Scouts Sint-Martinus
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Hallo iedereen,
Het scoutsjaar is weeral voorbij aan het vliegen, want we zijn immers gekomen aan de
maand mei!
Wat heeft mei nu zoal te bieden? Hieronder een overzicht.
22 mei: leidingswissel
Benieuwd wie er vandaag voor één keer jullie leiding zal zijn? Kom dan zeker naar de schakel
van 14.00u tot 17.00u.
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.
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
Mochten er nog verdere vragen zijn, dan kunnen jullie altijd Contact opnemen met de
groepsleiding: groepsleiding@scoutsnieuwkerken.be
Veel plezier deze maand!
Stevige linker van de groepsleiding!
Viktor, Lode & Bas

²

In mei leggen alle kapoenen een ei! Maar helaas staan de examens van de
leiding weer voor de deur
Dus we beginnen aan het eind van de maand
weer met avondvergaderingen.

Zondag 8 mei
Vandaag spelen we spelletjes samen met de
ouders!! Jullie hebben het goed gelezen! Vandaag
gaan we samen met de wouters een dagje ravotten
met de ouders. Dus liefste ouders, doe zeker jullie
speelkleren aan, want we verwachten jullie en de
kids van 14u-17u op de schakel!

Zondag 15 mei
We hopen op het zonnetje want
vandaag spelen we waterspelletjes!!
Neem dus allemaal reserve kledij mee
en bij voorkeur een witte t-shirt, want in
tegenstelling tot Marco Borsato zijn wij
niet bang van water
Wij
verwachten alle waterratten op de
schakel van 14u tot 17u.
Als het slecht weer zou zijn dan doen we natuurlijk iets anders leuk!

Zondag 22 mei
Hiep hiep hoera vandaag krijgen jullie nieuwe leiding.
Zij gaan een super vet spel met jullie spelen. Zijn jullie
ook zo benieuwd naar jullie nieuwe leiding? Kom dan
zeker van 14u tot 17u naar de schakel. Probeer ons
niet teveel te missen, en niet getreurd want volgende
week zijn wij er terug

Vrijdag 27 mei
Denken jullie dat jullie de leiding kunnen verslaan?
Vandaag komen we er achter van 18u30 tot 20u30
op de schakel! Want we spelen 1 tegen allen.
Eigenlijk is het niet meer zo spannend, want wij weten
toch al dat wij gaan winnen

Vrijdag 3 juni
Vandaag doen we een openlucht cinema!
Neem een kussentje mee om het lekker gezellig
te maken. Wij zullen iets lekkers voorzien om te
smikkelen. En dan zien wij jullie graag toekomen
van 18u30 tot 20u30 op de schakel!

Stevige poot van jullie liefste leiding Simba & Sarabi

Het is al mei, liefste woutertjes!! Wat gaat de tijd toch snel!
Nu we net op weekend zijn geweest, is het weer tijd voor
superleuke spelletjes op zondagnamiddag!

Zaterdag 30 april
Vandaag is het onze bbq! Hopelijk hebben
jullie zich allemaal ingeschreven zodat jullie
kunnen genieten van leuke activiteiten en al
dat lekkers! We verwachten jullie al om 14u
voor spelletjes en een grote verassing! Jullie
ouders kunnen ondertussen deelnemen aan
een wandeltocht!
Op zondag 1 mei is het helaas geen activiteit!

Zondag 8 mei
Vandaag spelen we spelletjes samen met de
ouders!! Jullie hebben het goed gelezen! Vandaag
gaan we samen met de kapoenen een dagje
ravotten met de ouders. Dus liefste ouders, doe
zeker jullie speelkleren aan, want we verwachten
jullie en de kids van 14u-17u op de schakel!

Zondag 15 mei
Deze week moeten jullie zeker offeren aan de
weergoden (bijvoorbeeld een klein broertje of
zusje) zodat we lekker warm weer krijgen! Want
we spelen waterspelletjes! Doe zeker zwemgerief
(of kleren die nat mogen) mee en kom dan van
14u-17u naar de schakel!

Zondag 22 mei
Jullie gaan jullie lieve leiding moeten missen,
want vandaag is het leidingswissel! Dat wil zeggen
dat jullie voor één keertje andere leiding krijgen
waar jullie een zot spel mee gaan spelen! Jullie
worden van 14u-17u op de schakel verwacht!

Vrijdag 27 mei
Jullie allerliefste leiding heeft weer bijna examens!
Dus de activiteiten vallen weer op vrijdagavond!
Deze avond gaan we een filmpje kijken! Neem zeker
wat lekkere snacks mee en dan zien we jullie van
18u30-20u30 op de schakel!

Vrijdag 3 juni
Aangezien het zwemmen in december niet is
kunnen doorgaan door de coronamaatregelen,
moeten we dat nu inhalen!
Jullie ouders mogen jullie om 19u afzetten aan
het LAGO zwembad in Beveren. Hier mogen ze
jullie na het plonsen om 21u komen halen.
Nemen jullie ook €6 mee?

Stevige poot van Jacala, Marala & Timon

Hey how het is weer een nieuwe maand. En je weet wat ze zeggen over de maand mei…
Dan zijn we allemaal blij ( of was het er alle bij?). Opgelet in het midden van deze maand schakelen
we over naar avond vergaderingen op vrijdag!

Zondag 1 mei
Er wordt geen vergadering gegeven vandaag omdat het gisteren onze BBQ was.
Waar jullie uiteraard allen op aanwezig waren.

Zondag 8 mei
Vandaag hebben we een speciale activiteit voor
jullie gepland. We willen nog niet teveel
verklappen, dus doen we dat ook niet. Wel is het
belangrijk dat jullie sportieve kledij meenemen.
We spreken af van 14u tot 17u op de Schakel!

Zondag 15 mei
Vandaag gaan we nog eens een goeie oude schattentocht
doen op het ster.
Hebben jullie er ook zo veel zin in? We spreken af van 14u
tot 17u op de Schakel!

Zondag 22 mei
Deze zondag zulle wij jullie geen leiding geven, want het is leidingswissel! Zijn jullie ook zo benieuwd
naar jullie nieuwe leiding voor 1 dag?? Kom dan zeker af van 14 uur tot 17 uur op de schakel.
En niet getreurd! Volgende week zijn wij weer terug

Vrijdag 27 mei
Omdat dit de eerste avond activiteit is gaan we beginnen met een
mega vet spel! Deze vrijdag spelen we het grote vuur spel, dus neem
zeker jullie scouts skilzzz me eh. Dan zie wij jullie Vrijdag van 19 uur tot
21 uur op de schakel!

Vrijdag 3 juni
Vandaag gaan we zwemmen, let’s goooo!!!! We spreken af 19 uur
tot 21 uur aan het zwembad van Beveren. Neem 10,60 euro gepast
mee en vergeet uiteraard jullie zwemkleren en paspoort niet!!

Een stevige linker van jullie leiding
Lenka en Bjørn

Zaterdag 30 april & zondag 1 april
Vandaag is het de jaarlijkse BBQ van onze scouts! Zorg dus
dat heel je familie aanwezig is! Alle Givers worden
verwacht te helpen op het evenement zelf, kom dus naar
de schakel vanaf 14u. Als je niet aanwezig kan zijn laat je
dit aan ons weten met de reden waarom
Na de BBQ moet er jammer genoeg ook opgeruimd
worden. Alle hulp is welkom vanaf 9u!

Zondag 8 mei
Vandaag is onze biermanden verkoop!
Vergeet zeker geen reclame te maken bij jullie
familie en vrienden!
Jullie worden verwacht om 10u op de schakel om
de eerste biermanden te verkopen, nadien spelen
we nog een epic spel op de schakel!

Zondag 15 mei
Vandaag gaan we ons eens lekker vuil maken want
we houden een mega groot vuilspel!
Trek jullie vuilste kleren aan en hou je klaar voor
het vuilste gevecht ooit op de schakel van 14 –
17u!
Tot dan!

Zondag 22 mei
Vandaag is het leidingswissel! Jullie
krijgen voor één dagje een andere
leidingsploeg. Benieuwd wie jullie leiding
zal zijn, kom dan van 14 tot 17u naar de
schakel!

Vrijdag 27 mei
Aangezien Lennieboy examens heeft gaan we vanaf
nu vrijdagactiviteiten geven.
Benieuwd wat onze eerste avondactiviteit zal zijn?
Kom dan van 19 – 21u naar de schakel. Tot dan!

Vrijdag 3 Juni
Vandaag maken we onze eigen buiten cinema. Wil jij
zien hoe wij dit gaan doen? Kom dan zeker van 19 –
21u naar de schakel! Tot dan!

Stevige poot jullie allerliefste leiding xxxx

LEIDING
Kapoenen
Viktor Thierens

kapoenen@scoutsnieuwkerken.be
0497 63 92 66

Hanne Vanderheyden

Nieuwkerkenstraat 235, 9100 NieuwkerkenWaas
Heihoekstraat 5, 9100 Nieuwkerken-Waas

Axel Verschueren

Middenheide 155, 9120 Beveren-Waas

0494 81 99 47

Wouters

0471 35 53 61

wouters@scoutsnieuwkerken.be

Jan Vereecken

Zonnestraat 68, 9100 Nieuwkerken-Waas

0477 03 17 20

Chloë Eggermont

Zonnestraat 27, 9100 Nieuwkerken-Waas

0475 76 24 88

Caroline Dhondt

Nieuwkerkenstraat 36, 9100 NieuwkerkenWaas

0468 18 87 56

Jonggivers

jonggivers@scoutsnieuwkerken.be

Lenka De Jonghe

Turkyen 28, 9100 Nieuwkerken-Waas

0468 12 34 95

BjØrn Verhulst

Krekelstraat 41, 9100 Sint-Niklaas

0471 50 07 62

Givers

givers@scoutsnieuwkerken.be

Lenn Chiapparo

Pastorijstraat 15, 9100 Nieuwkerken-Waas

0472 60 25 66

Lore Kisblick

Kalverweide 3, 9100 Nieuwkerken-Waas

0472 89 39 53

Groepsleiding
Viktor Thierens

groepsleiding@scoutsnieuwkerken.be
0497 63 92 66

Lode Heirman

Nieuwkerkenstraat 235, 9100 NieuwkerkenWaas
Gyselstraat 134, 9100 Nieuwkerken-Waas

Bas De Bock

Klapperbeekstraat 121, 9100 Sint-Niklaas

0471 81 07 69

Materiaalploeg

0474 27 93 56

materiaalploeg@scoutsnieuwkerken.be

Jorrit Chiapparo

0471 31 20 52

Ruben Creve

0472 45 87 90

Berne Piessens

0476 25 57 23

Dries Van Houtte

0474 40 03 61

Joren Van Vaerenbergh

0476 89 29 81

Bas De Bock

0471 81 07 69

