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Gegroet allemaal!  

De eerste maand van het nieuwe jaar is voorbij gevlogen en we maken ons op voor de maand van de  
liefde: februari! In februari zijn de examens voor de leiding gedaan  
( jeeeeuuuiihj) dus laten we de donkere avondactiviteiten achterwege en spreken we terug af op zondag  
tussen 14u en 17u. Wie nieuwsgierig is naar de activiteiten, kan zoals gewoonlijk in het takblaadje terecht.  

Vooraleer we februari officieel op gang trappen willen we nog een aantal belangrijke data aankondigen  
voor deze korte maand (en het vervolg van ons scoutsjaar).  

Duoweekends & kapoenendag:  

Hierover vond je in de vorige fluiter ook al de nodige informatie maar we geven toch graag nog een kleine  
reminder mee:  

De douweekends voor de derdejaars van de wouters, jonggivers & givers gaan door tijdens het weekend  
van 24/02 tot 26/02. De kapoenendag zal doorgaan op 26/02 op De Ster.   

De uitnodiging hiervoor mag je binnenkort in de mailbox verwachten.  

BBQ:  

Onze jaarlijkse barbecue zal dit jaar doorgaan op 29 april. Meer informatie zal later terug te vinden zijn op  
onze website en andere sociale media. Allen daarheen is de boodschap!  

Kampen  

Tot slot geven wij jullie alvast de data voor de zomerkampen mee.  

•Kapoenen: 26/07 -31/07 

•Wouters: 24/07 -31/07 

•Jonggivers: 21/07 -31/07 

•Givers: 21/07 -31/07 

Tot slot wensen wij jullie een beestig, liefdevol en een heel scouteske maand februari toe!!!  

Een stevige poot,  

Bas, Viktor & Hanne  



  

Dag allerbeste vrienden en vriendinnen van de kapoenen! Eindelijk kunnen we weer samen ravotten  

op zondagnamiddag!! Februari mag dan wel de kortste maand zijn, maar dat gaat ons niet  

tegenhouden om dubbel   zoveel pret te hebben!!! Wij hopen dat jullie dan ook allemaal zoveel  

mogelijk naar de scouts komen!  

Zondag 12 februari:  

Vandaag vieren we Valentijn op de scouts. Aan de  

hand van enkele leuke spelletjes en opdrachtjes,  

kom je te weten wie jouw ideale partner is bij de  

kapoenen!   

Ben jij benieuwd wie jouw ideale vriend of  

vriendin kan zijn? Kom dan zeker  van 14u tot 17u  

naar de schakel!!  

ZONDAG 5 februari:  

JOEPIE! Eindelijk terug zondagactiviteiten!!!  

Trek je wandelschoenen aan, want vandaag  

maken we een dagtocht! Kom voorbereid  

naar de Schakel om 14:00. Je kan  

opgehaald worden om 17:00.  

Zondag 19 februari:  

Zet je gekke hoed maar al op, want  

vandaag is het CARNAVAL!!!  

Vandaag houden we een leuk  

carnavalsfeestje en spelen we allemaal  

leuke partygames!  

Kom zeker het beest uithangen  van 14u tot  

17 u op de schakel!   

PS: Vergeet je natuurlijk niet te verkleden  



  

Zondag 5 maart:  

Vandaag moeten jullie ervoor zorgen dat jullie  

een hecht team vormen! Jullie moeten ervoor  

zorgen dat jullie de leiding verslaan in het  

leiding-tegen-kapoenenspel!   

Kom zeker naar de schakel van 14u tot 17u.  

PS: Als jullie ons verslaan, krijgen jullie zeker en  

vast een beloning             

Zondag 26 februari:  

Vandaag is het een speciale dag! Het is namelijk  

KAPOENENDAG!!!   

Deze zondag gaan we  van 14 u tot 17u leuke  

activiteiten doen op het ster  met de kapoentjes  

van alle scoutsen van Sint-Niklaas. Spannend he??  

Geen stress, Mor, Toto en Simba zijn ook heel de  

tijd aanwezig    .  

Laten we met zoveel mogelijk kapoenen zijn, zodat  

we kunnen tonen aan heel Sint-Niklaas dat scouts  

Sint-Martinus de stoerste kapoenen heeft!  

Uitnodiging volgt nog!  

Laten we er samen een fantastische maand februari  

van maken!!! 
  

Stevige linker, 
  

Mor, Toto en Simba 
  



    

Beste woutertjes,  geef deze maand maar extra veel knuffels aan jullie liefjes, want het is de  

maand van de liefde! Maa r  daarnaast   gaan we ook andere epische activiteiten doen! Inclusief  

onze verkoopactie voor jullie kamp!   

Zondag 5 Februari:   

Vandaag   hebben wij een ver r assingsactiviteit  

voor jullie gepland. Jullie zullen dus nog even  

moeten wachten om erachter te komen   wat  

we zullen gaan doen ,   maar laat jullie  

gedachten maar al op hol slaan. We  

verwachten jullie  van 14:00u tot 17:00u   op  de  

schakel !   

Zondag 12 Februari:   

Vandaag gaan we samen super   lekkere  

M ilka - pakketten verkopen!  Alle winst van  

deze verkoop gaat integraal naar jullie  

kamp! Dus zeker allemaal aanwezig!   J ullie  

worden verwacht  op de schakel van  

10:00 u tot 17:00u  en vergeet zeker geen  

lunchpakket mee te nemen!   

Zondag 19 Februari:   

Slecht nieuws, vrienden! Enkele slechteriken  

hebben Nieuwkerken veroverd en vandaag is  

het aan jullie om ons geliefde dorp terug te  

winnen!   Hopelijk komen jullie in grote aantallen  

zodat we deze strijd zeker winnen! We  

ver w achten jullie  op de schakel van  14:00 u tot  

17:00 u.   



  

Vrijdag  2 4 -  zondag  2 6  februari:   

G oed nieuws voor de derde jaar wouters !  Z ij  

hebben namelijk duo - weekend.  Dit is een  

weekend met alle derdejaars vanuit heel Sint - 

Niklaas!  De uitnodiging volgt nog met alle  

nodige informatie. Voor de andere wouters is  

er jammer genoeg geen  vergadering !     

Vrijdag   3   maart:   

Hopelijk zijn jullie  dansbeentjes een beetje  

opgewarmd,   want deze  vrijdag   gaan we naar de  

Neon Limo Fuif   en hier zal je je beste  

dansmoves laten zien!  Jullie moeten echter wel  

4  euro contant   meenemen, dus  vergeet dit  

zeker niet .  We verwachten jullie  op de markt  

van Sint - Niklaas  van  18:30  tot  20:30.   

Stevige poot   

Balou, Tabaqui, Ja c ala en Marala   



  

Het is  februari , dat betekent dat   de dag en   beginnen langer te worden het wordt al een beetje warmer.  

Wat hebben we meer nodig om   top ve rgadering en   te h ouden ? Niets eh !   Kom   dus zo veel mogelijk om  

nog eens goed te ravotten!!!  Be there or be saai eh!   

Zondag 5 februari   

Jow vrienden!! Vandaag hebben we een  

gekke ver r assingsactiviteit!   

HUUUH TERUG OP ZONDAG???????  

WAAA??? Wow en deze keer is het  é cht  

een ver r assing…   

Jullie zijn allen welkom op de schakel  

van  14:00 -   17:00   

Zondag 12 februari   

Vandaa g is  het spijtig genoeg geen  

verrassing   meer . We gaan vandaag naar  

De Ster om   nog  eens   goede oude  

pleinspelletjes te spelen   ( joepie )!   

We verwachten jullie  van 14:00  –   17:00   

op de schakel     

Zondag 19  februari   

Ik  hoop dat jullie niet bang zijn v oor   

hoogtes, want vandaag spelen we het  

grote ladderspel . Laat de knikkende  

knietjes  maar thuis.    

We verwelkomen jullie   van 14:00  –   

17:00  op de schakel     



  

Vrijdag 24/2 – Zondag 16/2 

Dit weekend is het duoweekend! Dat 

betekent dat onze derdejaar(s) op 

weekend gaan met alle andere 

derdejaars van de scoutsen van Sint-

Niklaas! Joehoe, superleuk!  

De uitnodiging wordt binnenkort 

verstuurd. 

Voor de andere leden is er dit 

weekend helaas geen scouts ☹ 

We spreken af om 20u op het 

Stationsplein in Sint-Niklaas 

 

  

    

  

Zondag 5  maart   

Als leiding waren we eens benieuwd wie  

van de jonggivers  het best is in alle   

onderdelen van de wetenscha p . Daarom  

spelen we vandaag het Homo - universalis - 

spel    

We verwachten jullie  om 14:00 tot 17:00  

op   de schakel   

Stevige poot, jullie 

studerende leiding
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Sshhttt  vandaag  drugsspel.  we  spelen  

Hopelijk zijn jullie sluipskills optimaal, want  

vandaag zullen jullie ze nodig hebben. Wij zien  

jullie van  u tot 17u @ de schakel 14   

5   F EBRUARI   

AHAAAA, Tijd om wat geld in te zame len voor  

ons   epische   tentenkamp! Februari is de  

maand van de l iefde, daarom gaan we  

vandaag  Valentijn zakjes   maken en verkopen.  

Jullie worden allemaal  van  u  10 tot 17u  op de  

schakel   verwacht   neem  een  zeker  en  

lunchpakket  mee     

  Jullie  PS:  liefjes  mogen  a ltijd  komen  

meehelpen    <3   

12  F EBRUARI   



  

19   Februari is de 50 
ste   dag van het jaar.  Reden te  

meer om de 50   opdrachten chal lenge spel te  

spelen.  Kunnen jullie  tegen het einde van de da g 50  

opdrachtjes vervullen?    

Met hoe meer jullie zi jn, hoe sneller jullie de   finish  

bereiken.  V an  14 u tot 17u op de schakel!      

19  FEBRUARI   

STEVIGE POOT VAN  L ORREEE  & HANNEUUU   XXX   

24-   26  FEBRUARI   

5  MAART   

Vandaag gaan we ons n og eens uitleven op  

het ster. Sp elen in de speeltuin, zandkastelen  

bouwen, naar de diertjes kijken …   wie heeft  

daar nu geen zin in? (hihihihihi)    

Jullie worden  van 14u t ot 17u op de schakel   

verwacht, tot dan!    

Woehoew, goed nieuws voor de derde  
jaar givers! Vandaag is het duoweekend! 

Dit is een weekend met alle derdejaars van  
Sint-Niklaas.  Hopelijk hebben jullie er  
evenveel zin in als ons. De uitnodiging met  
extra  info volgt nog, tot dan! :)   



 


