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Lente, is weer in ’t land... Ja hoor, de eerste lentezonnestralen hebben onze dagen gevuld en 

dat betekent dat we kunnen terugkijken op een aantal goedgevulde scouteske 

wintermaanden. Daarnaast bereiden we ons weer voor op een prachtige zomer! Vooraleer 

we deze aanvatten, is het tijd voor de maand april. En niet anders dan andere jaren is er 

tijdens deze maand weer heel wat te beleven bij scouts Sint-Martinus. Benieuwd? Lees dan 

snel verder. 

Groepsweekend 
Van 14 tot 16 april gaan we met z’n allen op groepsweekend! Met de kapoenen, wouters, 

jonggivers en givers gaan we allemaal samen leuke dingen doen op verplaatsing. De 

uitnodiging voor dit zalige weekend komt binnenkort op de website en er volgt zeker nog 

een mailtje met de nodige informatie. 

JBO 12+ activiteit 
Op zondag 23 april 2023 is het de jaarlijkse JBO 12+ activiteit. Dit houdt in dat de jonggivers 

en givers samen met de andere jeugdbewegingen van de Schakel (Chiro, KSA en KLJ) een 

groot spel gaan spelen. Voor de kapoenen en de wouters is er vandaag gewoon activiteit. 

BBQ 
Yes, onze jaarlijkse BBQ staat weer voor de deur! We nodigen iedereen uit om op 29 april 

een lekker vleesje te smikkelen en te genieten van enkele spetterende optredens! 

Tussen 14u en 16u verwachten wij alle leden om samen een episch groepsspel te spelen. 

Vanaf 16u openen we onze bar en kunnen jullie gezellig komen aperitieven. Aansluitend 

volgt natuurlijk de barbecue! We sluiten deze fantastische dag af met leuke optredens en 

een knetterend kampvuur. 

Inschrijven kan vanaf nu op onze website, dit kan nog tot 22 april. Hopelijk mogen we jullie 

massaal ontvangen en maken we er tezamen een top editie van! See you there! 

https://www.scoutsnieuwkerken.be/?page=bbq 

 

Zo, dit is alles voor de goedgevulde aprilmaand. Stevige poot en hopelijk tot snel, 

Bas, Viktor & Hanne 

https://www.scoutsnieuwkerken.be/?page=bbq


 

 

 

 

 

 

Zondag 2 april: 

Joepie, het is paasvakantie! Om dit goed 

in te zetten, spelen we vandaag een 

episch bosspel! Zijn jullie net zo een 

Tarzan als Simba? Kom het dan zeker 

bewijzen! We spreken van 14u tot 17u af 

op de schakel! 

 

 

 

Zondag 9 april:  

Vandaag is het Pasen, dus geen 

activiteit!  

Veel succes met paaseitjes 

rapen en we zien jullie 

volgende week! 

 

 

14-15-16 april:  

Het jaar na een groepskamp wordt zoals gewoonlijk gevolgd door een 

groepsweekend, een weekend met ALLE takken! De uitnodiging met 

verdere informatie wordt doorgestuurd via mail. 

 

  



 

 

 

 

Zondag 23 april:  

Jullie worden met stevige 

wandelschoenen verwacht op de 

Schakel van 14u tot 17u, want we 

doen vandaag WANDELACTIVITEIT 

JOEHOEEE. 

 

 

 

Zaterdag 29 april: 

Vandaag is onze 

befaamde BBQ!!! 

Inschrijven voor de 

BBQ zelf kan tot 22 

april op onze website! 

Meer info op ons 

facebookevenement! 

 

 

Zondag 7 mei: 

We gaan eens het varken uithangen! Doe kleren 

aan die vuil mogen worden en kom naar de 

Schakel van 2 tot 5. 

 

Een stevige linker, Mor, Simba en Toto! 



 

 

 

 

 

 

Zondag 2 april  

Vandaag is er nog eens een lang verwachte 

technieken vergadering! Heb jij zin om nog eens 

iets super cool te sjorren! Kom dan zeker van 14u-

17u naar de schakel! Probeer er zeker bij te zijn 

deze activiteit kan het verschil maken in jouw 

verdere scoutscarrière!      

 

 

 

 

Zondag 9 april  

Vandaag is het Pasen dat wilt zeggen dat 

jullie vandaag gezellig thuis lekkere 

paaseitjes mogen rapen. Er is vandaag 

dus GEEN activiteit! Maar veeg die 

traantjes maar snel weg, want volgende 

week wordt extra leuk! Geniet van de 

lekkere paaseitjes en tot volgende week!!  

 

 

 

Vrijdag 14 april- zondag 16 april 

Dit weekend gaan we op 

groepsweekend!!! HOE LEUK IS 

DAT????? Een super zalig 

weekend met alle takken samen! 

Hier wil je zeker bij zijn! De 

uitnodiging volgt nog.   



 

 

 

 

 

Zondag 23 april  

Wie van jullie heeft er wat balgevoel? Kom 

dan vandaag zeker af, want we spelen 

allemaal verschillende balspelletjes! Voetbal, 

tienbal, baseball, enzovoort! Warm jullie 

spiertjes alvast op en dan zien we jullie van 

14u-17u op de schakel! 

 

 

Zaterdag 29 april  

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse 

BBQ! Kom zeker af met al jullie 

vrienden en familie om samen te 

genieten van heerlijk eten! 

Jullie worden al verwacht van 14-17 op 

de schakel voor een leuk spel, en 

daarna uiteraard gezellig met zen 

allen op de BBQ! 

 

 

Zondag 7 mei   

Het is mei en dan leggen al de vogeltjes een ei! Dus 

vandaag spelen we het grote ei spel! En dit gaan we doen 

op verplaatsing     Wil jij weten op welke super coole 

locatie we dit spel gaan spelen? Kom dan zeker af!!  We 

spreken af op de schakel van 14u-17u! 

 

 

 

Stevige poot van Jacala, Balou, Tabaqui en Marala! 



 

 

 
  

JOOOW liefste jonggivertjes! Wij als top leiding verwelkomen jullie graag in de maand April! De 

maand van plezier, goed weer, chocolade, lente, paasvakantie en vooral weer boordevol toffe 

vergaderingen! Hopelijk komen jullie in zevental naar alle vergaderingen! JOOW de balleeeeen! 

Ps: om te bewijzen of jullie dit lezen mogen jullie allemaal op de eerste vergadering 1 boksje 

geven aan Bjoren! 

Zondag 2 April 

 

Jow kiddo’s! Vandaag gaan we verkopen, en 

dit jaar wordt het een top editie! We 

verwachten jullie allemaal op de schakel van 

10 – 17 uur! Pak allemaal ook een 

Lunchpakket mee en een goed humeur! Haal 

jullie verkooptechnieken maar al naar boven!  

Zondag 9 April 

 

NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOO!!!!!!!!!!! HET IS GEEN 

VERGADERING VANDAAG!??!?!?!? 

NOOOOOOO 

Maar geen paniek kiddo’s, volgende week zien 

we jullie weer mega lang! 

14 – 16 April groepsweekend 

 

JAHOEEE!  Na ons een heel poosje te moeten 

missen gaan we gezamenlijk op weekend! En dan 

nog met heel de scouts!  

 

De uitnodiging volgt maar wij verwachten iedereen 

deze keer! Shoutout naar de drie dames! 

THE JONGGIVERS 



 
 

Zondag 23 April 

 

OW YEAH! VANDAAG IS HET SHOWTIME! We gaan ons 

zwaar bewijzen vandaag als 12 plussers 

JIIIIIIHOEEEEEEE. Zorg maar dat jullie uitgeslapen zijn 

want het wordt een stevige dag! Jullie worden met zen 

allen verwacht @schakel van 14-17 uur! 

Zaterdag 29 April 

 

IT’S THAT TIME AGAIN!  Het is weer tijd voor 

onze jaarlijkse BBQ! Een dag om de zomer van 

2023 goed in te zetten, even al die toetsen en 

taken aan de kant zetten! 

We gaan er een top dagje van maken! Jullie 

worden verwacht van 14-17 op de schakel, en 

daarna uiteraard gezellig met zen allen op de 

BBQ! 

Zondag 7 Mei 

 

Louis doe kalm!!!!! Mosselen en quiche?? Anyway, 

vandaag gaan we sjorren! We gaan alle tips en tricks 

zien van meester/Juffrouw Bjorn, Matibroek en Jan. 

Wij judgen niet. 

Jullie worden met zen allen verwacht van 10 – 17 @ de 

schakel! Met lunchpakket! 

Stevige poot van jullie lieve leiding xo 



Van 14 tot 16 april gaan we met z’n allen op 
groepsweekend! Samen met de andere 
takken gaan we leuke dingen doen op 
verplaatsing. De uitnodiging voor dit zalige 
weekend volgt!  

v  

Haal jullie beste sluipskillz maar al boven. 
Want we sluipen vandaag door Nieuwkerken 
city!! Het is tijd voor jachtseizoen. ���� 
Hopelijk zien we jullie (of zien we jullie net 
niet) op de schakel van 14u tot 17u! 

ZONDAG 2 APRIL   

Vandaag is het jammer genoeg geen 
activiteit. We wensen jullie een fijne 
Pasen! 

  

ZONDAG 9 APRIL  

VRIJDAG 14 – ZONDAG 16 APRIL  



 

Vandaag gaan we eens laten zien dat de 
scouts overduidelijk de beste jeugdbeweging 
van de Schakel is! Kom hiervoor dus massaal 
naar de schakel voor de 12+ activiteit! We 
verwachten jullie van 14u tot 17u, bereid 
jullie dus maar goed voor!  

ZONDAG 23 APRIL  

STEVIGE POOT VAN JULLIE LEIDING XXX 

 

ZATERDAG 29 APRIL   

Omdat we dit jaar op tentenkamp gaan 
moeten we uiteraard jullie sjorskillz nog eens 
testen. Daarom gaan we vandaag nog eens 
een ruige sjorring maken! We verwachten 
jullie van 10u tot 17u op de schakel.  

( Ps: Vergeet je lunchpakket niet)   

ZONDAG 7 MEI  

Yes, onze jaarlijkse BBQ staat weer voor de 
deur! Nodig dus massaal jullie familie en 
vrienden uit  om op 29 april een lekker vleesje 
te smikkelen en te genieten van enkele 
spetterende optredens!  

Tussen 14u en 16u verwachten wij alle leden 
om samen een episch groepsspel te spelen. 
Vanaf 16u openen we onze bar, die door 
jullie, onze liefste givertjes, wordt open 
gehouden���� 

Afsluiten doen we met een knetterend 
kampvuur! Tot daaaan ����  



BAS DE BOCK   Klapperbeekstraat 121, 0471 81 07 69 
9100 Sint-Niklaas 

VIKTOR THIERENS   Nieuwkerkenstraat 235, 0497 63 92 66 
9100 Nieuwkerken-waas 

HANNE VANDERHEYDEN Zonnestraat 2, 0471 35 53 61 
9100 Nieuwkerken-waas 

VIKTOR THIERENS Nieuwkerkenstraat 235,  0497 63 92 66 
9100 Nieuwkerken-waas 

VIKTOR SVACINA Gyselstraat 94,  0494 64 35 90 
9100 Nieuwkerken-waas 

INDY TUYLS Kattestraat 91, 0475 85 08 43 
9150 Kruibeke 

  

KAPOENEN kapoenen@scoutsnieuwkerken.be

LUKAS DE MAAIJER Ruysdaelstraat 58,   0485 38 16 52 
Clinge  

BART RAES Heimolenstraat 132, 0475 74 27 15 
9100 Sint-Niklaas   

CHLOE EGGERMONT Zonnestraat 68,  0477 03 17 20 
9100 Nieuwkerken-waas 

CAROLINE DHONDT Nieuwkerkenstraat 36,  0468 18 87 56 
9100 Nieuwkerken-waas 

WOUTERS wouters@scoutsnieuwkerken.be 

JONGGIVERS jonggivers@scoutsnieuwkerken.be 

MATHIAS SVACINA Gyselstraat 94,   0499 35 46 38 
9100 Nieuwkerken-waas 

BJORN VERHULST Krekelstraat 41, 0471 50 07 62 
9100 Sint-Niklaas   

JAN VEREECKEN Zonnestraat 27, 0475 76 24 88 
9100 Nieuwkerken-waas 

GIVERS Givers@scoutsnieuwkerken.be 

LORE KISBILCK  Kalverweide 3, 0472 89 39 53 
9100 Nieuwkerken-waas 

HANNE VANDERHEYDEN Zonnestraat 2, 0471 35 53 61 
9100 Nieuwkerken-waas 

GROEPSLEIDING groepsleiding@scoutsnieuwkerken.be 

LEIDING 


