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Opwarmertje voor de quiz… 
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              1 Openluchtkeuken op de scouts 

2 Onze Akabegroep noemt … 

3 Deze groep staat er elke vergadering voor jullie 

4 Tijd voor scouting, niet voor school 

5 Zoek de weg naar huis 

6 De meisjesgroep noemt … 

7 De scoutswinkel ken je onder de naam … 

8 Scouts/Gidsen/Akabe Nijlen is een deel van Gouw … 

9 En in die Gouw heb je dan ons … Nete 

10 De jongensgroeps noemt … 

  



Kapoenen 
6 april 2014 – Eén tegen allen 

Is het jullie ook al opgevallen dat kapoen waanzinnig veel op kampioen lijkt? 

Ons alleszins wel en volgens ons kan dit niet zomaar toeval zijn. Daarom 

hebben we deze zondag een heleboel proeven bedacht om te testen wat van 

een kapoen een kampioen maakt. Om 14 uur kapoen, om 17 uur kampioen. 

 

 

 

13 april 2014 – Pleinspelletjes 

Binnenkort is het weer zover, Pasen komt eraan. Om ervoor te zorgen dat jullie de meeste 

paaseieren zullen rapen en niet jullie broers of zussen, vriendjes of vriendinnetjes, zullen we 

deze zondag aan jullie conditie werken. Van Dikke Berta tot Smalle Jules, alle pleinspelletjes 

zullen aan bod komen. Trek jullie sportschoenen dus maar aan en smeer jullie benen maar in. 

Om 14 uur start de opwarming en om 17 uur eindigen we met stretchen. 

 

 

Maandag 21 april 2014 – Jaarmarkt 

Zondag 20 april is het Pasen en we weten allemaal wat dit betekent. Namelijk dat jullie een 

hele namiddag compleet uitgeteld op de zetel liggen wegens een overdosis chocolade. 

Hopelijk zijn jullie maandag 21 april al weer wat beter, zodat jullie ons een bezoekje kunnen 

brengen op de jaarmarkt. Wij zullen daar onze handen uit de mouwen steken om geld in te 

zamelen voor jullie kamp. 

 

27 april 2014 – Bosspel 

Vandaag trekken we naar het Wilde Westen alias de Kesselse Heide om wigwams en tipi’s te 

bouwen, kampvuren aan te steken en rond totempalen te dansen. Maar ook om de cowboys 

en de cowgirls een lesje te leren. Zet jullie verentooi dus al maar op jullie hoofd en trek jullie 

mocassins al maar aan, want van 14 uur tot 17 uur zullen we de Europeaan verslaan. 

 

 

Zonnige groetjes vanwege de leukste leiding, 

 Caroline, Sander & Sebastian 



Kabouters 
 

Gegroet! 

Jullie leiding werkt aan een groot verrassingsmaandblad. Dat kost een 

beetje extra tijd, maar het gaat de moeite van het wachten zeker waard 

zijn! 

Benieuwd? Houd de brievenbus in het oog! 

 

Maar noteer ook al snel: 

4-6 april: Op weekend met alle kawellen van district Nete.  

20 april: geen vergadering, het is Pasen! 

21 april: jullie leiding staat op de jaarmarkt. Zoeken maar!  

  



Welpen 
 

Vrijdag 4 tot zondag 6 april 

Zoals aangekondigd via mail is het dit weekend kawellenweekend. We gaan samen met alle welpen en kabouters van 

het district naar Ranst om van daar uit heel de wereld te veroveren!  

We spreken vrijdag om half 8 af aan de scoutslokalen en rijden van daar 

naar de weekendlocatie. Het weekend eindigt zondag om 11u.  

 

Zondag 13 april 

Deze zondag gooien we het eens over een andere boeg. Vandaag gaan we 

knutselen! Breng zeker geen mooie kleren mee, maar wel je creatieve genie. 

 

Zondag 20 april 

Vandaag is het Pasen. Geen vergadering dus.  

Maar op paasmaandag staat jullie leiding op de jaarmarkt. Kom zelf eens kijken en neem zeker je ouders mee!  

 

Zondag 27 april 

Vandaag worden jullie echte ontdekkingsreizigers: we maken een reis rond de wereld! 

 

 

 

Groetjes van jullie leiding, 

Jan, Jens en Thomas 

 

  



Jonggidsen 
4-6 april: 

GOUWWEEKEND!!  

Zin om mee te gaan? Pak dan snel je spullen bij elkaar: 

 Matje 

 Slaapzak 

 Beker 

 Gamel en bestek 

 Kledij voor 2 dagen 

 Goed humeur 

Meer info zal volgen! 

 

13 april: 

Verassingsvergadering met verassingsleiding! 

Benieuwd? Dat moet wel. Kom dan kijken vanaf 14uur!  

 

20 april: 

Schaapjes tellen in de heide!  

 
 

27 april: 

Klassieke pleinspelletjes vandaag!  

 

 

Vele kusjes en knuffels van jullie 2 leukste leidsters,  

Ine & Silke  
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Jongverkenners 
Vrijdag, zaterdag en zondag (4, 5 & 6 april) 
Hoezeeeee! Vandaag vertrekken we op GOUWWEEKEND!  
We spreken om 18u30 aan het lokaal af en jullie zullen zondag tegen 13u daar terug zijn. 
Neem zeker… 

- Slaapzak; 

- Matje; 

- bestek, beker, gamel; 

- Uniform; 

- Zaklamp; 

- SIS kaart;  

- €13 (inschrijvingsgeld); 

- Kleren en 

- FIETS 

… mee.  
 
 
13 April (14-17u) 
Het is vakantie en we zullen waarschijnlijk nog allemaal moeten bekomen van het voorgaande Gouwweekend. Vandaar 
een rustige gezelschapspelletjesnammidag in de zon!  
Neem zeker allemaal jullie favoriete gezelschapspelletje mee! 
 
20 april  
We hebben goed en slecht nieuws… 
Het goede: jullie mogen allemaal paaseitjes gaan rapen bij de bomma. 
Het slechte: jullie lieve leiding gaat dit ook doen. 
Geen vergadering dus, wel een vrolijk Pasen toegewenst! 
 
27 april 
Vandaag gaan we ons eindelijk nog eens naar de Kesselse hei begeven!  
Zorg dat je in (uni)form bent! ;-) 
 
 
Stevige linker, 
De liefste, de mooiste, de tofste 

 
 
  



Gidsen 
 
4-6 april 
Dit weekend is het weer zo ver! Gouwweekend! Smeer jullie benen al maar in want we gaan 3 dagen goe 
wandelen. 
Vertrek om 7u met de fiets aan de scouts.  
 
 
13 april (2-5u) 
Vandaag gaan we zoals in ‘de goeien ouden tijd’ gezelschapspellekes spelen.  
Neem jullie favoriete spel mee en we vliegen er in. Tot dan :) 
 
 
20 april 
Vandaag mogen jullie lekker vroeg opstaan om paaseieren te zoeken thuis. Vandaag is er geen vergadering. 
Zalig Pasen!  
 
 
27 april 
Om in form te komen voor het kamp gaan we vandaag sjorren, dus wees welkom vanaf 2 tot 5.  
 

 

 

Stevige Linker 

 

Karl en Anneleen 

  



Verkenners 
 

4-6 april: Kerika 

Gouwweekend op de Hoge Rielen. Thema Lord of the Rings… We spreken af om 19u aan het lokaal. 

Wat nemen we mee?  

 stapschoenen (behalve voor hobbits) 

 matteke en slaapzak 

 kleding, ondergoed en toiletgerief (behalve voor Smeagol) 

 gamel, bestek, beker (behalve voor orks) 

 Tips van Sam: pillicht, drinkbus, zonnecrème, compeed, ... 

 geld: €10 (€13 voor de late beslissers) + een beetje zakgeld 

 

 

13 april: Goorspel 

Op algemene aanvraag: We gaan vandaag naar het goor. Kom met de fiets, en breng kleren mee die vuil mogen 

worden en reservekleding. 

 

 

20 april: Pasen 

Aangezien gelle het veel te druk hebt met eikes te rapen, doen we vandaag geen vergadering. 

 

 

21 april - Gewoon voor het geval jullie op de jaarmarkt passeren: De kapoenen, kabouters en welpen houden 

een stand open aan de apotheker op de Albertkanaalstraat. 

 

 

30 april: Pleinspellekes 

Omdat het lang geleden is. 

 

 

 

Merijn Brandewijn en Peregrijn Toek 

 

 

 

  



Jins 
6 – 13 – 20 april  

Aangezien de meeste van jullie gaan skiën of 

andere vakantie-dingen gaan doen zullen we op de 

Jingroep eens een moment afspreken waarop we 

het kamp volledig kunnen plannen.  

 Dat kan uiteraard over meerdere dagen verspreid 

worden en moet dus niet per se op een zondag. 

Verder kunnen we ook nog jullie laatste maanden 

als scoutslid verder inplannen 

(geldinzamelactiviteiten, toffe spelletjes, …) en dus 

vooral zien welke ideeën van het begin van het jaar 

nog haalbaar zijn.  

 

 

27 april  

Het schooltje in het groen heeft een kleine sjorring nodig (een podium) voor hun schoolfeest en wie kan er nu beter 

sjorren dan ons? Uiteraard gaat dit niet heel de namiddag duren + ze voorzien drinken + het is goed weer eind april. Dus 

misschien kunnen we daarna nog ergens een zwemmeke placeren.   

 

 

  



Verjaardagskalender 
 
 

Proficiat en drie kussen voor deze jarige scouties! 
 
Brent Verbruggen 3 april 8 jaar Kapoen 
Kaat Goelen 13 april 7 jaar Kapoen 
Simon Kempenaars 14 april 16 jaar Verkenner 
Jolande Holemans 14 april 21 jaar Akabelid 
Mathias Heylen 14 april 11 jaar Welpen Akabe 

Thomas Heylen 14 april 11 jaar Welpen Akabe 
Elien Van Dingenen 16 april 18 jaar Gidsen Akabe 
Julie Speybroeck 17 april 18 jaar Gidsen Akabe 
Fee Govaerts 17 april 8 jaar Kapoen 
Mare Machielsen 19 april 15 jaar Gids 
Anna Raymenants 19 april 9 jaar Kabouter 

Sander Celis 21 april 19 jaar Kapoenenleiding 
Stijn Geens 22 april 13 jaar Jongverkenner 
Theo Van Roey 23 april 16 jaar Verkenner 
Anneleen Pauwels 24 april 20 jaar Gidsenleiding 
Mats Van Couteren 25 april 7 jaar Kapoen 

Yeno De Winter 26 april 11 jaar Welp 
Tinka Claes 27 april 11 jaar Kabouter 
Stijn Hammels 28 april 21 jaar Akabelid 

 
 
En drie kussen extra voor Natasha Vermeulen die 4 maart 9 jaar werd maar 

door een foutje niet in het lijstje stond. 

Hip Hip 

Hoera!  



 

 
 

 

Gegroet kawellen 

Jullie moeten nog een beetje extra geduld oefenen… door een drukke periode 

komt het maandblad dit keer wat later.  

Maar het komt zeker, dus houd de brievenbus extra in de gaten!  



 
 

Beste jonggivers, 

 

April wordt opnieuw een maand vol spetterende vergaderingen! Erbij zijn, is de boodschap! 

 

5 april: Beat Da Bompaz! (14u-17u) 
 

Vandaag gaan we ons verplaatsen in de leefwereld 

van de bejaarden. Neen, we gaan niet heel de 

namiddag bingo spelen! Verwacht jullie maar aan een 

stevige dosis plezier met onze enthousiaste 70+’ers. 

Hop hop hop, bejaarden aan de top! We verwachten 

jullie van 14 u tot 17 u aan de lokalen. 

 

 

 
19-20 april: Op weekend! (n.t.b.) 

Houd dit weekend alvast vrij, want het belooft een spetterend jogiweekend te worden!  Meer info krijgen 

jullie zo spoedig mogelijk. 

 

26 april: Planckendael (8u45u-17u)  

 

Dit jaar is toch wel een beetje speciaal precies… We gaan immers twee keer op daguitstap. Eigenlijk zijn we 

toch echt wel gelukzakken, hoor! Rotaract Westerlo organiseert jaarlijks een ‘sociale dag’. Dit is een dag die 

in het teken staat van het laten beleven van een onvergetelijke dag voor jonge kinderen die het op één of andere 

manier niet altijd even gemakkelijk hebben. Dit concept wordt heel ruim bekeken. 

Om 8u45 verzamelen we aan de lokalen, vanwaar we om 9u met auto’s (van leiding en organisatoren) 

vertrekken richting Planckendael. Middageten wordt voor ons voorzien. Neem best wel een rugzakje mee met 

een paar tussendoortjes en wat drinken. Verder hopen we op goed weer, maar dat kunnen we niet beloven 

natuurlijk. Neem dus best ook een regenjas mee. Om 16u vertrekken we weer richting Nijlen, waar we tegen 

17u hopen aan te komen. Indien jij graag mee gaat en ook kan die dag, schrijf je dan vóór 1 april in via 

onderstaand mailadres! 

 

Stevige linker, 

Hanne, Natalie, Sofie, Wesley, Matthijs, Nando 

en Julie 

 
Laat even weten als je niet kan komen, via mail naar 
jonggiverstinamoe@scoutsnijlen.be of via gsm 
aan Hanne: 0489/40.64.58 
  



 
 

Zaterdag 5 april 

 

Poets je schoenen, knoop je hemd recht en scheer je baard er maar helemaal af want vandaag komt er een echt 

legerofficier jullie drillen! Legervergadering: iedereen wordt op het appel verwacht om 14:00u en om 17:00u 

gaan we weer naar huis. 

 

 

Zaterdag 19 april 

 

De paashaas is komt! Maar hij heeft een paar prangende problemen waarvoor hij van jullie hulp hoopt te 

krijgen. Allen op post van 14:00u tot 17:00u 

 

 

 

 
 

 

 
  



 
 
Lieve jins, 
 
April wordt een drukke maand: WEEKEND!! En dan gaan we ook nog even naar New York.   
 

 
 
  5-6 april: Azië (weekend) 

Omdat Azië best een groot continent is, vonden we het wel de  
moeite om er een heel weekend naartoe te gaan. Meer  
informatie hierover krijgen jullie nog!  

 
 
 
 
 
 

 
19 april: New York (14u – 17u) 
 
Het Empire State Building, Wall Street, het Vrijheidsbeeld... Er is veel te zien 
in New York! Tijd voor een echt stadsspel! Vliegen jullie mee? 
 
 
 

 
 
 
 
 
Stevige Linker, 
Tine en Anneleen 
 
Als je niet kan komen mag je altijd iets laten weten via jinstinamoe@scoutsnijlen.be of aan Anneleen via  0479/44 15 67  

  

mailto:jinstinamoe@scoutsnijlen.be


 

 



  



Steeds bereikbaar 
  

Tak Leiding Mailen naar: Bellen naar: 

Sparlekijn 

Kapoenen Caroline Vansteenbeeck 

Sander Celis 

Sebastian Van De Moortel 

kapoenen@scoutsnijlen.be 0496 54 94 89  

0494 31 56 32 

0472 01 55 52 

Welpen Jan Faes 

Jens Roevens 

Thomas De Keulenaer 

welpen@scoutsnijlen.be 0495 61 51 41  

0476 61 35 65 

0485 85 79 35  

Kabouters Wannes Leirs 

Valerie Kerckhofs 

kabouters@scoutsnijlen.be 0470 83 27 42  

0478 66 65 60 

Jongverkenners Saan Van Elsen 

Lars Proost 

Niels Schoeters 

jongverkenners@scoutsnijlen.be  0487 39 17 09  

0499 37 86 97 

0477 95 96 38 

Jonggidsen Silke Van Nuffel 

Ine Alpaerts 

jonggidsen@scoutsnijlen.be 0476 75 99 18  

0475 49 28 11  

Verkenners Bjorn Buermans 

Jorden Verhoeven 

verkenners@scoutsnijlen.be 0498 70 56 68  

0496 44 64 03  

Gidsen Karl Celis 

Anneleen Pauwels 

gidsen@scoutsnijlen.be 0498 37 42 10  

0476 67 85 10  

Jins Matthias Lichtenstein 

Gommaar Van Roie 

jins@scoutsnijlen.be 0470 92 25 30  

0479 48 22 02  

Groepsleiding An Van Baelen 

Gommaar Van Roie 

Thomas De Keulenaer 

groepsleiding@scoutsnijlen.be 0476 72 76 46 

0479 48 22 02 

0485 85 79 35 

Tinamoe 

Kawellen Chiara Peeters 

Gretel Willekens 

Ella Augustijnen 

kawellentinamoe@scoutsnijlen.be 0477 04 95 20 

 

Jonggivers Hanne Verhaegen 

Natalie Diels 

Sofie Gielis 

Wesley Diels 

Matthijs Bats 

jonggiverstinamoe@scoutsnijlen.be 0489 40 64 58 

 

Givers Wannes Chauvaux 

Eveline Franquet 

Sofie Braeckmans 

Sarah Mariën 

Marlies Naets 

giverstinamoe@scoutsnijlen.be 0484 86 67 67 

 

Jins Anneleen Van De Velde 

Tine Vastmans 

jinstinamoe@scoutsnijlen.be 0479 44 15 67 

Groepsleiding Natalie Diels 

Tine Vastmans 

Anneleen Van De Velde 

groepstinamoe@scoutsnijlen.be 0484 77 66 15 

0496 86 31 89 

0479 44 15 67 
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