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Kapoenen 
 

5 januari 2014 – Reis rond de wereld 

Een nieuwe maand, een nieuw jaar, zoveel nieuws om te ontdekken. Daarom vonden 

wij het tijd om samen met jullie de wijde wereld in te trekken. Van de Chinese Muur tot 

het Vrijheidsbeeld, alles zullen we zien. Welke landen staan er in jouw top tien? Om 14 

uur vertrekt ons vliegtuig op de landingsbaan en om 17 uur meert onze boot weer aan. 

 

 

12 januari 2014 – Speurtocht 

Vergrootglaasje, vergrootglaasje, in mijn hand, wie is de beste speurneus van het land? 

Dat zullen we deze zondag te weten komen. En misschien nog wel veel meer, want wie 

weet wat jullie allemaal zullen opsporen. Jullie neuzen worden om 14 uur verwacht en 

om 17 uur hebben we gedaan met speuren. 

 

 

19 januari 2014 – Verrassingsvergadering 

Hopelijk hebben jullie veel verrassingen en cadeautjes gekregen met Kerstmis en Nieuwjaar, 

zodat jullie toch een beetje voorbereid zijn op onze verrassing. Al zullen jullie nooit kunnen 

raden wat wij voor jullie bedacht hebben. We kunnen jullie al wel verklappen dat het iets zeer 

mysterieus zal zijn. Om 14 uur kruipt de aap uit de mouw en om 17 uur weten we hoe de vork 

in de steel zit. 

 

 

26 januari 2014 – Gezelschapsspelletjesvergadering 

Wat is jullie lievelingsgezelschapsspel? Is het ganzenbord of schaken? Is het monopoly 

of mens-erger-je-niet? Is het mikado of domino? Is het dokter bibber of wie is het? En 

welke gezelschapsspelletjes vindt jullie leiding het leukst? Wil je dit ook allemaal weten, 

kom dan meespelen van 14 uur tot 17 uur. 

 

 

Winterse groeten vanwege de tofste leiding, 

Caroline, Sander & Sebastian!  



Kabouters 
 

Zondag 5 januari 

Omdat we allemaal vol zitten met goede voornemens is het een goede gelegenheid om eens extra ons best te doen 

tijdens een laddercompetitie. Tussen 2 en 5 gaat het er hard aan toe gaan. 

 

Zondag 12 januari 

Een iets minder goed voornemen draait rond het in de zetel hangen en genieten van een film. En dat is nu juist wat wij 

hier vandaag gaan doen. Tussen 2 en 5 veranderen we daarom het kabouterlokaal in een cinema. 

 

Zondag 19 januari 

Vandaag gaan we spelen met van die ronde dingen, zo van die dingen die kunnen rollen. Soms zijn ze van plastic, soms 

van leer, je hebt er zelfs kleine behaarde. Je kan er tegen sjotten, je kan ermee gooien, je kan ertegen slaan met een 

knuppel of een racket en dit alles gaan we doen tussen 2 en 5. Voor zij die het nog niet doorhadden, vandaag is het 

balspelenvergadering. 

 

Zondag 26 januari 

De maand is alweer bijna voorbij maar er is nog iets dat we nog niet hebben gedaan en dat is eten. Maar niet zomaar 

eten, dat is voor thuis. Vandaag gaan we er stevig tegenaan met een heuse spaghettivergadering. Voor de hongerigen 

en actieven onder jullie is het aan de scoutslokalen van 2 tot 5 te doen 

 

  



Welpen 
 

 

Zondag 5 januari 

Het nieuwe jaar is pas begonnen en dat moet gevierd worden. Deze zondag is het nieuwjaarsvergadering! 

 

Zondag 12 januari 

Vandaag ontdekken we wie de sterkste welp is. Wie zal er om 17u nog op beide benen staan? Dat kom je alleen te 

weten als je om 14u aan het lokaal staat. 

 

Zondag 19 januari 

Omdat het ondertussen weer al even geleden is, spelen we vandaag een echt bosspel. Kom om 14u naar het lokaal 

en vergeet je stevige schoenen niet. 

 

Zondag 26 januari 

Vandaag gaan we jullie technieken nog eens opfrissen. Kom om 14u naar het lokaal en ontdek wat we vandaag gaan 

bouwen. 

 

Groeten van jullie (studerende) leiding, 

Jan, Jens en Thomas 

  



Jonggidsen 
 

5 januari 2014 

Vandaag testen we al jullie zintuigen! Ruiken, proeven, voelen, horen, … Ze komen allemaal aan bod. Begin al 

maar te trainen! Wees paraat om 14 uur en om 17 mogen jullie terug naar huis. 

 

12 januari 2014 

We spelen nog eens goede, oude pleinspelletjes! 

 

19 januari 2014 

Vandaag doen we het rustig aan! We leggen ons neer in de zetel en genieten eens van een goede film! Zelf 

dvd’s meenemen mag. Jullie worden verwacht om 14 uur en om 17 uur is het alweer gedaan. 

 

26 januari 2014 

Deze zondag worden jullie volledig in de watten gelegd in onze eigen jong-gidsen Beauty farm! We starten om 

14uur en jullie mogen volledig ontspannen om 17uur terug vertrekken. 

 

 

 

 

Groetjes  

Ine en Silke!  



Jongverkenners 
 
 
5/01  

Om het nieuwe jaar goed in te zetten, zetten we in op samenwerking. Vandaag zullen jullie moeten 
samenwerken om een geslaagd eindresultaat te behalen…  
Inderdaad, 1 tegen allen!  

  Van 14h-17h!! 
 

12/01 
Na die feestdagen spant onze buik altijd wat harder en dat vinden de jonggidsen niet zo fijn… Om jullie 
te stimuleren om te trainen voor jullie six-pack zorgen wij alvast voor een sportvergadering. Dit op 
geheel scouteske wijze natuurlijk! 

 Van 14h-17h!! 

19/01 
 

Na vorige week staan we weer allemaal goed strak. Tijd om ook daar even verandering in te brengen! 
Ook door de hype van al die kookprogramma’s kunnen wij niet achter blijven. Daarom: Komen koken, 
komen freiten!  

 Van 14h-17h!! 

26/01 

Aangezien de leiding examens heeft, gaan we jullie ook eens laten voelen wat denken is. Warm jullie 
grijze massa goed op vandaag! Er wordt masterminds gespeeld… 
Van 14h-17h!! 

  



Gidsen 
Zondag 5 januari 

 

Na al dat gefeest en al die pakjes zit er weer een jaartje meer op de teller… 

Maar wat als we er nu eens heel wat jaartjes bijtellen?? Zo een 60 of zo?? 

Wat zou er dan gebeuren, dan zijn wij allemaal oude bomma’s (en bompa in 

de Karl zijn geval… ;-) ) En waar gij we ons dan mee bezig houden? Wel, 

kom het te weten op deze Bomma–vergadering. En dan maar hopen dat we 

daar niet blijven hangen… 

 

 

Zondag 12 januari 

 

Vandaag gaan we onze muur verder afschilderen, neem allemaal jullie 

verfborstel mee, zorg voor de figuren die jullie op de muur willen en dan kan 

deze muur er weer voor een hele tijd tegen! 

 

Zondag 19 januari 

 

Vandaag dagen we de Verkenners eens uit in een voorsmaakje 

voor het kamp, namelijk: Kookwedstrijd!! Haal allemaal jullie 

kookkunsten maar boven en kom die jongens maar eens late zien 

dat vrouwen beter kunnen koken als mannen! 

Gelieve voor deze vergadering €5 mee te nemen, zodat onze 

takkas niet alles moet bekostigen, want dat blijft jammer genoeg 

niet lukken anders ;-) 

Moesten jullie op voorhand weten wat je wil koken, mag/kan je dit 

al laten weten, dan zorgen wij er voor dat die ingrediënten tegen 

zondag klaar staan. 

 

 

Zondag 26 januari 

 

Vandaag gaan we testen wie de beste gids is. Hoe, wat, waar, wanneer en waarom kom je 

allemaal wel te weten als je aanwezig bent! 

 

Al de vergaderingen zijn van 14u tot 17u aan het lokaal! 

 

Stevige Linker, 

 

Slaapmuis en Dromedaris! 

  



Verkenners 
 

5 januari 

We beginnen er weer aan dit jaar, en omdat het weer van vorig jaar is geleden dat we er nog eens zijn geweest, 

trekken we naar de hei voor een bosspel. 

 

 

12 januari 

Agorafobie (zoek maar eens op wat dat wil zeggen) mag je vandaag niet hebben, want daar gaan we vandaag 

spellekes spelen. 

 

 

19 januari 

Kookwedstrijd tegen de gidsen, pakt allemaal €5 mee en kom jullie buikje rondsmullen. We beginnen gewoon 

om 14h, maar deze vergadering kan eventueel een beetje uitlopen tot den afwas gedaan is. 

 

 

26 januari 

Vandaag spelen we risk, maar dan in het echt. Wie verovert het er eerst de hele kaart? 

 

 

 

Ten slotte geven we nog een paar datums. 

Het spaghettifeest is op zaterdag 15 februari, hou alvast de hele dag en zondagvoormiddag vrij.  

We gaan op kamp van 11 tot 22 juli en het gouwweekend valt van 19 tot 21 april. 

 

 

Den boullie en de Verhoeve 

 

  



Jins 
 

5 januari 

Jullie eerste ervaring als leiding start vandaag! Jinterim - wie wat zal doen krijg je uiteraard hiervoor al te horen ;). 

 

12 en 19 januari 

Nog meer Jinterim. Al zonder inspiratie? We hopen van niet maar anders neem je hier maar eens een kijkje.  

www.scoutsengidsenvlaanderen.be/spelendatabank 

 

Vrijdag 24 januari 

Jincafé (Rock editie met Tessens en co.). Allen paraat om 19uur. Er moet een podium opgezet worden voor den 

drummer en de P.A. zal uiteraard al getest moeten worden. (Meer details, shiftenlijst etc. volgt op onze facebook groep) 

 

Zondag 26 januari 

Uitzondering op de na een jincafé geen vergadering regel, uw voorlopig laatste zondag als leiding van dit scoutsjaar. 

 

Voor diegene die we den 31ste nog niet in het jeugdhuis hebben gezien, 

 

Een gelukkig nieuwjaar van de Goemmi en de Mathi 

 

 

  

http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/spelendatabank


Verjaardagskalender 
 
 

Proficiat en drie kussen voor deze jarige scouties! 
 

Ignias Wouters 4 januari 14 jaar Jongverkenner AKB 

Jonas Geens 4 januari 15 jaar Verkenner 

Friedl Druyts 5 januari 8 jaar Kapoen 

Maurane Vandermeulen 5 januari 16 jaar Gids 

Sylke Maes 5 januari 14 jaar Jonggids 

Jens Wouters 13 januari 15 jaar Jongverkenner AKB 

Thomas Devriendt 15 januari 12 jaar Jongverkenner 

Niels Schoeters 18 januari 19 jaar Jongverkennerleiding 

Jennifer Vranckaert 19 januari 20 jaar Jin AKB 

Emeline Van Roie 20 januari 16 jaar Gids 

Diewke Luyten 26 januari 8 jaar Kapoen 

Fedra Loubin 28 januari 14 jaar Jonggids 

Zeno Lambrechts 28 januari 13 jaar Jongverkenner AKB 

Hip Hip Hoera!  



 
 

 

 

Hey Kawellen!  
 
Benieuwd naar wat er jullie deze maand te wachten staat? Lees dan maar snel verder! 
 
Zaterdag 11/01 Schaatsen:  
 

op zaterdag 11 januari gaan we schaatsen. Hiervoor verwachten we jullie om 13.30 aan het 
station van Nijlen. We vertrekken daar met de trein naar Turnhout om 13.50. Probeer zeker 

op tijd hier te zijn! We vertrekken in Turnhout terug met de trein om 16.43 en zijn dan om 
17.11 in Nijlen. Wat breng je mee? 5 euro voor het schaatsen, handschoenen (!), extra 
kousen, je akabetrui of scoutsdas, je goede humeur!  

Wij kijken er naar uit jullie daar te zien. 
 

 
 
Zaterdag 25/01 Film:  

 
Hebben jullie zin om met z’n allen samen neer te ploffen en een leuke film te kijken? Kom 
dan zaterdag naar AKABE en breng jullie goed humeur mee! Welke film het zal worden is 

nog een verrassing.  
 

 
 (14u00-17u00) 
 

 

 

 

 
 

 
Groetjes, 
Jullie leiding: Gretel, Chiara, Ella. 

 

Kan je niet komen? Laat het tijdig weten via kawellentinamoe@scoutsnijlen.be. 
Of aan Chiara via 0477.049520. 

mailto:kawellentinamoe@scoutsnijlen.be


 
Beste Jonggivers, 

 

Allereerst een spetterend Nieuwjaar! Wij wensen jullie alvast een fantastisch  

2014 toe met opnieuw vele spannende, avontuurlijke, grappige, leuke en t 

offe vergaderingen! We beginnen het jaar al goed… Januari is immers altijd  

een beetje een speciale maand. Ook dit jaar staan er dus weer twee  

schitterende vergaderingen op het programma. Lees snel verder… 

 

 
 
11 januari: schaatsvergadering 
We gaan schaatsen! Hiervoor verwachten we jullie om 13u30 aan het 

station van Nijlen. We vertrekken daar met de trein naar Turnhout om 

13u50. Probeer dus zeker op tijd te zijn! We vertrekken in Turnhout 

terug met de trein om 16u43 en zijn dan om 17u11 in Nijlen. Wat breng 

je mee? 5 euro voor het schaatsen, handschoenen (!), extra kousen, je 

akabetrui, je scoutsdas en je goede humeur!  

Wij kijken ernaar uit jullie daar te zien! 

 

25 januari: filmvergadering (14u-17u) 

Vandaag toveren we ons scoutslokaal om in een echt cinemacomplex! Wij kiezen voor jullie twee reuzecoole 

films uit. Daarna mogen jullie zelf kiezen welke van deze twee films jullie willen zien. 

Vervolgens mogen jullie plaatsnemen in de juiste cinemazaal en genieten van een 

prachtige film… 

 

 

 

 

Stevige linker, 

Hanne, Natalie, Sofie, Wesley en Matthijs 
 

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

 

  



 
 

Dag Givers  

 
Gelukkig Nieuwjaar! En we gaan in 2014 ook gewoon door… 
 
Zaterdag 11/01 Schaatsen:  

 
Zaterdag 11 januari gaan we schaatsen. Hiervoor verwachten we jullie om 13.30 aan het 

station van Nijlen. We vertrekken daar met de trein naar Turnhout om 13.50. Probeer zeker 
op tijd hier te zijn! We vertrekken in Turnhout terug met de trein om 16.43 en zijn dan om 
17.11 in Nijlen. Wat breng je mee?  

- 5 euro voor het schaatsen,  
- handschoenen (!),  
- extra kousen,  

- je akabetrui of scoutsdas,  
- je goede humeur!  

Wij kijken er naar uit jullie daar te zien. 
 
 

 
Zaterdag 25/01 Film:  

 
Tinamoe doet vandaag zijn cinema open! Het vertrouwde lokaal wordt een heuse 
cinemazaal. Of misschien wel meerdere zalen! Kies je film en geniet! 

(14 tot 17 uur) 
 

 

 

 

 
 
 

Groetjes, 
Jullie leiding 
 

 

 
  



 
 
 

Dag jins, 
Eerst en vooral wensen we jullie een gelukkig Nieuwjaar! Hopelijk hebben jullie goed gevierd, en zijn jullie nu 
helemaal klaar om onze wereldreis verder te zetten. Er zijn nog vele plaatsen te ontdekken. We beginnen met 
de Noordpool en vervolgens reizen we verder naar Japan. Zet je koffers al maar klaar! 
 
 
11 januari: Noordpool, schaatsen (13u30-17u11) 
Trek je warmste kleren aan, want vandaag gaan we schaatsen op de Noordpool. 
Hiervoor verwachten we jullie om 13u30 aan het station van Nijlen. We vertrekken 
daar met de trein naar Turnhout om 13u50. Probeer zeker op tijd hier te zijn! We 
vertrekken in Turnhout terug met de trein om 16u43 en zijn dan om 17u11 in Nijlen. 
Wat breng je mee? 5 euro voor het schaatsen, handschoenen (!), extra kousen, je 
akabetrui, je scoutsdas en je goede humeur!  
Wij kijken er naar uit jullie daar te zien! 
 
 
 
25 januari: Japan (18u-21u) 

 

今日は、すなわち日本に、世界の反対側に飛ぶ。私たちは、ダンスやパーティーを

歌うつもりです！ 
(Uitspraak: Kyō wa, sunawachi Nihon ni, sekai no hantaisoku ni tobu. Watashitachiha, 
dansu ya pātī o utau tsumoridesu!) 
Om te weten wat dit allemaal betekent moet je zeker komen! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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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