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Nieuwkerken-Waas 



 

Hallo allemaal,  

Hopelijk zijn jullie allemaal blij met jullie nieuwe leiding en vonden jullie de maand september al superleuk!  

Hier volgen enkele belangrijke data voor de maand oktober: Het weekend van 31 september-2 oktober is het 

planningsweekend voor de hele leidingploeg. In dit weekend gaan we de toekomstige activiteiten van dit scoutsjaar 

inplannen. Op zondag 2 oktober is het dan ook geen scouts.  

Zaterdag 15 oktober is het onze jaarlijkse STARTMIS. Deze zal doorgaan in de kerk van Nieuwkerken, samen met de 

andere jeugdbewegingen. We verwachten jullie om rond 18u15 in perfect uniform, op het dorp, voor de kerk van 

Nieuwkerken. Rond 19u15 mogen jullie terug huiswaarts keren. TOT DAN! De leiding zal kort ervoor nog communiceren 

rond het exacte begint en einduur. 

Op vrijdag 21 oktober is het weer DAG VAN DE JEUGDBEWEGING. Laat zien dat je trots bent op je jeugdbeweging en trek 

deze dag je scouts uniform aan om naar school te gaan !!! Er zijn ook tal van superleuke activiteiten op de Grote Markt 

van Sint-Niklaas. Ook de eerste weekends komen eraan. De uitnodigingen en verdere uitleg volgen van jullie takleiding.  

Facebook  

Volg je onze scouts al op Facebook? Zo niet, surf dan snel naar www.facebook.com/scoutsmartinus/ en blijf op de hoogte 

van kampen, weekends en activiteiten met leuke foto’s en filmpjes! 

Instagram  

Onze scouts heeft ook een eigen Instagram pagina. Hierop zullen  ook een tal van foto’s verschijnen van weekends, 

kampen, activiteiten,… Aarzel  dus niet om eens een kijkje te nemen en ons te volgen! De naam waarmee je  ons kan 

vinden op Instagram is scouts.sintmartinus   

Lidgeld  

Het lidgeld bedraagt dit jaar €37, dit verzekert de kinderen bij eventuele ongevallen en geldt ook als officiële scouts-

inschrijving. Storten kan op het rekeningnummer: BE73 7330 1746 3060, met vermelding van voor-en achternaam van 

kind(eren) en bij welke tak(ken) ze thuis horen. Nieuwe leden kunnen 2 keer proberen vooraleer zij officieel ingeschreven 

dienen te worden.  

Dassen  

De eerste das is gratis, maar zal pas worden meegegeven na inschrijving. Een nieuwe das kost €10. Das kwijt? Geef 

gewoon een seintje aan de takleiding.  

Uniform  

Alle informatie over een perfect uniform van de scouts vindt u op: https://www.hopper.be/nl/kleding/uniform  

Ziekenfondsen  

Wie formulieren wenst aan te vragen voor het terugtrekken van een deel lidgeld en/of het kampgeld kan daarvoor 

terecht bij het secretariaat! U kan een mailtje sturen naar: secretariaat@scoutsnieuwkerken.be                                 

Mochten er nog verdere vragen zijn, dan kunnen jullie altijd contact opnemen met de groepsleiding: 

groepsleiding@scoutsnieuwkerken.be  

Veel plezier deze maand!!  

Een stevige linker van jullie groepsleiding!  

Bas, Viktor & Hanne. 

https://www.hopper.be/nl/kleding/uniform


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 9 oktober: 
Wat een mooie dag om eens wat lekkers klaar te 
maken! We begeven ons allemaal in de allermooiste 
kok-outfit naar de Schakel om 14:00 en wederkeren om 
17:00  
 
 
 
 

 
 
 
 
Zaterdag 15 oktober: 
Voordat onze ziel ‘s avonds gereinigd wordt in de kerk, 
beginnen met een vuilmaakdag! Kom in perfect uniform 
naar de Schakel om 14:00 en neem zeker extra kleren 
mee die vuil mogen worden (eventueel ook een 
handdoek)! 
 
 

 
 
 
Zaterdag 15 oktober (zelfde dag): 
We eten eerst samen wat na onze activiteit en gaan 
dan met alle jeugdbewegingen van Nieuwkerken naar 
het dorpsplein in perfect uniform om de startmis van 
18:00 bij te wonen. In nomine patris et filii et spiritus 
sancti! We kunnen daar ‘s avonds weer als engeltjes 
door onze ouders opgehaald worden om 19:15. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zondag 23 oktober: 
Neem allemaal jullie favoriete gezelschapsspel mee want 
vandaag is het gezelschapsspelletjesdag! JOEHOE!!! In 
perfect uniform op de Schakel van 14:00 tot 17:00. 
(Tip: vergeet geen uno te zeggen! ;) ) 
 
 
 
 
 

 
 
Zondag 30 oktober: 
Nu de zomer officieel op zijn einde is, verwelkomen we 
de herfst met rarara… HALLOWEEN!!! Kom allemaal met 
je engste outfit naar de Schakel om 14:00 en hopelijk 
kan je daar om 17:00 terug opgehaald worden 
MHOEHAHAHAHAHAAA!!!!!! 
 
 
 
 
 

 
Zondag 6 november: 
Maak je blad, steen, klaar, 
want de laatste dag van de vakantie is al 
daar. 
Kom om 14:00 naar blad, steen, waar? 
Op de Schakel is het te doen, 
tot 17:00 met mekaar.  
In perfect uniform, uiteraar(d)! 
 
 

 

Een stevige poot, Simba, Mor en Toto! 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag allerliefste Woutertjes! Hopelijk hebben jullie ondanks 

het wisselvallige weer toch kunnen genieten van de startdag! 

Wij als leiding hebben alleszin al superveel zin in het nieuwe 

jaar en hebben al heel wat leuke activiteiten voorbereid! 

Zondag 2 oktober 

Net nu jullie jullie super leuke leiding een 

beetje beter hebben leren kennen, gaan jullie 

ons helaas al een weekje moeten missen!  

Want wij zijn op planningsweekend met de 

leiding! Deze week dus geen activiteit     

Maar we zien jullie volgende week terug! 

Zondag 9 oktober 

Ohnee, omdat we vorige week niet op de 

scouts waren, hebben enkele piraten de 

schakel overgenomen!! 

We moeten samenwerken om onze lokalen 

terug te winnen! 

Ben jij dapper genoeg om ons te komen 

helpen? Kom dan naar de schakel van 14u – 

17u !  

 ( P.s. kom verkleed als een piraat om de 

andere piraten weg te schrikken! ) 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 15 oktober 

Hoor je dat ? De bewoners van Haasdonk 

horen al een paar dagen een mysterieus geluid 

vanuit de bossen komen. Daarom hebben ze 

aan ons gevraagd om in het bos te trekken en 

uit te zoeken wat dit geluid veroorzaakt! 

Ben jij stoer genoeg om mee te komen op 

avontuur?  Hiervoor verzamelen we op de 

schakel om 14u! 

Na dit knotsgekke avontuur eten we samen 

wat en gaan we daarna onze zieltjes reinigen 

tijdens de startmis! 

Jullie ouders mogen jullie rond 19u15 op het 

dorpsplein in Nieuwkerken halen! 

Zondag 23 oktober 

Vandaag geven we een twist aan een oude 

klassieker: Het grote 4 op een rij spel. 

Om dit spel te kunnen winnen moeten jullie 

heel tactisch zijn!  

Denken jullie dat jullie dat zal lukken? Kom het 

dan zeker testen! 

 We verzamelen op de schakel van 14u – 17u. 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stevige poot van jullie leiding nieuwe leiding 

Marala, Jacala, Balou en Tabaqui 

Zondag 30 oktober 

Wie aan het einde van oktober denkt, 

denkt ongetwijfeld ook aan Halloween. 

Haal voor deze vergadering je engste 

verkleedkleren nog maar eens boven. 

Bereid je vooral ook voor op een reeks 

enge opdrachten die zullen testen hoe 

moedig jullie zijn. 

Hiervoor verzamelen we op de schakel van 

14u – 17u. 

 

 

Zondag 6 november 

Op 6 november gaan we samen wat plezier 

hebben op het ster. Wees klaar voor een 

vergadering vol spelletjes, avontuur en 

zoektochten. Hiervoor spreken we af om 14u 

op het ster bij de ingang aan den brockelink, 

hier verzamelen we ook weer om 17u. 



 

Zondag 2 oktober 

Deze week is er helaas geen 
vergadering want jullie leiding 
is op planningsweekend. In de 
vorige fluiter stond dit 
verkeerd, oepsie. 

Zondag 9 oktober 

an-diugh faodaidh tu do sgiort a 

chuir ort (le fo-aodach mas 

fheàrr leat), oir tha sinn a’ 

cluich geamaichean 

Gàidhealach an-diugh 

 

Jullie worden van 14 uur  tot 17 uur verwacht @ 

De Schakel 

Zaterdag 15 oktober 

rol jou moue op want vandag 

gaan ons kook! daarna wys ons 

ons katolieke hart want ons 

gaan almal na die beginmis 

 

We verwachten jullie op de Schakel om 

14:00 en we gaan samen te voet rond 

17:00 naar de startmis. Om 19:15 sluiten 

we af aan de kerk. 



 

Zondag 23 oktober 

Weil es kälter wird, 

machen wir heute ein 

Feuer! 

wir erwarten Sie von 14 

Uhr bis 17 Uhr am 

Schakel 

Vrijdag 28 – Zondag 30 oktober 

Op deze data gaan we op ons 

eerste weekend! Het tijdstip, 

locatie en verdere informatie 

krijgen jullie nog op de 

uitnodiging. Deze wordt 

binnenkort doorgestuurd. 

Stevige poot van jullie 

nieuwe leiding! XXX 

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 2 tot 5! Tot dan! 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 2 oktober 

De leiding vertrekt op planningsweekend en 

laat jullie nu al achter…. Het weekend van 30 

tot 2 oktober is het dus geen scouts. Maar niet 

getreurd, volgende week zijn we er weer.      

ZATERDAG 15 oktober 

Om ons voor te bereiden op de startmis spelen 

we vandaag “heilige” spelletjes. Dit willen jullie 

zeker en vast niet missen! Dus kom zeker naar de 

schakel om 14u. We gaan samen wat smikkelen 

op de schakel en dan rond 17u45 trekken we 

gezellig met zen allen naar het dorp, voor de 

startmis. Dit zal gedaan zijn rond 19u15 op het 

dorp. 

Zondag 9 oktober 

Vandaag doen we wieltjes-vergadering, 

WOEHOEW mega vet!!! We verwachten iedereen 

dus de hele dag op wieltjes.  

Wees origineel en kom niet gewoon allemaal met 

jullie fiets af luierikken!         

Dan zien we jullie rijden van 14u tot 17u op de 

schakel. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XOXO JULLIE COOLSTE LEIDING, 

LORE EN HANNE 

Zondag 23 oktober 

23 oktober is de 296ste dag van het jaar. Dat wilt 

zeggen dat er nog maar 69 dagen volgen               

Dit moet uiteraard gevierd worden en dat doen 

we met een super ruige 69-spelletjes :))  

Wil jij jouw wederhelft ook vinden? Zorg dat je er 

zeker bij bent van 14u tot 17u op de schakel!! 

Vrijdag 28 tot zondag 30 oktober 

Jeej we trekken weeral op ons super vette 

scoutsweekend!! Hebben jullie er ook zin in? Zorg 

dan dat je er zeker bij bent van vrijdag 28 tot 

zondag 30 oktober.  

Meer info volgt in onze uitnodiging :)) 

Zondag 6 november 

Op 6 november in 2015 werden Kristel, Karen en 

Josje vervangen door Marthe, Hanne en Klaasje. Dit 

was de slechtste beslissing die ze konden maken. 

Wij kunnen dat veel beter natuurlijk. Vandaag gaan 

we opzoek naar onze eigen K3 maar gelukkig zonder 

kattengejank. XP  We zien jullie graag verschijnen 

van 14u 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 


