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Kapoenen 
zondag 2 februari 
 
Jaja, het is weer een gloednieuwe maand en om deze maand goed in te zetten gaan we 
SCHAATSEN. Ook als je niet kan schaatsen ben je natuurlijk welkom want dan zullen we 
jullie wel leren schaatsen zodat iedereen kan schaatsen op het einde van de 
vergadering. Let wel op want we zullen vroeger vertrekken en vroeger gedaan hebben! 
We vertrekken namelijk al om 12:45 en we zullen omstreeks 15:45 terug aan het lokaal 
zijn. En heel belangrijk: vergeet jullie handschoenen niet ! 
Gelieve ook 6 € mee te nemen voor de inkom, de huur van de schaatsen en een drankje. 
 
PS: We zoeken ook enkele bereidwillige ouders om ons daar heen te brengen en ons 
terug te komen halen. 

 
 

zondag 9 februari 
 

Vandaag gaan we 800 jaar terug in de tijd, helemaal terug tot in de middeleeuwen. We vergeten 
dus de geweren en schieten terug met pijl en boog en vechten met zwaarden. Maar welke ridder is 

het sterkst en kan de mooiste jonkvrouw veroveren? Dat zullen we allemaal te weten komen 
tussen 14 uur en 17 uur. 

 
 

 

zondag 16 februari 
 
.5 tot 2 van nemen komen kijkje een zeker je moet doen kunnen 
omgekeerd allemaal nog we wat naar bent benieuwd je als dus 
opening de met eindigen en drinken te met beginnen dus zullen we , 
vergadering omgekeerde een houden we want staan kop zijn op beetje 
een alles zal Vandaag 
 
 

 
 

zondag 23 februari 
 

We willen nog eens zien hoe ver het staat met de kookkunsten van onze kapoenen en 
daarom houden we een kookvergadering. De keuken zal openen om 2 uur en wanneer 

we ons allemaal dik en rond hebben gegeten tegen 5 uur zal de vergadering gedaan 
zijn. 

 
 
 

 
jullie leiding, 
Caroline, Sebastian en Sander! 

  



Kabouters 
Zondag 2 februari 

Hou jullie al maar vast, haal die dikke sokken al maar boven want 

vandaag gaan we met heel de scouts schaatsen in Herentals! Om 

12u45 spreken we al af aan de scouts. We hopen op een paar 

lieve ouders die onze kabouters willen brengen. Natuurlijk moeten 

we ook weer terug geraken: om 15u15 weer aan de schaatsbaan 

om onze kaboutertjes terug te brengen tegen 15u45 aan het 

lokaal. Dat wil dus zeggen vergadering 

van 12u45 tot 15u45.  

 

Zondag 9 februari 

Omdat het vorige maand niet is doorgegaan zullen we vandaag te weten 

komen wie de beste, snelste, sterkste, slimste, … kabouter is. Het is 

vandaag laddercompetitie! Het is vergadering van 14u tot 17u.  

 

Zondag 16 februari 

Vandaag gaan we jullie zintuigen eens testen. Wie kan er het beste voelen, ruiken, horen of 

proeven? Dat zullen we vandaag te weten komen tussen 14u en 17u.  

 

 

 

 

 

 

Zondag 23 februari 

Trek jullie wandelschoenen al maar aan want vandaag gaan we heel de 

Kesselse heide verkennen. Doe allemaal ook best warme kleding aan 

want we gaan heel de dag buiten zijn. Het is vergadering van 14u tot 

17u.  

Wannes & Valerie  



Welpen 
Zondag 2 februari 

Vandaag gaan we de schaatsbaan in Herentals onveilige maken. We vertrekken aan de lokalen om 12:45. 

Hiervoor rekenen wij op geweldige welpenouders om ons weg te brengen en te komen halen in Herentals om 

15:15. Waarna we terug aan de lokalen zijn om 15:45.  

Belangrijk: Vergeet geen handschoenen en € 6 voor inkom, huur van schaatsen en een drankje. Als je zelf 

schaatsen hebt mag je die ook zeker meenemen. 

Zondag 9 februari 

Hoe goed zijn welpen geschikt als schaakpionnen of mikadostokjes? Dat gaan we vandaag ontdekken door 

verschillende bekende en minder bekende gezelschapsspelletjes in het echt na te spelen. Allemaal present 

van 2u tot 5u.  

Zondag 16 februari 

Aangezien de Olympische Winterspelen in Sochi al even bezig zijn, gaan wij vandaag onze eigen winterspelen 

houden. Wie gooit de beste triple cork 1440 in de slopestyle snowboarden en wie komt als snelste beneden 

met de bobslee? Kom het vandaag ontdekken vanaf 14u tot 17u. 

Zondag 23 februari 

Amai toch al weer een maand geleden dat we de Kesselse heide nog eens bezocht hebben. Hier gaan we 

vandaag verandering in brengen. Zoals gewoonlijk weer van 2 tot 5. 

 

  

Kamp info 

Het kamp zal doorgaan van 9 tot en met 15 juli in Herent. 

 

Groeten van de allerbeste welpenleiding die jullie dit jaar al gehad hebben. 

Jens, Jan en Thomas.    

 

 

  



Jonggidsen 
2 februari: 

Vandaag gaan we met de hele groep schaatsen! Allemaal op post om 12u30 met: 

- Fiets (!) 

- Schaatsen als je die hebt 

- Handschoenen 

- 6 euro voor inkom, schaatsen en een drankje achteraf. 

En dan zijn we (zonder platte banden natuurlijk) om 16u weer terug. 

 

9 februari: 

Laddercompetitie!!!  

 

16 februari: 

Papier, klei, verf, kleurtjes, lijm, scharen,… vandaag gaan we knutselen!  

 

23 februari: 

Vandaag gaan heel de wereld bezoeken! We vertrekken in België en wie weet waar komen we 

uit… reisje-rond-de-wereld-vergadering! 

 

 

 

Saluti, saludos, selemlar, salutations, groetjes, 

Eklis & Eni 
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Jongverkenners 
2 februari 

We gaan met zen allen schaatsen! Komt zeker met de velo, allen aan de scouts om 12u30 om dan jammer 

genoeg om 16u al terug aan te komen in Nijlen... 

Vergeet vooral geen handschoenen, werme pots, en ne goeie zakcent (6 euro met drankske bij) voor den 

inkom te betalen!  

 

9 februari 

Vandaag doen we nog is klassieke pleinspellekes! Niks plezanter dan de oude klassiekers ;) 

Allemaal aanwezig van 14u tot 17u! 

 

16 februari 

Trekt elle vuil klere maar aan, want we gaan de kesselse heide nog is onveilig make! 

 

23 februari  

GO HARD OR GO HOME!  
‘t is tijd om nog is goe zot te doen, en alle frustraties los te late kome! We gaan hard en hevig! Zotte spellekes, 

rugby,.. We gaan het allemaal doen, als jullie tenminste allen aanwezig zijn ;) Wees present van 14u tot 17u, 

and prepare to go hard! 

 

Vuistje van de beste leiding van de wereld en andere planeten erbij, 

Niels, Saan en Lars :D 

 
 
  



Gidsen 
Zondag 2 Februari 

 

Het is weer zo ver, ons jaarlijks bezoekje aan het BLOSO domein te Herentals. Voor zij die het 

nog niet door hebben, we gaan schaatsen! 

Hiervoor spreken we af om 12u30 aan het lokaal, normaal zijn wij rond 16u terug aan het 

lokaal. 

Wat heb ik nodig:  

- Fiets 

- €6 (all inc, inkom, huur schaatsen en drankje ) 

- Handschoenen!! 

Wie zelf schaatsen heeft mag deze zeker meenemen, dit zal verrekend worden in de kostprijs. 

 

Zondag 9 Februari 

 

Vandaag gaan we nog eens op promotour voor ons spaghettifeest van volgend weekend, want 

meer volk = meer centjes = zottere dingen op kamp!!  

Afspraak om 14u aan het lokaal 

 

 

Weekend 14, 15, 16 Februari 

 

Spaghettifeest!! 

Allen hierop aanwezig zijn, vrijdagavond voorbereiding, zaterdag is het restaurant open en 

zondag zorgen dat het laatste opgekuist is. De exacte uren en afspraken zullen nog 

medegedeeld worden, maar hou dit weekend zeker en vast al vrij. 

(wie niet kan komen kan best een heeeeeeel goed excuus hebben, want de opbrengst van deze 

actie komt alleen jullie zelf ten goede) 

 

 

Zondag 23 Februari 

 

Na al die drukte van vorig weekend zullen we het nu een beetje rustig aan doen… 

 

OOOOOFFFFFF, nee, toch maar niet, 

Vandaag zullen we die arme schaapjes op de hei nog eens een bezoekje brengen en hun dagje 

wat opvrolijken. Wat, waar, hoe en waarom kom je allemaal te weten om 14u aan het lokaal. 

 

 

Stevige linker 

 

Dromedaris en Slaapmuis 

  



Verkenners 
 

2 februari: 11-stedentochtvergadering 
We gaan een sportieve prestatie van jewelste neerzetten. IJs en afstanden 
afleggen. We spreken af om 12u30 op de scouts met de fiets. Tegen 16u zijn we 
ongeveer terug. Breng €6 mee voor de huur van de schaatsen en een drankje. Andere 
dingen zijn op eigen kosten. 
 

9 februari: Derdejaarsvergadering 
Wat voor iets het gaat worden is dus nog een verassing. 
 

zaterdag 15 februari: Spaghettifeest 
Voor mij ne spa..., spa, spaghetti. Twee waters en ne spaghetti naar tafel H.  
Er is genoeg te doen, dus we verwachten jullie van 10u 's morgens tot 2u 's 
nachts. Het is mogelijk om daarna te blijven slapen in het lokaal (slaapzak en 
matteke dus meenemen). 
 

23 februari: Techniekenvergadering 
Omdat het lang geleden is gaan we een techniekenvergadering doen. Dat kan 
vanalles zijn. Iets sjorren, sporen zoeken of liever woudloperskeuken? We zetten 
hiervoor een poll op facebook. 

 Het leven zoals het is: woudloperskeuken 
 

 

Piet Pesto en Mc Miracolli 

 

  



Jins 
2 Februari Schaatsen 

Wat mee te brengen: 6 euro wanneer je 

geen schaatsen hebt, 5.40 als je er wel 

hebt.  

 

9 of 16 Februari 

Kamp-plannen, met 2 verschillende keuzes 

zodat we het weekend kunnen nemen 

wanneer de meeste kunnen. 

 

23 Februari 

Highland promo-team  

Vandaag trekken we naar de chiro’s in 

Nijlen en doen we al eens wat demo-

wedstrijden.  

 

Greetings From 

Mac Mathi , Mac Goemmi 

 

 

  



Verjaardagskalender 
 
 

Proficiat en drie kussen voor deze jarige scouties! 
 
JENS GEERTS 1 februari 12 jaar Jongverkenner AKB 

JENS ROEVENS 2 februari 19 jaar Welpenleiding 

MIRTHE VANMARSENILLE 4 februari 7 jaar Kapoen 

HAIKE HUYGELBERGHS 5 februari 15 jaar Gids 

CAS HUISMAN 6 februari 10 jaar Welp  

FILIP BRUYNSEELS 6 februari 10 jaar Welp 

AMBER SMETS 10 februari 16 jaar Gids 

LORE ANTHONIS 13 februari 14 jaar Jonggids 

AMBER DIERCKX 15 februari 11 jaar Kabouter 

BRENT VAN DE KERCKHOF 16 februari 15 jaar Verkenner 

THOMAS PEETERS 16 februari 15 jaar Verkenner 

MARIEKE LEIRS 19 februari 18 jaar Jin 

BENT SMETS 22 februari 18 jaar Jin 

HANNE CHRISTIAENSEN 24 februari 14 jaar Jonggids 

LETO LOUBIN 24 februari 9 jaar Kabouter 

QUINTEN BUYENS 24 februari 9 jaar Welp AKB 

THOMAS  BUYENS 24 februari 9 jaar Welp AKB 

ORION VAN NUETEN 28 februari 7 jaar Kapoen 

JORAM VERHAEGEN 28 februari 18 jaar Jin AKB 

 

 

Hip Hip Hoera!  



 

 
8 februari 2014  valentijnsvergadering 

Ben je verliefd? Heb je een lieve mama of papa? Kom dan 

naar de valentijnsvergadering en red Cupido. Opdrachtjes 

uitvoeren, knutselen, het kan allemaal. 

Valentijnsvergadering van 14u-17u 

 

 

22 februari   

Joehoeoeoeoe! Het is weer zover... We gaan op daguitstap! Trek je wandel-

/sportschoenen al maar aan, want het belooft een actieve dag te worden. Wat we 
precies gaan doen, blijft nog even een verrassing... Eén ding kunnen we jullie al wel 

garanderen: Het wordt een niet te missen dag waar je nog lang aan terug zal denken. 

Dus: Be there! :-) 

(Meer praktische info krijgen jullie nog per brief.) 
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8 februari 
Everywhere we go 
Everywhere we go 
People want to know 
People want to know 
Who we are? 
Who we are? 
And where we come from…. 
 
Doe je beste wandelschoenen maar aan en smeer je keel om luid te kunnen zingen, want vandaag gaan we op 
avontuur. 
We vertrekken om stipt 14 uur aan de scoutslokalen om de wijde wereld te verkennen. Om 17 uur zullen we 
moe maar voldaan weer aan de scoutslokalen aankomen.  
 
22 februari 
Joehoeoeoeoe! Het is weer zover... We gaan op daguitstap! Trek je wandel-/sportschoenen al maar aan, want 
het belooft een actieve dag te worden. Wat we precies gaan doen, blijft nog even een verrassing... Eén ding 
kunnen we jullie al wel garanderen: Het wordt een niet te missen dag waar je nog lang aan terug zal denken. 
Dus: Be there! :-) 
(Meer praktische info krijgen jullie nog per brief.) 
 
 
 
Een stevige linker Matthijs, Natalie, Sofie, Wesley en Hanne  
 
Laat even weten als je niet kan komen, via mail naar jonggiverstinamoe@scoutsnijlen.be of via gsm aan Hanne: 
0489/40.64.58 
  



 
 

 

 

 
 
zaterdag 8 februari 2014 
Verrassing! Misschien iets met foto’s en een zoektocht vandaag? Of misschien iets met een plein en 
spelletjes… Of met een bos en een kompas? Alle curieuzeneuzen kunnen komen kijken, want het 
uur verklappen we wel: 14 tot 17 uur! 
 
 
 
zaterdag 22 februari 2014 
Joehoeoeoeoe! Het is weer zover... We gaan op daguitstap! Trek je wandel-/sportschoenen al maar 
aan, want het belooft een actieve dag te worden. Wat we precies gaan doen, blijft nog even een 
verrassing... Eén ding kunnen we jullie al wel garanderen: Het wordt een niet te missen dag waar je 
nog lang aan terug zal denken. Dus: Be there! :-) 
(Meer praktische info krijgen jullie nog per brief.) 
 
  



 
 
Dag jins, 
Deze maand gaan we de casino’s van Las Vegas onveilig maken en onze volgende bestemming blijft nog even 
onbekend.... spannend!! 
 
 
 
8 februari: Las Vegas (14u - 17u) 
Zin om een gokje te wagen? Trek je chicste smoking of galakleed aan, 
want we gaan naar de casino’s in Las Vegas! Blackjack, poker, 
roulette... Niets gaat tegen het einde van deze vergadering nog 
geheimen voor jullie hebben!  
 
 

 
 

 
22 februari:  
Joehoeoeoeoe! Het is weer zover... We gaan op daguitstap! Trek je wandel-
/sportschoenen al maar aan, want het belooft een actieve dag te worden. Wat we 
precies gaan doen, blijft nog even een verrassing... Eén ding kunnen we jullie al 
wel garanderen: Het wordt een niet te missen dag waar je nog lang aan terug zal 
denken. Dus: Be there! :-) 
(Meer praktische info krijgen jullie nog per brief.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
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 

 

  

mailto:kapoenen@scoutsnijlen.be
mailto:welpen@scoutsnijlen.be
mailto:kabouters@scoutsnijlen.be
mailto:jongverkenners@scoutsnijlen.be
mailto:jonggidsen@scoutsnijlen.be
mailto:verkenners@scoutsnijlen.be
mailto:gidsen@scoutsnijlen.be
mailto:jins@scoutsnijlen.be
mailto:groepsleiding@scoutsnijlen.be
mailto:kawellentinamoe@scoutsnijlen.be
mailto:jonggiverstinamoe@scoutsnijlen.be
mailto:giverstinamoe@scoutsnijlen.be
mailto:jinstinamoe@scoutsnijlen.be
mailto:groepstinamoe@scoutsnijlen.be


 


