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Hallo allemaal!  

Het scoutsjaar is nu echt wel goed op gang getrokken. Dag van de Jeugdbeweging was weer een topper en alle 

andere activiteiten waren natuurlijk ook weer superfijn. Vooraleer we jullie wegwijs maken in de 

novembermaand, eerst een aantal algemene aankondigingen: 

Wafelverkoop 

Maak jullie vrienden en familie maar al warm voor onze lekkere wafels en marsepein want het is weeral tijd 

voor onze jaarlijkse wafelverkoop! Jullie kunnen de wafels en marsepein online bestellen. Het afhaalmoment 

zal op 27 november plaatsvinden.  

Jin in leiding 

De jin is het jaartje tussen je laatste jaar als lid en je eerste jaar als leiding. Alle 17-18 jarigen van verschillende 

scoutsen uit  Sint-Niklaas hebben dan samen vergadering. Dit is niet alleen een jaar waarin je heel veel nieuwe 

mensen van je leeftijd leert kennen, maar ook het jaar waar je klaargestoomd wordt om leiding te worden. Op 

13 november komen er een aantal jinners eens leiding geven bij onze kapoenen. 

Weekend kapoenen & wouters 

Van 18  tot 20 november gaat het weekend van de kapoenen en wouters door. De uitnodiging volgt via mail. 
Hopelijk tot dan! 

Tweedehandskledij 

Hebben jullie thuis nog een te klein scoutshemd of een te kleine scouts- rok/short liggen? Breng het zeker eens 

binnen bij ons! We hebben momenteel veel grote maten liggen en bijna geen kleine. Dus hierbij een warme 

oproep om zeker de kleine maten binnen te brengen. Het uniform is niet goedkoop en zeker de jongere 

kinderen groeien hier snel uit.  

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. 

 

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

hieronder. 

 

Een stevige linker van jullie groepsleiding!  

Bas, Viktor & Hanne. 



Zondag 6 november: 

Maak je blad, steen, klaar, want de laatste 

dag van de vakantie is al daar. 

Kom om 14u00 naar blad, steen, waar?

Op de Schakel is het te doen, tot 17u00
met mekaar. 

In perfect uniform, uiteraar(d)! 

Zondag 13 november: 

Vandaag nemen de leiders in 
opleiding de touwtjes in handen. 

Kom dus zeker naar de Schakel van 
14u-17u voor een speciale verrassing.  

Vrijdag 18 november – 20 november: 
JOEPIEEEE!! we trekken weeral op een super 
vet scoutsweekend! Hebben jullie er ook 
zoveel zin in? Zorg dan dat je er zeker bij bent 
van vrijdag 18 november tot zondag 20 
november.

Meer info volgt in onze uitnodiging! :) 



Zondag 27 november:  

Vandaag is het onze jaarlijkse wafelverkoop 
waardoor de kapoenen geen activiteit hebben. 
Maar niet getreurd je kan deze zondag genieten van 
onze lekkere wafeltjes! 

PS: Verkoop of koop jij de meeste wafeltjes? dan 
win je misschien wel een prijs :))

Vrijdag 2 december:    

OOOOh wie klopt daar kapoentjes?? 

Vandaag komt de sint langs op de schakel 
om eens te kijken of jullie wel braaf zijn 
geweest en wie weet krijgen jullie wel 
iets lekkers :)) 

Na zijn bezoek spelen we samen ook nog 
leuke gezelschapsspelletjes, neem jullie 
leukste spelletje dus zeker mee! 

kom dus zeker van 18u30 tot 20u30 naar 
de schakel, tot dan! 

Een stevige poot van Simba, Toto en Mor! 



Dag allerliefste woutertjes! Het is alweer november! Het begint 
wat kouder te worden buiten, maar dat houdt ons natuurlijk 

niet tegen! Doe een dikke trui aan en we vliegen er in! 

Zondag 6 november: 

Elke keer spelletjes spelen op de schakel is toch maar een 
beetje saai he? Daarom gaan we vandaag op verplaatsing! We 
gaan een super cool spel spelen op de Ster!  

Als jullie flink zijn, mogen jullie misschien ook even op de 
speeltuin!       

 We verzamelen aan de ingang van de Ster (langs de kant van 
De Brokkelinck) om 14u en hier mogen jullie ouders jullie om 
17u ook komen halen! 

Zondag 13 november: 

Zijn jullie een beetje goed in aardrijkskunde? En zijn jullie wat 
tactisch? 

We testen het vandaag tijdens het grote eilandenspel!  

Probeer met je team zo veel mogelijk eilanden te veroveren! 

We verwachten jullie van 14u tot 17u op de schakel! 

18-20 november: 

Het is eindelijk zover!! We gaan op weekend! 

Hebben jullie er ook super mega geweldig veel 
zin in?  

De uitnodiging volgt nog! 



Zondag 27 november: 

Het is tijd om wat centjes in te zamelen voor op 

kamp te gaan! Daarom gaan we vandaag lekkere 

wafels verkopen!  

Neem zeker een lunchpakket en jullie 

schattigste verkoopssmoeltjes mee en dan zien 

we jullie van 10u tot 17u op de schakel! 

Vrijdag 2 december: 

(Van december tot januari zijn de activiteiten op 

vrijdag!) 

Hij komt! Hij komt! De lieve goede Sint… naar de 

schakel!! 

Maar zijn jullie eigenlijk wel braaf geweest dit 

jaar?  

Kom het ontdekken van 18u30 tot 20u30! 

Stevige poot van Jacala, Marala, 

Balou en Tabaqui 



Zondag 6 november 

Vandaag spelen we een zoektocht door Nieuwkerken. 
Neem allemaal jullie gsm mee (opgeladen én met mobiele 
data indien mogelijk) We spreken af aan de kerk van 
Nieuwkerken van 14u tot 17u!  Tot dan!

Zondag 13 november 

Weten jullie wat echt lang geleden is? Een goed 
oud leuk bosspel!! We spreken af op de 
schakel van 14u  tot 17u. 

Hey liefste kiddows het is weer een nieuwe maand en jullie weten wat dat betekent… 

meer leuke spelletjes dus bereid jullie maar al voor! OPGELET: de laatste activiteit van 
deze fluiter zal op vrijdag vallen omwille van de examens 

Zondag 20 november 

Het jachtseizoen is geopend!!!!! We gaan vandaag het 
jachtseizoen spelen op het ster dus neem zeker een 
telefoon (opgeladen én met mobiele data indien 
mogelijk) en camouflage mee. We verwachten jullie 
van 14u  tot 17u op de schakel. 



Stevige poot van jullie leiding! 

Zondag 27 november 

WAFELVERKOOP!!!

Het is tijd om wat centjes in te zamelen voor op kamp 
te gaan! Daarom gaan we vandaag lekkere wafels 
verkopen!  

Neem zeker een lunchpakket en jullie schattigste 
verkoopssmoeltjes mee en dan zien we jullie van 10u 
tot 17u op de schakel! 

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. 



Op 6 november 2015 werden Kristel, Karen en 
Josje vervangen door Marthe, Hanne en  
Klaasje. Dit was de slechtste beslissing die ze  
konden maken. Wij kunnen da veel beter  
natuurlijk. Vandaag gaan we dan ook opzoek  
naar onze eigen K3 maar gelukkig zonder  
katt engejank  XP  we  jullie  zien  graag  
verschijnen van  14 u tot 17u op de schakel.    

ZONDAG 6 NOVEMBER

Op  13  NOVEMBER 1805 heeft het leger van  
wenen  Natuurlijk ingenomen.  Napoleon  

zullen die legermannekes niet zo goed  
gevochten hebben als de givers van sint - 
martinus. Om dat te bewijzen gaan we jullie  
van  14 u tot 17u   testen of jullie dit beter  
konden! Tot daaaan   

ZONDAG 13 NOVEMBER 



–  

Vandaag gaan we elkaar nog eens uitdagen in 

een legendarisch ladderspel! Willen jullie de  

beste giver van Sint - Martinus worden? Kom  

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

ZONDAG 20 NOVEMBER 

STEVIGE POOT VAN JULLIE LEIDING  XXX 

ZONDAG 27 NOVEMBER 

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

VRIJDAG  2 DECEMBER 

WAFELVERKOOP!!!

Het is tijd om wat centjes in te zamelen voor 
op kamp te gaan! Daarom gaan we vandaag 
lekkere wafels verkopen!  

Neem zeker een lunchpakket en jullie 
schattigste verkoopssmoeltjes mee en dan 
zien we jullie van 10u tot 17u op de schakel! 



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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