
 

HET 
FLUITERTJE 

Maart 2023 

Scouts Sint-Martinus 
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Gegroet scoutsvrienden! Er staat weer een nieuwe scoutsmaand voor de deur. In maart gaan de vogeltjes 
fluiten en worden de dagen weer wat langer EN gaan we natuurlijk weer verder met leuke 
zondagactiviteiten tussen 14u en 17u.  

Wat er op het programma staat kan je terugvinden in het takblaadje. Hieronder geven we nog enkele 
belangrijke data mee zodat jullie van alles op de hoogte zijn.  

Vormingsweekend:  

Leiding In maart trekt de leiding traditiegewijs op vormingsweekend.  

Van 17 tot 19 maart gaan we met heel de leidingsploeg op teambuilding om eens te ontspannen en 
enkele vormingen te volgen. Dit betekent dat het dat weekend helaas geen scouts is.  

BBQ: 

Onze barbecue komt dichterbij, dus hou deze datum zeker vrij! Op 29 april halen we onze BBQ sets boven 
om voor iedereen heerlijke vleesjes (& veggie) te bakken. Daarnaast zullen er nog leuke activiteiten zijn. 
Meer info volgt snel!  

Trooper: 

Ken jij Trooper al? Wanneer je online inkopen doet kan je ook via onze Trooper-link jouw favoriete 
winkels bezoeken. Op die manier krijgt onze vereniging een mooie commissie van de webshop waarbij jij 
iets koopt, en het kost je niks extra.  

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/scoutsnieuwkerkenwaas  

Kampen: 

 Tot slot geven wij jullie 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 

 

Wij wensen jullie een scouteske maand maart toe vol fun & plezier. 

Stevige linker, 

Bas, Hanne en Viktor 

 

 

 

 

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/scoutsnieuwkerkenwaas


Zondag 5 maart: 

NOODGEVAL!!!!!!! 

Zwieber de vos heeft Mor zijn scoutsuniform 
gestolen :o kom jij ook naar de Schakel van 14u 
tot 17u om zijn uniform terug te winnen? Tot dan! 
😊😊  

ZATERDAG 11 maart: 

Joepie! Vandaag is het district dag! Dat wilt 
zeggen dat we met al onze vriendjes uit Sint-
Niklaas en omstreken samen gaan spelen! We 
spreken af om 12u aan de wegel naast de Aldi 
aan het shopping center in Sint-Niklaas. Het 
einde van deze super leuke dag is voorzien om 
17u op de markt!  

Zondag 19 maart: 

Deze week is het jammer genoeg  
geen activiteit omdat de leiding  
op vormingsweekend is.  
Maar niet getreurd, volgende week 
zijn we er weer!  



Zondag 26 maart 

CHANGEZ! Spannend want jullie krijgen voor 
1 dag een nieuwe leidingploeg! Wil jij te 
weten komen wie jullie nieuwe leiding is? 
Kom dan van 14u tot 17u naar de schakel. 
Hopelijk tot dan! 

Zondag 2 april: 

Vandaag zetten we de vakantie goed in met 
een bosspel. Kom jij ook naar de schakel van 
14u tot 17u? hopelijk tot dan! ���� 

Stevige poot, Simba, Mor en Toto! 



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. 

Zaterdag 11 maart 

Joepie! Vandaag is het district dag! Dat wilt zeggen dat 
we met al onze vriendjes uit Sint-Niklaas en omstreken 
samen gaan spelen! We spreken af om 12u aan de wegel 
naast de Aldi aan het shopping center in Sint-Niklaas. 
Het einde van deze super leuke dag is voorzien om 17u 
op de markt! 

Zondag 19 maart 

Helaas! Deze zondag is er geen activiteit, want de leiding is op 
vormingsweekend. Maar spaar jullie energie maar goed op, want 
volgende week zullen jullie die meer dan nodig hebben! 

Het is alweer maart! Wat vliegt de tijd toch! Gelukkig voor 
jullie gaan we deze  maand heel veel speciale activiteiten 

doen! Zijn jullie ook zo benieuwd? Zeker komen dan!! 



Zondag 26 maart 

Al de tranen van vorige week weggeveegd 
want het is leidingwissel!! Natuurlijk super 
jammer dat jullie ons nog een week moeten 
missen maar hopelijk kunnen jullie ook een 
beetje plezier maken met jullie nieuwe 
leiding voor 1 dag. We spreken om 14u-17u 
af op de schakel! 

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! Het kan een 
verschil maken in jouw verdere scouts carrière! ���� 

Stevige poot van Jacala, Balou, Tabaqui en Marala!! 



Maart, eindelijk langer licht en de temperaturen stijgen weer. De ideale benodigdheden voor leuke 
scoutsactiviteiten! Kom allemaal vollenbak naar de scouts! Wij hebben er alvast heel veel zin in! 

Weten jullie trouwens wat looksaus zonder L is? … 

Zondag 5 maart 

Vandaag spelen we niet tegen elkaar, maar mét, 
elkaar om extra te “bonden” in de groep ���� 

Kom dus zeker naar deze teambuildingactiviteit! 

Benodigdheden:  

- Je goede humeur

Jullie zijn allen welkom op de schakel van 14:00- 
17:00 

Zaterdag 11 maart 

Vandaag is het districtsdag! Woehoew kei vet 
leuke spelletjes spelen met alle scoutsen van 
Sint-Niklaas. 

We spreken af om 12u op het grasveld van 
puytvoet. Hier eten we samen, vergeet dus 
zeker geen lunchpakket!!  

Hierna spelen we een vet spel. Vervolgens 
wandelen we allemaal samen, in een grote 
stoet, naar de grote markt. Waar er een 
slotshow op ons wacht. 

Deze fijne dag eindigt dus om 17u op de grote 
markt van Sint-Niklaas. 



Zondag 19 maart 

Dit weekend gaat de leidingploeg op 
weekend! Dit betekent helaas dat er voor 
de leden deze week geen scouts is ���  

Zondag 26 maart 

Vandaag is het leidingwissel, Joehoe! Dit 
betekent dat de hele leidingploeg door elkaar 
geschud wordt, dus jullie hebben vandaag 
andere leiders. Maar niet getreurd, want 
volgende week zijn wij er terug voor jullie ���� 

We spreken af van 14:00-17:00 op de Schakel 

Zondag 2 april 

Vandaag laten we zien wat “het varken 
uithangen” betekent (a.k.a. vuil spel) Maak jullie 
klaar om eens goed in de modder te rollen! 

Neem zeker kleren mee die vuil mogen worden! 

We verwachten jullie om 14:00 tot 17:00 op de 
schakel 

Stevige poot, jullie leiding 

Bjørn, Jan, Mathias 



Zondag 5 tot vrijdag 10 maart 

JOEPIIEE het is eindelijk tijd voor 
leefweek!! We verwachten jullie op 
zondag 5 maart om 18u30 @ de 
schakel. Jullie mogen op vrijdag na 
school (+/- 16u) weer naar huis.  

Tijdens deze week verblijven we een 
weekje op de schakel. Jullie blijven 
tijdens deze week wel gewoon naar 
school en jullie hobby’s gaan. Er staan 
al veel leuke activiteiten gepland.  

De kostprijs voor deze week is €50, dit 
mag overgeschreven worden naar: 
BE86 3770 1746 2050 

Zaterdag 11 maart 

Vandaag is het districtsdag! Woehoew kei 
vet leuke spelletjes spelen met alle 
scoutsen van Sint-Niklaas. We spreken af 
om 12u op het grasveld van puytvoet. Hier 
eten we samen, vergeet dus zeker geen 
lunchpakket!!  

Hierna spelen we een vet spel. Vervolgens 
wandelen we allemaal samen, in een 
grote stoet, naar de grote markt. Waar er 
een slotshow op ons wacht. 

Deze fijne dag eindigt dus om 17u op de 
grote markt van Sint-Niklaas. 



Zondag 19 maart 

Deze zondag is het jammer genoeg geen 
scouts ��� 

Want de leiding is op 
ontspanningsweekend. Maar wees niet te 
getreurd want volgende week zijn we er 
terug met een leuke activiteit. 

Zondag 26 maart 

Rarara o wie is jullie leiding vandaag??? 

Jaja vandaag is het weer tijd voor 
leidingswissel. Dus jullie krijgen andere 
leiding, die een leuk spel hebben 
voorbereid. Hopelijk missen jullie ons niet 
te hard ���

Als je wil zien wie het is kom dan zeker 
naar de schakel van 14u tot 17u.

Zondag 2 april 

 
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. 

LORE & HANNE 
<3 <3 <3 



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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