
 

HET 

FLUITERTJE 
DECEMBER 2022 

Scouts Sint-Martinus 

Nieuwkerken-Waas 



 

Dit is weeral de laatste fluiter van het jaar 2022. Wat gaat de tijd toch snel. Maar niet getreurd, in 2023 

vliegen we er minstens even hard in. Wat wel belangrijk is: wegens de examenperiode van onze leiding 

zullen activiteiten in december en januari plaatsvinden op vrijdag- of zaterdag avond. Kijk dus zeker goed 

na waar en hoe laat iedereen verwacht wordt. 

Wafelverkoop 

Op 27 november zal er een afhaalmoment zijn op de schakel (heihoekstraat 204b). Van 10u tot 17u kan je 

langskomen om je bestelling af te halen. Die dag zelf zijn onze leden op pad om van deur tot deur te 

verkopen. Let wel op, marsepein is niet meer te bestellen, dit was enkel via voorverkoop.  

Opgelet! Als je al lekkere wafels hebt bestelt maar nog niet hebt betaald, doe dit dan zeker door over te 

schrijven naar onderstaand rekeningnummer. 

- BE73 7330 1746 3060 -. 

Vragen kan je altijd sturen naar groepsleiding@scoutsnieuwkerken.be 

Dasringen 

Wij verkopen dasringen aan €2 per stuk. Heb je er nog geen en zou je hiermee je perfect uniform willen 

aanvullen? Spreek dan zeker voor of na een activiteit iemand van onze leidingploeg aan. 

Sint op de schakel 

Op 2 december maken de Sint en zijn pieten even tijd voor alle brave kindjes op de schakel. Omdat hij het 

deze periode heel druk heeft zal de activiteit samen doorgaan met de Chiro, KSA en KLJ. Wil jij weten wat 

voor lekkers hij mee heeft gebracht? Kom dan zeker langs. 

Kerstfeestjes 

December is de maand van vele leuke feestjes met cadeautjes en lekker eten. Dit is in onze scouts niet 

anders. Daarom organiseert elke tak een kerstfeestje op zaterdag 17 december. Voor verdere informatie 

verwijzen we jullie door naar de takblaadjes en de uitnodiging die nog volgt!  

Lidgeld 

Tot slot nog even vermelden dat er een aantal leden het lidgeld nog niet betaald hebben. Dit is een 

verplichting van Scouts & Gidsen Vlaanderen en zorgt er vooral voor dat jullie zoon/dochter verzekerd is. 

Het bedrag is €36 en kan worden gestort op BE73 7330 1746 3060 met vermelding van voor- en 

familienaam, alsook de tak waarin jouw zoon/dochter zit. 

Dit was een algemeen overzichtje van deze maand. Alle info in verband met de takactiviteiten vinden 

jullie hieronder. 

 

Een stevige linker, 

Bas, Viktor & Hanne 



Het is weeral de allerlaatste maand van het jaar. Wat gaat de tijd toch snel. Maar december is de 

maand van Sinterklaas en de Kerstman, en dus ook de maand van veel cadeautjes! Dat vinden jullie 

vast en zeker wel leuk.  

Vergeet wel niet dat wij in deze maand scouts hebben op vrijdagavond in plaats van op 

zondagmiddag. Dit is omdat de leiding examens heeft en dus heel veel moeten studeren. Maar los 

daarvan gaan we er weer een ongeloofelijke scoutsmaand van proberen maken!!! 

Vrijdag 2 december: 

Hoor wie klopt daar kapoentjes??? Het is de 

sint!!! Deze vrijdagavond komt de Sint naar de 

schakel. Hoe spannend is dat?  

Kom zeker van 18u30 tot 20u30 naar de schakel 

als je de Sint wilt zien en wie weet krijgen jullie 

zelf een cadeautje…      

Zaterdag  17 december: 

Joepiee!! kerstfeestje met de kapoenen. Wie heeft 

er zin in een avondje met lekker eten en leuke 

cadeautjes? 

Wat neem je mee? 

- Een cadeautje ter waarde van €5

- €5 om te smullen van het lekker eten.

Jullie worden verwacht op de schakel van 18u30 tot 

20u30, Tot dan!      

Vrijdag 9 december: 

Deze week gaan we nog eens gaan 

zwemmen! Hebben jullie ook zoveel zin om 

supersnel van de glijbanen te gaan en 

allemaal samen in de wildwaterbaan te 

gaan?? Kom vandaag dan zeker naar 

zwembad de Meerminnen in Beveren 

(Pastoor Steenssensstraat 108a) van 18u00 

tot 20u30. Neem ook €7 mee 



Vrijdag 23 december: 

Deze avond houden we het lekker relaxed en 

chill. We kijken samen met de wouters een 

super leuke film.  

Neem zeker een kussen en een deken mee 

als je dat wilt. Snackjes en drankjes worden 

voorzien door de leiding!! 

De cinema gaat door op de schakel van 18u30 

tot 20u30. Hopelijk tot dan!  

Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als ons!!! 

Stevige linker, 

Mor, Toto en Simba 

Vrijdag 6 januari: 

Vandaag is het Driekoningen. De drie 

koningen waren de eerste die de kleine 

baby Jezus zagen in het kerststalletje. 

Wie van jullie wilt ook een koning worden?? 

Kom dan zeker naar de schakel van 18u30 

tot 20u30. 

Vrijdag 30 december: 

Vandaag is het jammer genoeg geen scouts, 

maar niet getreurd want volgend jaar zijn 

we er weer met super leuke activiteiten!  

We wensen jullie alvast een super gelukkig 

nieuwjaar en tot volgend jaar      



Zaterdag 17 december: 

Het is dringend eens tijd voor een feestje, 

namelijk een kerstfeestje!! Vandaag gaan we 

samen eten, cadeautjes uitwisselen en heel 

veel plezier hebben. Jullie worden van 18u30 

tot 20u30 op de schakel verwacht met een 

cadeautje ter waarde van €5 en €5 cash voor 

het heerlijke kerstdiner! 

(Uitnodiging volgt nog!) 

Dag beste Woutertjes, 

Het is ondertussen alweer december, de dagen worden korter en 

kouder en iedereen weet wat dat betekent, toch? Veel feest, veel 

cadeautjes en nog veel meer superleuke activiteiten op de scouts! 

Vrijdag 2 december: 

We zijn vorige maand al op Sinterklaas-
weekend geweest, maar deze week komt hij 
ons toch nog eens een bezoekje brengen op de 
schakel! Hopelijk zijn jullie toch een beetje flink 
geweest want dan krijgen jullie misschien wel 
iets lekkers!  Wees dus allemaal zeker 
aanwezig op de schakel van 18u30 tot 20u30  

Vrijdag 9 december: 

Deze week gaan we nog eens gaan 
zwemmen! Hebben jullie ook zoveel zin 
om supersnel van de glijbanen te gaan  en 
allemaal samen in de wildwaterbaan te 
gaan?? Kom vandaag dan zeker naar 
zwembad de Meerminnen in Beveren 
(Pastoor Steenssensstraat 108a) van 

18u00 tot 20u30. Neem ook €7 mee      



 

Vrijdag 23 december: 

Vandaag gaan we nog eens samen een 

filmpje kijken! Pak een dekentje en wat 

lekkere snacks mee! En dan zien we 

jullie op de schakel van  18u30 tot 

20u30! 
 

Vrijdag 30 december: 

Jammer genoeg is er op deze dag geen 

vergadering!      Wij snappen dat jullie 

ons natuurlijk superhard gaan missen, 

maar probeer toch iets leuk te doen en 

dan zal de dag zo voorbijvliegen! Tot 

volgende week! 

 

Vrijdag 6 januari: 

Vandaag spelen we het ultra vette en 

mega coole  driekoningen-spel! Zijn 

jullie ook zo benieuwd wat we juist 

gaan doen?  Kom dan zeker naar de 

schakel van 18u30 tot 20u30, want dit 

wil je echt niet missen! 

 

 

Stevige poot en fijne feestdagen 

gewenst! 

Balou, Jacala, Marala en Tabaqui 

 



Vrijdag 2 december 

Sinterklaas jonggivertje, gooi wat in men 
schoentje, gooi wat in men laarsje, dank u 
Sinterklaasje! 

Hopelijk zijn jullie dit jaar allemaal flink geweest 
want de Sint komt vandaag naar de schakel! :))) 
Daarnaast zullen we ook te weten komen wie van 
jullie de slimste is dus kom zeker van 19 tot 21 uur 

naar de schakel en vergeet uw brein niet. 

Vrijdag 9 december 

Pak allemaal een handoek en een 
zwembroek mee want vandaag gaan 
we ..’tromgeroffel’ ZWEMMEN!!!! Wajow 
super vet wer. We verwachten jullie van 
18u45 tot 21u aan het zwembad van 
beveren. Vergeet zeker geen €7 mee te 
nemen. 

Dag kindertjes! Deze maand nóg donkerder en nóg kouder, maar niet getreurd, want jullie leiding 

maakt het deze maand extra gezellig! 

Postscriptum: De activiteiten deze maand vallen telkens op vrijdagavond omwille van de 

examens. Ook in januari zijn de activiteiten op vrijdagavond omdat de leiding dan examens heeft. 

Zaterdag 17 december 

Merry Chrysler! Vandaag is het ons kerstfeestje 

dus trek jullie gekste kersttruien maar aan! 

Belangrijk: Neem allemaal een cadeautje mee 

ter waarde van ongeveer 5 euro! 

Er wordt ook avondeten voorzien, maar 

hiervoor moeten jullie ook 5 euro meenemen! 

Meer info volgt in de uitnodiging die nog 

verstuurd wordt!  

@ De Schakel van 19u tot 21u 



Stevige poot van jullie lievelingsleiders

 Jan, Bjorn en Mathias!

Vrijdag 23 december 

Neem allemaal jullie dekentje mee, want 

we gaan vanavond gezellig een film kijken! 

Kom van 19 tot 21 uur naar de Schakel! 

Vrijdag 6 januari  

Zei er iemand DISCOSCHAATSEN??? 
Vandaag trekken we naar Antwerpen om 
samen met de givers te gaan schaatsen! We 
spreken stipt om 18u af op de schakel waarna 
we samen naar Antwerpen rijden. We zullen 
tegen 21u30/22u terug zijn op de schakel. 

Wat neem je mee?

- €13 gepast!
- Handsschoenen

Vrijdag 30 december 

Jammer genoeg is het vandaag geen scouts!
Maar niet getreurd want in Januari zijn we er al 

weer met super epische vrijdagen! 



Zorg dat je met een lege maag op de schakel 
toekomt want vanavond is het kerstetentje!!!!  
Wat is er beter dan gezellig samen eten en kerst 
vieren?  
Wat neem je mee?  

- Cadeau ter waarde van €5 tot €10
- €5 voor het lekkere avondeten

 We verwachten jullie vanaf 19u tot 21u 

VRIJDAG 2 DECEMBER 

Aangezien de examenperiode nadert, geven  
we vanaf nu op vrijdag vergaderingen. 
Starten doen we met een gezellige 
filmavond! Kom  dus zeker van 19u  tot 21u 
naar de schakel. 
Daarnaast komt er nog iemand 
speciaal op bezoek, wie o wie zou dat 
zijn? :o

ZATERDAG 17 DECEMBER 

VRIJDAG 9 DECEMBER 

Pak allemaal een handoek en een 
zwembroek mee want vandaag gaan 
we ..’tromgeroffel’ ZWEMMEN!!!! Wajow 
super vet wer. We verwachten jullie van 
18u45 tot 21u aan het zwembad van 
beveren. Voor de leden jonger dan 16 jaar 
nemen €7 mee, de leden vanaf 16 jaar 
nemen €9 mee :-) 



STEVIGE POOT VAN JULLIE LEIDING XXX 

 

VRIJDAG 23 DECEMBER 

VRIJDAG 30 DECEMBER 

Trek jullie chique’ste kostuum en mooiste 

kleedje maar aan want tonight is game night!! 

Neem zoveel mogelijk floes en spelletjes mee 

om te weten te komen wie den echte baron 

van onze game night is. Kom dus zeker van 

19u tot 21u naar de schakel.  

Jammer genoeg is het vandaag geen scouts     

Maar niet getreurd want in Januari zijn we er al 

weer met super epische vrijdagen! 

Wij willen jullie dan ook alvast een gelukkig 

nieuwjaar wensen! xxx Lore en Hanne <3 

VRIJDAG 6 JANUARI 

 Zei er iemand DISCOSCHAATSEN??? 
Vandaag trekken we naar Antwerpen om 
samen met de Jonggivers te gaan schaatsen! 
We spreken stipt om 18u af op de 
schakel waarna we samen naar Antwerpen 
rijden. We zullen tegen 21u30/22u terug zijn 
op de schakel. 

Wat neem je mee?

- €13 gepast!
- Handsschoenen



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 
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