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FLUITERTJE 
Januari 2023 

Scouts Sint-Martinus 

Nieuwkerken-Waas 



 

Dag iedereen,  

Beste wensen en een gelukkig 2023 namens onze voltallige leidingsploeg! In de maand januari staat de leiding 

weer trouw op post. En ook al neemt het schoolwerk veel tijd in beslag, toch blijven de vergaderingen gewoon 

doorgaan. OPGELET!!! Dit zal echter wel op vrijdagavond of zaterdagavond zijn. Lees dus goed de fluiter van de 

verschillende takken.  

 

Alvast een datum om dit jaar weer naar uit te kijken:  

Onze jaarlijkse barbecue zal dit jaar doorgaan op 29 april. Meer informatie zal later terug te vinden zijn op 

onze website en andere sociale media. Allen daarheen is de boodschap! 

 

 Duoweekends & kapoenendag:  

Traditioneel vinden in februari de duoweekends plaats. Deze weekends gaan uit van ons district (Klaas) en 

hierop worden alleen de derdejaars van de wouters, jonggivers en givers verwacht.  Dit weekend gaat door 

tijdens het weekend van 24/02 tot 26/02.  

Op 26/02 is het voor de kapoenen dan ook kapoenendag. Deze zal van 14u tot 17 doorgaan op het ster. 

Over beide krijgen jullie zeker een uitnodiging in jullie mailbox. 

 

 Lidgeld: 

 Tot slot nog even vermelden dat er een aantal leden het lidgeld nog niet betaald hebben. Dit is een 

verplichting van Scouts & Gidsen Vlaanderen en zorgt er vooral voor dat jullie zoon/dochter verzekerd is. 

 Het bedrag is €36 en kan worden gestort op BE73 7330 1746 3060 met vermelding van voor-en familienaam, 

alsook de tak waarin uw zoon/dochter zit.  

 

Dit zijn alle nieuwtjes voor de maand januari. Voor verdere info verwijzen we jullie door naar het takblaadje.  

Indien jullie nog vragen hebben kunnen jullie altijd mailen naar groepsleiding@scoutsnieuwkerken.be  

 

Stevige linker, Bas, Viktor en Hanne 

mailto:groepsleiding@scoutsnieuwkerken.be


 
 

 

 

 

 

Vrijdag 6 januari:  

Vandaag is het 

Driekoningen, de dag 

waarop 3 wijzen de 

pasgeboren Jezus 

komen bezoeken. 

@Schakel van 18u30 

tot 20u30. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vrijdag 13 januari:  
OW NEE! Vrijdag de 13de….  Men zegt 
dat deze dag ongeluk zou brengen, 
maar hopelijk niet voor ons want wij 
spelen een GOKspel!!! 
Kom zeker naar de Schakel van 18:30 
tot 20:30. 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
Vrijdag 20 januari:     
Q-Q-Q-QUIZZZTIME!!! 
Eerste vraag: Ontcijfer 
deze puzzel! 
 
 
 

 
 
 
Vrijdag 27 januari:  
Zei iemand knutselen??? Nee? BIJ DEZE!!! 
Kom naar de Schakel van 18:30 tot 20:30 
om je creatief brein los te laten. 
 
 
 
 

 
 
 
ZONDAG 5 februari:  
JOEPIE eindelijk terug zondagactiviteiten!!! Trek je 
wandelschoenen aan, want vandaag maken we een 
dagtocht! Kom voorbereid naar de Schakel om 14:00. 
Je kan opgehaald worden om 17:00. 

 
 

Een stevige poot, Simba, Mor en Toto! 



 

Gegroet beste woutertjes, hopelijk zijn jullie het nieuwe jaar knallend ingegaan! Hahaha leuk 
woordgrapje. De beste wensen voor het nieuwe jaar wegens de wouterleiding en hopelijk zijn jullie 

ook dit jaar zo talrijk aanwezig! 

Vrijdag 13 januari: 
Vandaag is het vrijdag de 13e… 
Men zegt dat deze dag ongeluk zou 
brengen… 
En dat wensen we jullie vandaag ten harte 
toe! Vandaag spelen we het Grote 
Ongeluksspel! Degene met de meeste pech 
wint! Kom zeker van 18u30 tot 20u30 naar 
de schakel om te testen hoeveel (on)geluk je 
hebt! 
 

Vrijdag 6 januari: 
Hopelijk is jullie evenwicht een beetje goed, want 
op 6 januari gaan we schaatsen. Neem dus zeker 
een muts en handschoenen mee en kleed je goed 
aan zodat je het niet koud gaat hebben! Voor 
deze activiteit moet je ook 5 euro meenemen dus 
vergeet dit ook zeker niet! We gaan schaatsen op 
de markt van Sint-Niklaas en we verwachten 
jullie daar om 18:30u. We zijn klaar om 20:30u. 

Vrijdag 20 januari: 
Oefen deze week jullie pokerface, want 
vanavond organiseren wij een casinoavond waar 
je de kans zult hebben om te laten zien hoe goed 
je de anderen kunt misleiden! De leiding zal er 
alles aandoen om jullie het zo lastig mogelijk te 
maken want het huis wint altijd natuurlijk ☺. 
Concreet verwachten wij jullie op de schakel van 
18:30u tot 20:30u.  



 

Vrijdag 27 januari: 
Deze vrijdag organiseren wij een 
gezelschapsspelletjes avond. Wij zullen wat 
gezelschapsspelletjes voorzien, maar neem zelf 
ook jullie favoriete spelletjes mee!  We 
verwachten jullie op de schakel van 18:30u tot 
20:30u. 

Zondag 5 februari: 
Vanaf februari zullen de activiteiten weer 
plaatsvinden op de normale uren, dit wilt 
concreet zeggen da we jullie vanaf nu weer 
verwachten van 14:00u tot 17:00u iedere 
zondag. Op 5 februari hebben wij een 
verrassingsactiviteit voor jullie gepland. Jullie 
zullen dus nog even moeten wachten om 
erachter te komen wat we zullen gaan doen, 
maar laat jullie gedachten maar al op hol slaan. 
We verwachten jullie van 14:00u tot 17:00u op 
de schakel! 

Stevige poot 
Balou, Tabaqui, Jacala en Marala 



  

Dag beste vrienden!!! De maand januari zit boordevol verrassingen! Dat zal wel duidelijk worden in de 

activiteiten hier onder!! Wens jullie leiding maar veel studeer plezier! 

Ik stel voor dat jullie de tekstjes deze maand goed lezen XD. 

Doei!! 

Vrijdag 6 Januari 

Jow vrienden!! Vandaag hebben we een 

gekke verrassingsactiviteit! Maar deze 

keer op ijs. Jullie worden allemaal stipt 

verwacht om 18:00 op de schakel. Pak 

zeker allemaal 13 euro en goede 

handschoenen mee!! Verplicht! 

We komen rond 21:30-22:00 terug aan 

op de schakel 

Tot dan! PS: we gaan zeker niet 

schaatsen hoor 

 

 
Vrijdag 13 Januari 

Jow vrienden!! Vandaag hebben we een 

gekke verrassingsactiviteit! Pak jullie 

pokerface maar mee, want jullie gaan het 

nodig hebben!! 

Jullie zijn allen welkom op de schakel 

van 18:30 – 20:30 

 

Vrijdag 20 Januari 

Jow vrienden!! Vandaag hebben we een 

gekke verrassingsactiviteit! 

Pak jullie relax kleren/ dekentjes maar 

mee cuz we gon chillll… 

Jullie zijn allen welkom op de schakel 

van 18:30 – 20:30 

 



 

Vrijdag 27 Januari 

Jow vrienden!! Vandaag hebben we een 

gekke verrassingsactiviteit! 

Jullie mogen allemaal een goede zaklamp 

en warme kleren die die eventueel vuil 

mogen worden aandoen/meepakken! 

Jullie zijn allen welkom op de schakel 

van 18:30 – 20:30 

 

Zondag 5 februari 

Jow vrienden!! Vandaag hebben we een 

gekke verrassingsactiviteit! 

HUUUH TERUG OP ZONDAG??????? 

WAAA??? Wow en deze keer is het echt 

een verrassing… 

Jullie zijn allen welkom op de schakel 

van 14:00- 17:00 

 

Stevige poot, jullie studerende leiding 

, , M 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Vrijdag 6 januari 

Zei er iemand DISCOSCHAATSEN??? 

Vandaag trekken we naar Antwerpen 

om samen met de Jonggivers te gaan 

schaatsen! We spreken stipt om 18u af 

op de schakel waarna we samen naar 

Antwerpen rijden!  We zullen rond 

21u30/22u terug zijn! 

Wat neem je mee?  

- €13 gepast!  

- Handsschoenen 

Vrijdag 13 januari 

Hopelijk hebben jullie jullie brein terug aan 

het werk gekregen tijdens de eerste week 

school. Want vanavond gaan wij dat eens 

testen met een super moeilijke quiz.  

Wij zien alle slimmerikken graag @ schakel 

van 18u30 tot 20u30! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XOXO JULLIE COOLSTE LEIDING, 

LORE EN HANNE 

Vrijdag 20 januari 

Haal jullie beste pokerface maar al 

boven, want vanavond doen we een 

casinoavond!! Vergeet zeker jullie fake-ID 

niet, want je mag de casino pas binnen 

vanaf 18j         

Van 18u30 tot 20u30 @ de schakel. 

Tot dan! 

Vrijdag 27 januari 

Haal jullie dansbenen en racearmen 

maar al boven want vandaag spelen we 

spelletjes op de Wii!! Wajow da wordt kei 

vet wer!! Wie thuis nog leuke spellekes 

heeft liggen, neem zeker maar mee! 

We zien jullie allemaal op de schakel van 

18u30 tot 20u30. 

 

ZONDAG 5 februari 

Sshhttt vandaag spelen we drugsspel. 

Hopelijk zijn jullie sluipskills optimaal, want 

vandaag zullen jullie ze nodig hebben.  

Wij zien jullie van 14u tot 17u @ 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 


