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VOORWOORD
Beste ouders, leden, oud-leden, vrienden en sympathisanten!

Na een denderende start van het scoutsjaar zijn alle takken er weer volop
ingevlogen. We maakten kennis met elkaar, maakten nieuwe vriendjes en
vriendinnetjes en amuseerden ons weer rot.

Op 13 november komt ook het eetfestijn er weer aan, waar je je nog tot en
met 30 oktober voor kunt inschrijven. Heerlijk gezellig eten aan democratische prijzen, dat wil je toch niet missen?
In oktober battleden we tegen de andere scoutsen van District
Noorderkempen op ZOOM, en mochten we, na heel wat gewonnen spelletjes,
de wisselbeker mee naar huis nemen! Wat een overwinning!

Stevige linker,
Leiding STM

KAPOENEN

Contact: kapoenen@scouts-sint-michiel.be
Wauw, is het nu al het eerste michieltje?! Dan is de tijd echt voorbij
gevlogen! Na de opening leerden we elkaar eerst eens kennen met
kennismakingsspelletjes. Wat zagen we zoveel nieuwe gezichtjes! Met deze
boel wordt het zeker een fantaaaaastisch jaar, joepieeee!
Hier zijn we heel veel te weten gekomen over de scouts, zoals:
•

Wist je dat wij een kapoen hebben die kaaskroket heet? Zijn favoriete
frituursnack is een Pablo. Lekker!

•

Wist je dat Zazou linkshandig is?

•

Wist je dat nijlpaarden geen roze melk hebben?

•

Wist je dat er nog altijd piraten bestaan?

•

Wist je dat er tien scoutsen zijn in Turnhout? EN wij hebben ze
al-le-maal verslagen op ZOOM!!

•

Wist je dat de kapoenen heel goed zijn in het AAAA-spel? Dit is ook
Petro zijn lievelingsspel.

•

Wist je dat er 1344 officiële beroepen zijn?

•

Wist je dat Petro de oudste is van heel de scouts?

•

Wist je dat het 13 november eetfestijn is?

•

Wist je dat de leiding veel fotos hebben genomen? Hier zijn er een
paar:

WELPEN

Contact: welpen@scouts-sint-michiel.be

Eindelijk was het weer zover: nog eens een weekend! En dan nog wel HET
belofteweekend! Nadat vrijdagavond iedereen veilig en wel was aangekomen en alle veldbedden, luchtmatrassen en matjes waren geïnstalleerd,
was het tijd voor wat slaapzakspelletjes. Hierbij werden ook de namen nog
wat ingeoefend, zowel bij de leiding als bij de welpen. Van die spelletjes
werden we wat moe, dus kropen we daarna in onze bedjes.

De volgende dag waren de welpen er als de kippen bij om op te staan. Ze
hadden duidelijk zin in een dag vol spelletjes en plezier. We begonnen de
dag met een klassieke 1 tegen allen. De welpen namen het dus op tegen de
leiding. Ook al kostte het heel wat moeite, toch lukte het ze om de leiding te
verslaan. Toen dat gelukt was, was het tijd voor een welverdiende middagpauze. Ook hier had de leiding een verrassing in petto. Er werden
namelijk tijdens de lunch enkele Nederlandstalige klassiekers gedraaid om
toch ook wat cultuur bij te brengen.
Vervolgens werden de welpen in nesten ingedeeld en konden ze nestkreten
bedenken en inoefenen. Na enkele pogingen ging het vlekkeloos. Hopelijk
gaat het de komende weken ook zo vlot ;-).
Wat is er leuker dan een potje Kolonisten van Catan? Een spelletje levende
Kolonisten van Catan met welpen! Dat was namelijk onze volgende activiteit. Iedereen werd ingedeeld in een team en je moest proberen zoveel mogelijk straten, dorpen en steden te bouwen. Dit lukte aardig en op het einde
van het spel was er een mooie landkaart gecreëerd.

Daar had iedereen natuurlijk honger van gekregen, dus waren we allemaal
blij dat de koks voor ons een heerlijke chili con/sin carne in elkaar hadden
geflanst. Na de afwas kwam het meest serieuze moment van het weekend.
De welpen kregen wat tijd om een mooie belofte te bedenken terwijl de
leiding het lokaal aan het aankleden was.
De welpen hebben ons echt verrast met hoe volwassen ze dit moment
aanpakten. Er werden heel mooie en creatieve beloftes voorgedragen en er
werd met heel veel respect naar elkaar geluisterd. Hiervoor nogmaals een
dikke chapeau van de leiding! Nu konden we met een voldaan gevoel gaan
slapen.
Bij het opruimen was het nog een beetje zoeken welke spullen precies van
wie waren, maar dat probleem was snel opgelost en konden we dit fantastisch weekend dus mooi afsluiten.

DEUGNIETEN

Contact: deugnieten@scouts-sint-michiel.be

Het scoutsjaar is terug begonnen!
Eindelijk terug normaal scouts. Gezellig op Den Duiker samenkomen met
leuke vergaderingen…. Is er een leukere manier om je zaterdagnamiddag
mee te vullen? Ik dacht het niet!!
11 september was het de opening. Natuurlijk moesten de deugnieten een
overgangsproef doen. Ze moesten eerst hun gezicht in water doppen en dan
snoepjes zoeken in een bak vol bloem, zonder handen!! Als ze alle snoepjes
gevonden hadden, kregen ze een toef slagroom in hun hand. Deze moesten
ze omhoog gooien en opvangen met hun mond. Uiteraard zijn alle
deugnieten geslaagd in de overgangsproef! Ze zijn dus allemaal stuk voor
stuk straffe deugnieten! Maar dat wisten we natuurlijk al! :-)

Van kennismakingsspelletjes tot stratego in het bos tot het grote smokkelspel, de deugnieten kunnen het allemaal!!!

WOLVEN

Contact: wolven@scouts-sint-michiel.be
Bij volle maan staan wij paraat
Jij weet waar het over gaat
Wolven zijn wij als een team
Ja, de scouts vinden wij subliem
Wolven, wolven oh ahoe
Sjorren, tenten dat is wat wij doen
Wolven, wolven dat zijn wij
Kom naar de scouts en je hoort erbij
Vuur maken, vlotten bouwen
Dat is waar wij echt van houden
Jongens, meisjes zij aan zij
Alle vrienden kom erbij!
Wolven, wolven oh ahoe
Sjorren, tenten dat is wat wij doen
Wolven, wolven dat zijn wij
Kom naar de scouts en je hoort erbij!

JONGGIVERS

Contact: jonggivers@scouts-sint-michiel.be

In het begin van het jaar is het belangrijk dat we elkaar goed leren kennen.
Natuurlijk kennen de jonggivers elkaar al goed genoeg. Maar hoe goed kennen de jonggivers hun leiding? Zet het cijfer van de leiding bij de correcte
trefwoorden en afbeeldingen.

2

1

3

5
4
Lievelingskleur:

BRUIN

ROOD

VIOLET

GROEN

ROZE &
BRUIN

Oogkleur:

BRUIN

BLAUW

BRUIN

BLAUW

WHISKEY

Lievelingsdier:

Favoriete chips:

Huisdieren:

GEEN

GIVERS

Contact: givers@scouts-sint-michiel.be

Eindelijk was het zaterdag 11 september, de
opening van het nieuwe scoutsjaar.
Na een tijdje elkaar niet gezien te hebben, had
de leiding een beetje schrik dat de givers elkaar
niet meer zouden kennen. We beslisten zo om
het jaar in te zetten met kennismakingsspelletjes. Vragenlijsten werden ingevuld en na het
spelen van een leuk spel werden deze vragen
ook beantwoord. De leiding wist om 17 uur zeker
dat de givers elkaar van binnen en vanbuiten
kennen. Zo kunnen we een top jaar tegemoet
gaan!

Niet veel later kwam het hoogtepunt van het
jaar voor scoutsgroepen van Turnhout en omstreken à ZOOM. We streden samen met de
jins tegen andere scoutsgroepen zoals scouts
Beerse. Met succes vernamen we na het
laatste spel bij de prijsuitreiking dat STM gewonnen had! Beerse droop af en wij vierden
feest. Op naar de volgende editie om onze
beker te behouden!

Om wat te ontspannen, gingen
we op weekend. Dit weekend
stond volledig in het thema
Amerika en waar denken we
meteen aan als we Amerika
horen … ja, correct: Mechelen.
Hier streden de givers om de
democratie in hun kamp te
krijgen, vochten ze de
smokkelende Mexicanen af als
border patrol en beschermden
ze hun president alsof hun leven er vanaf hing tegen aanhangers van
Trump. ’s Avonds opende het fastfoodrestaurant van STM. Hier genoten de
givers van heerlijke hamburgers.
Kortom: yes we can make America great again for a safer world and a
more helpful America. ;-)�

JINS

Contact: jins@scouts-sint-michiel.be

De jins gaan naar Hongarije!!
Enkele weken geleden trokken onze jins samen met de leiding naar de lokalen van Akabe op planningsweekend! Vrijdagavond vlogen we er al direct
goed in met een paintball-spel met champagnekurken. Terwijl de liedjes
“fortunate son en war pigs” door de boxen weerklonken probeerden de jins
hun vijanden te verslaan en de vlag van het andere team te veroveren.
Kreten als “Kan een medic mij komen helpen” en “heeft iemand nog munitie”
werden luidkeels geroepen door de gangen van onze lokalen. Na heel wat
spelplezier bleek dat iedereen was gewonnen waarna we toch een dikke 20
minuten hebben mogen zoeken naar alle munitie (lees: Kurken overal). Om
de avond af te sluiten werd er nog een spontaan feestje gestart waarna we
met z’n allen gingen slapen om zaterdag fris aan de discussie te kunnen
beginnen.
“Huh, welke discussie?”, vraagt u zich misschien nu af. Zaterdag gingen de
jins beslissen wat de bestemming ging zijn van hun buitenlandskamp. En zo
geschiede, nadat iedereen zijn ideale vakantiebestemming via een PowerPoint had voorgesteld begon de discussie. Na een dik uur waren er nog
maar 3 kanshebbers: Bosnië, Bulgarije en Hongarije. Echter, net voor we de
finale knoop konden doorhakken, moesten wel snel nog even de eer van
STM gaan verdedigen op ZOOM. Na een verdiende eerste plaats te hebben
veroverd keerden we triomfantelijk terug naar onze lokalen om een laatste
stemming te doen. Iedereen kreeg nog de kans om zijn standpunten uiteen
te zetten en dan gingen we over tot de stemming. Het resultaat?

We gaan naar Hongarije deze zomer! We speelden daarna nog een leuk
avondspel dat draaide rond het rad van fortuin en sloten de avond af als
echte winnaars met een feestje.
De jins gaan dit jaar naar Hongarije op kamp, wat met zich meebrengt dat
we centjes moeten inzamelen. Indien u (of iemand die u kent) nog wat jins
kunnen gebruiken, om bv. mee te helpen op een evenement of gewoon in
uw tuin tegen een vergoeding, laat ons dan zeker iets weten op het volgende e-mail adres: jins@scouts-sint-michiel.be.

Tot het volgende michieltje!
De jinleiding

REBUSSEN

KALENDER
13 NOVEMBER
Eetfestijn: kom gezellig eten aan democratische prijzen.

DATA WORDT NOG GECOMMUNICEERD
Kerstweekend: het groepsweekend van Sint-Michiel.

9 APRIL
Duikerfeesten: het gezelligste scoutsfeest van het jaar!
Met BBQ en knus kampvuur.

22-24 APRIL
Kawellenweekend + gouwweekend. Meer info volgt.

1-11 AUGUSTUS
Kamp voor de wolven, jonggivers en givers.

5-11 AUGUSTUS
Kamp voor de kapoenen, welpen en deugnieten:
zij voegen zich bij de oudere takken vanaf 5 augustus.

EETFESTIJN 2021
SCOUTS
SINT MICHIEL

Beste ouders, leden, oud-leiding en sympathisanten
Op ZATERDAG 13 NOVEMBER nodigen we u van harte uit op de 20e editie van het eetfestijn.
Deze smaakvolle avond zal plaatsvinden in zaal De Gilden in Turnhout.
Kinderen tot en met 12 jaar hebben de keuze uit curryworst en een kinderportie videe met frietjes, puree of brood. Bij dit kindermenu
is een dessertje inbegrepen. Deze kindermenu’s kosten 6 euro. De rest kan zich verheugen op een koninginnenhapje, met kip- of
visvulling. Bij deze hoofdschotel is steeds groentegarnituur voorzien. Daarnaast staan er ook twee salades à la maison op het menu.
Vinaigrettes vindt u bij de desserten. De volwassenmenu’s kosten 12/13 euro. Bij al deze hoofdschotels zijn frietjes, puree of brood
inbegrepen. Ons dessertenbuffet biedt u de kans om na het eten te genieten van een huisgemaakt nagerecht.
Wij hopen op uw aanwezigheid om er een gezellige, culinaire en winstgevende avond van te maken. De opbrengst van ons festijn gaat
namelijk naar de werking van de scouts en het onderhouden van de gebouwen en het materiaal.
Inschrijven voor ons eetfestijn kan tot en met zaterdag 30 oktober. Zoals u ziet is het dit jaar zonder invulstrookje. Inschrijven kan
online via volgende link: https://forms.gle/TnU5HA5swKJJi7tw6. (Deze link vindt u ook op onze facebookpagina) Zoals vorig jaar zetten
we een limiet op het aantal inschrijvingen, om er zeker een kwaliteitsvolle avond van te kunnen maken. Wees dus op tijd!
Hebt u nog vragen of opmerkingen? Mail dan gerust naar eetfestijn@scouts-sint-michiel.be of contacteer Lander Van Hoye op
0478/017267.
Alvast heel hard bedankt!

