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Beste ouders, scouten, sympathisanten en vrienden.
Nu de zomervakantie voorbij is, kunnen we terugblikken op een geweldig scoutsjaar met een
fantastisch groepskamp. Daarnaast is het ook tijd om vooruit te kijken naar een nieuw scoutsjaar
dat minstens even fijn zal zijn als het vorige. Ook de leiding kan niet wachten om jullie terug te
zien en weer elke zondag paraat te staan met geweldige activiteiten!
Voor we gaan vooruitblikken naar de komende maand willen we toch eerst even stilstaan bij de
leid(st)ers die zich een aantal jaar hebben ingezet voor jullie en die nu met spijt in het hart
afscheid nemen van de scouts. Bedankt Lenn en Lenka
Gelukkig staan er een heleboel nieuwe leiders te popelen om het leidinggeven op zich te
nemen. Dit zijn Mathias en Viktor Svacina, Lukas De Maaijer, Bart Raes en Indy Tuyls. We
wensen hen veel succes met dit nieuwe avontuur.
Een speciale bedanking gaat namens heel Sint-Martinus uit naar Lode Heirman die zich 3 jaar
lang als groepsleider heeft geëngageerd en er voor gezorgd heeft dat onze scouts steeds op het
juiste spoor bleef. Deze taak zal nu overgenomen worden door Hanne Vanderheyden waardoor
de groepsleidingploeg nu bestaat uit Bas De Bock, Viktor Thierens en Hanne Vanderheyden.
Na de gewoonlijke formaliteiten volgen er nu een aantal praktische zaken.
1. Ziekenfonds
Formulieren van verschillende ziekenfondsen zijn te vinden online of kunnen
bezorgd worden indien gemaild naar groepsleiding@scoutsnieuwkerken.be. Met
deze formulieren kan een deel van het kampgeld en/of lidgeld terugbetaald worden.

2. Startdag en vriendjesdag
Ons nieuwe scoutsjaar zal in gang gezet worden met de jaarlijkse startdag. Deze
vindt plaats op DeSchakel, Heihoekstraat 204b op zaterdag 17 september 2022.
De planning voor dit jaar kan hieronder geraadpleegd worden.
•
•
•
•

09u00: Huidige leden worden verwacht voor de overgang en de leidingsverdeling
13u30: Nieuwe leden worden verwacht voor inschrijvingen en informatie
14u00: Vriendjesdag
16u00: Pannenkoeken voor de leden.

Oproep voor de huidige leden: breng zoveel mogelijk vriendjes en
vriendinnetjes mee dit jaar!!! Daarnaast ook jullie lunchpakket en kleren die
vuil mogen worden. Tot dan!

3. Vriendjesdag
Wie de eerste vriendjesdag gemist zou hebben en toch nog geïnteresseerd zou zijn,
kan altijd op zondag 25 september 2022 naar de tweede vriendjesdag komen. Deze
zal opnieuw doorgaan op de Schakel van 14u00 tot 17u00. We verwachten jullie
allemaal!
4. Huisbezoeken
Eens de startdag en de vriendjesdag gepasseerd zijn neemt de leiding weer uitgebreid
de tijd om zich thuis bij jullie te komen voorstellen en ook wat meer informatie te
geven omtrent de werking van onze scouts. Ook een aantal praktische zaken zullen
dan besproken worden. De huisbezoeken staan gepland in de week van 20 tot 24
september en van 27 september tot 1 oktober, telkens tussen 18u en 21u.

5. Planningsweekend
Het weekend van 30 september tot 2 oktober is de leiding druk bezig met het
plannen van het scoutsjaar en het vastleggen van een aantal belangrijke zaken
intern. Daarom zal het op zondag 2 oktober 2022 geen activiteit zijn. De week erna
staan we natuurlijk weer paraat!

6. Extra info
Zoals reeds geweten zal alle informatie elke maand in het Fluitertje komen. Het
Fluitertje is te vinden op onze site www.scoutsnieuwkerken.be. Vergeet daarnaast ook
niet onze Facebook pagina te liken waar foto’s, activiteiten en dergelijke regelmatig op
verschijnen. Ook op Instagram zullen regelmatig foto’s verschijnen.

Bij deze is alles gezegd voor de maand september. Wij hopen op een talrijke opkomst zodat we er
samen een fantastisch jaar van kunnen maken. Voor verdere vragen kunnen jullie steeds mailen
naar groepsleiding@scoutsnieuwkerken.be.

HOEZEEEEE!!! Het nieuwe scoutsjaar gaat eindelijk van start. Zijn jullie al
benieuwd naar volgend jaar en naar jullie nieuwe leiding?? Lees zeker deze
fluiter en dan zien we jullie allemaal graag terug op zaterdag 17 september.

Zaterdag 17 september:

Vandaag is het startdag. De kapoenen die
vorig jaar al in de scouts zaten worden om 9u
op de schakel verwacht.
Als jullie nog vriendjes kennen die eventueel
eens naar de scouts willen komen, mogen die
aansluiten vanaf 13u30. Voor startdag is het
belangrijk dat je een lunchpakket,
zwemgerief en eventueel vuile kleren
meeneemt.
Jullie ouders mogen jullie dan terug komen
ophalen om 17u op de schakel.

Zondag 25 september:

Deze zondag gaan we elkaar beter leren
kennen aan de hand van een aantal
kennismakingsspelletjes.
Wie nog vriendjes heeft die eventueel eens
willen komen proberen in de scouts, mag je
deze zeker nog meenemen.
Jullie worden van 14u tot 17u verwacht op de
schakel.

Zondag 2 oktober:

Deze zondag is het jammer genoeg geen activiteit.
De leiding is dit weekend op planningsweekend
zodat we heel het jaar goed kunnen plannen en
voorbereiden.
We zien jullie wel graag volgende zondag terug op
de. schakel

Stevige linker van jullie nieuwe
kapoenenleiding!

Dag allerliefste Woutertjes! We zijn nog maar net bekomen
van ons kamp en het nieuwe jaar kan alweer beginnen! Wij
hebben er alvast heel veel zin in! Hopelijk jullie ook!

Zaterdag 17 september
Het is eindelijk zo ver: STARTDAG!! We
verwachten jullie allemaal van 9u-17u op de
Schakel!
Vanaf 13u30 mogen al jullie vriendjes mee
komen doen! Dus vergeet zeker niet al je
klasgenootjes, vrienden en vriendinnen uit
te nodigen! Vandaag leren jullie ook jullie
nieuwe leiding kennen… spannend!
Vergeet zeker geen lunchpakket, handdoek
en vuile kleren mee te brengen.
P.s. om 16u is er een lekkere verrassing

Zondag 25 september
Ons nieuw jaarthema is ‘DAS GOESTING’!
Maar jammer genoeg is onze grote das
gestolen! (Misschien door de chiro van op
kamp??)
Komen jullie ons helpen onze das terug te
winnen?
Kom dan zeker van 14u-17u naar de Schakel!

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!

Stevige poot van jullie nieuwe leiding

Allerlevsde junggivs!
En niew jahr vol onchelofeleike doffe spelledjes komd r an! De niew ledig al julie
abzolud wehblahsehn! Ondr dze moie indro vint uw en klene utleg ovr watr komende
maant te belefen vald! Yaya soals julie al gedakt hadn, lekr veel! Berijt julie mar L foor
went hut wort en knaler!!
Chechroet julie nywe leding!
Zaterdag 17 September

JEUUJ!! Een nieuw scoutsjaar?!?! Ik kan niet
wachten!! We verwachten dat iedereen
komt om nog een laatste keer dag te
zeggen tegen jullie oude leiding! Jullie
worden allemaal verwacht om 09:00 op de
schakel in perfect uniform samen met vuile
kleren en een lunchpakket!
Pak ook allemaal nieuwe vriendjes mee
want die mogen om 13:30 komen!!
Zondag 25 September
안돼! 어쨌든 잘못된 언어입니다! 오늘 우리는
우리의 아름다운 지역을 모험적으로 발견할
것입니다!
너는 될 것이다 14:00 @ schakel met fiets
verwacht!!
이미 다리를 훈련하십시오!

Zondag 2 oktober

Van vrijdag 30 september tot 2 oktober
is de leiding op planningsweekend om
een onvergetelijk scoutsjaar voor jullie in
elkaar te steken.
Deze zondag is er dus GEEN scouts.
Maar niet getreurd want volgende week
zijn we er weer! tot dan!

17 SEPTEMBER
Op zaterdag 17 september is het weer zo ver!
STARTDAG! We spreken af om 9u op de schakel.
Vergeet zeker geen lunchpakket en speelkledij
mee te nemen.
Vriendjes die eens willen proberen zijn welkom
vanaf 13u30! Om 16u voorzien wij een lekker
hapje om jullie hongerige magen te stillen.
Hopelijk zijn jullie massaal aanwezig!

25 SEPTEMBER
Op 25 september is de enige echte Will Smith
jarig. Om dit te vieren spelen wij vandaag een
mega ruig spel om te weten te komen wie de Will
Smith van Sint-Martinus is. Trek jullie stoerste
kleren aan en kom naar de schakel van 14u – 17u!

–

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.

STEVIGE POOT VAN JULLIE ANONIEME LEIDING XXX

