niet enkel super
DAT IS HET OOK!!!!

één
allemaal
leuk….

VRIJDAG 18/06 (19-21u)
We zijn dit jaar heel veel op onze
gebleven! Tijd om daar verandering
brengen!! Vanavond is het
fakkeltocht door de SNOASE
straten!!!!!

bos
in te

VRIJDAG 25/06 (19-21u)

Met spijt in ons hart maar met
enorm veel goesting voor ons
kamp is dit de laatste vergadering,
en wat is er nu beter dan gewoon
nekeer een super groot
welpenfeest uit de grond te
stampen !!! gewoon WIJ samen en
ons amuseren alsof de morgen niet
bestaat!!
Een ongelofelijke stevige, ontsmette, deugdoende linker en miljaardegrijs wat
hebben wij zin om met deze bende op kamp te trekken!!
De welpenleiding
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Jonggiverssss
2 mei (14u-17u) (achterkant bos = jullie ingang)
Vandaag doen we een superduppermegaawesome
bootjesrace dus breng zeker plastieken flessen, karton en
ander gerief mee om een mega zot bootje te maken.

9 mei (

10u-17u) (achterkant bos = jullie ingang)

Vandaag is het een speciale dag. In plaats van zondag namiddag activiteit is het vandaag een hele
dag scouts. Dus kom zeker met de fiets naar den bos.

16 mei (14u-17u) (achterkant bos = jullie ingang)
Omdat een paar van jullie de techniekskilz nog niet onder de knie hebben doen we vandaag
techniekenvergadering.

21 mei (20u-22u) vanaf vandaag zijn het avondvergaderingen
(achterkant bos = jullie ingang)
Tis al lang geleden dat we nog eens een
gezelschapsspelletje hebben gespeeld. Daarom vandaag
eens lekker gezellig gezelschapsspelletjes avond.

28 mei (20u-22u) (avondvergaderingen) (achterkant bos = jullie ingang)
Rararara wat doen we vandaag? Het heeft iets te maken met opdrachten doen binnen de minuut.
Rarararararara wat zou het kunnen zijn?
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4 juni (20u-22u) (avondvergaderingen) (achterkant bos = jullie ingang)
Nomnom! Het heeft iets te maken met heet vet vandaag…We doen
vandaag een superdeluxe frituur vergadering.

11 juni (20u-22u) (avondvergaderingen) (achterkant bos = jullie
ingang)
Weg met die onderbroeken en gewone tradities. Trek maar al jullie
rokken aan en haal die doedelzakken maar al boven want vandaag
doen we highlandgames.

18 juni (20u-22u) (avondvergaderingen) (achterkant bos = jullie
ingang)
Vandaag doen we in plaats van normale spelletjes, kleine spelletjes aka
minigames!! Joepiee!!!!!

25 juni (20u-22u) (avondvergaderingen) (achterkant bos = jullie
ingang)
Omdat het de laatste vergadering is voor ons superawesomemegakamp gaan we er eens goed
tegenaan met een goe feestje!!!

Stevige linker van jullie favo leiding!
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Zondag 2 mei
Jajaa tis van da, nog eens tijd om ons goe
vuil te maken me VETTIGE spellekes !!

Zondag 9 mei (vanaf 10:00)
Ontbijt maar niet te veel want we gaan eens goe brunchen nom nom.
Zodat we daarna weer onze charmes kunnen bovenhalen om snoepen te
verkopen en GELD VERDIENNNNNNEN!!!!

Zondag 16 mei
Vandaag doen we ne variant op de mega coole toffe BOB DE VISSER vergadering!!!!

Vrijdag 21 mei (20-22u)
wa kunde zoal frituren?? Awel daar zullen we deze avond
achterkomen.
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Vrijdag 28 mei (20-22u)
Als ge wilt, breng wa shnacks mee

Vrijdag 4 juni (20-22u)
Ondanks er nog maar 1 iemand 3X7 is bij ons, doen we toch ne gekke
casinoavond!!

Vrijdag 11 juni (20-22u)
Tis eens tijd voor onze versie van een givercafé eee. Wa toffe truckskes leren en vooral
goe chillen.
Vrijdag 18 juni (20-22u)
VERRASSINGSVERGADERING
Vrijdag 25 juni (20-22u)
LAAAAATSTE VERGADERING VOOR KAMP
Als ge ne goeie afsluiter wilt, moet ge zeker komen !
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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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