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Verjaardagskalender 
 
 

Proficiat en drie kussen voor deze jarige scouties! 
 
TRISTAN THYS 1 juni 11 jaar Welp  
LISELOTTE FRANQUET 3 juni 18 jaar Gids Akabe 
JERKE VAN ELSEN 4 juni 17 jaar Verkenner  
JEF ANTONIS 5 juni 24 jaar Akabelid 
SAMIR FALLOUK 13 juni 11 jaar Welp 
VICTOR VAN DE VELDE 14 juni 15 jaar Verkenner 

STAN CLAES 16 juni 8 jaar Kapoen 
LENNERT VERWIMP 17 juni 15 jaar Verkenner 
FRANCESCO MEYVAERT 22 juni 25 jaar Akabeleiding 
EMILIA WITKOWSKA 23 juni 23 jaar Akabelid 
JULES PHILIBERT 25 juni 17 jaar Verkenner 
DRIES SANGERS 29 juni 18 jaar Jin 
WANNES DE WAELE 30 juni 13 jaar Jongverkenner 
 

 

 

Hip Hip 

Hoera!  



 

 

En ook voor de jarigen tijdens de vakantie! 
 

LENNERT HEYLEN 2 juli 12 jaar Welp 
WESLEY DIELS 2 juli 21 jaar Akabeleiding 
FEMKE WOUTERS 3 juli 13 jaar Jonggids Akabe 
DIMPHNA VERHAEGEN 5 juli 14 jaar  Jonggids   
VALERIE KERCKHOFS 6 juli 19 jaar Kabouterleiding 
RIK VAN MEENSEL 9 juli 8 jaar Kapoen 
TRISTAN PEETERS 11 juni 11 jaar Welp 
FIEN DE WAELE 12 juli 11 jaar Kabouterleiding 
FLORE GIELIS 14 juli 10 jaar Kabouter  
SAM MACHIELSEN 14 juli 14 jaar  Jongverkenner 

INE ALPAERTS 18 juli 20 jaar Jonggidsenleiding 
TOBIAS LICHTENSTEIN 20 juli 14 jaar  Jongverkenner 
GINO RUET 21 juli 16 jaar Verkenner Akabe 
LYNN EYKERMANS 21 juli 15 jaar Gids   
LANDE ROEVENS 22 juli 12 jaar Jongverkenner 

LOWIE BRUYNDONCKX 27 juli 9 jaar Welp 
TANJA NUYTEN 28 juli 23 jaar Akabelid 
NETTE VAN ELSEN 29 juli 16 jaar Gids 
FLISSE PEETERS 30 juli 13 jaar Jonggids 
HELEEN VAN DE MOORTEL 30 juli 11 jaar Kabouter 
NETTE PEETERS 30 juli 13 jaar Jonggids 

CIS HEMELAERS 10 augustus 9 jaar Welp Akabe 

NATALIE DIELS 12 augustus 24 jaar Akabeleiding 
DORIEN VAN DEN BRANDE 13 augustus 20 jaar Akabelid 
QUINTEN FIEUWS 13 augustus 13 jaar Jongverkenner Akabe 
KARL CELIS 14 augustus 23 jaar Gidsenleiding 
LOWIE VAN MEENSEL 17 augustus 12 jaar Jongverkenner 
JASPER VANSTAEY 18 augustus 14 jaar  Jongverkenner 
TIJL VERMEULEN 20 augustus 10 jaar Welp 
MATTIES ROOFTHOOFT 25 augustus 11 jaar Welp 
STIJN BREUGELMANS 27 augustus 16 jaar Verkenner 

 
 

  





Kapoenen 
 

Liefste kapoentjes,  

hier nemen we afscheid van jullie. Maar wees niet getreurd, want er komt nog een 

superleuk, cool, graaf kamp aan! Wil jij hier graag bij zijn? Hou dan zeker de datum 

11-15 juli vrij in jullie zomerse speelagenda.  

Omdat we jullie geen maand kunnen missen, hebben we speciaal voor jullie 

Steenwegkermis georganiseerd. Kom zeker en vast een kijkje nemen op 20-23 juni 

op de scouts van Nijlen waar er gedanst, gefeest, gespeeld, gegeten en gedronken 

zal worden!  

Zonnige groetjes van jullie leiding: Caroline, Sander & Sebastian. 

 

 

Voor de ouders: 

Op vrijdag 30 mei organiseren wij met de welpen- en kabouterleiding een 

infoavond over het kamp. Iedereen welkom om 20u aan de scoutslokalen! 

  



Kabouters 
Zondag 1 Juni 

Op algemeen verzoek gaan we vandaag nog eens een paar grote stokjes aan elkaar vastbinden en hopen dat het 

ergens op lijkt. We doen dus met andere woorden nog eens een sjorvergadering. Heb je de vorige gemist of 

vind je het gewoon keitof en wil je nog eens proberen? Zeker komen dan. 

 

Zondag 8 Juni 

Vorige maand is het door gebrek aan leden niet door kunnen gaan dus om het goed te maken zullen we vandaag 

dan toch nog eens naar de Kesselse heide gaan.  

 

Zondag 15 Juni 

Om dit bangelijke jaar af te sluiten gaan we vandaag met z'n allen zwemmen in het zwembad van Lier. 

Hiervoor spreken we om 2 uur af aan de ingang van het zwembad. De inkom bedraagt 4 euro. 

Na afloop kunnen de kabouters om 5 uur weer aan de ingang worden afgehaald. 

 

 

Van 9 tot 15 juli hebben wij kamp te Herent. Verdere informatie hierover volgt op het infomoment op vrijdag 

30 mei (20 uur) 

 

  



Welpen 
Zondag 1 juni en zondag 8 juni 

Geen vergadering! Wij zijn hard aan het studeren voor onze examens. 

 

Zondag 15 juni 

Tijdens de examens is het heel belangrijk om eens te ontspannen. Daarom spelen we vandaag voor de 

laatste keer pleinspelletjes! 

 

Vrijdag 20 tot maandag 23 juni 

Dit weekend is het Broechemsteenwegkermis! Kom allemaal naar de BBQ of de quiz! 

 

Zondag 29 juni 

De vakantie is al begonnen dus vandaag geen vergadering meer. Wij zien jullie terug op het kamp! 

 

Voor de ouders: 

Op vrijdag 30 mei organiseren wij met de kapoenen- en kabouterleiding een infoavond over het kamp. 

Iedereen welkom om 20u aan de scoutslokalen! 

 

Groetjes van jullie studerende leiding, 

Jan, Jens en Thomas 

  



Jonggidsen 
1 juni 

Het Soldatenbos wordt vandaag geopend, en daar hoort ook een megaspel bij. Dus daar willen 

we wel gaan kijken. We verwachten jullie stipt om 14u met de fiets aan het lokaal!  

8 juni  

Door jullie aangevraagd, vandaag nog eens een spaghettivergadering! om 14.00 uur 

verwachten we jullie met een lege maag (dit zal nodig zijn!) en om 17.00 uur kunnen jullie met 

een goedgevulde maag terug naar huis.  

15 juni 

Van 13.00 tot 14.00 is het een infosessie over het kamp. Hier mogen zowel de leden als ouders 

aanwezig zijn. Jullie krijgen uiteraard ook een boekje mee met de nodige uitleg. Gelieve iets te 

laten weten op jonggidsen@scoutsnijlen.be als jullie hier niet aanwezig kunnen zijn. 

Vandaag halen we onze kookkunsten nog eens boven! Misschien kom je best met een lege 

maag.  Hopelijk zijn de weergoden ook gunstig en kunnen we tussen onze kooksessies door 

nog buitenspelen. 

20 – 21 – 22  juni 

Broechemsteenwegkermis! Jullie kunnen hier heel het weekend terecht voor een hapje en 

een drankje. Op zondag kunnen jullie ook meedoen met het Kubbtoernooi of de BBQ. Een 

goed gevuld weekend dus! Hopelijk zien we jullie toch één keer dit weekend om de scouts te 

steunen.  

29 juni 

Jullie leiding zit dit weekend al op jullie kampplaats om zo de laatste dingen voor te bereiden. 

We zien jullie over enkele dagen! 

KAMP: 1 tot 10 juni 

Groetjes Silke & Ine   

mailto:jonggidsen@scoutsnijlen.be


Jongverkenners 
Voor deze maand is de regeling iets ander, alle vergaderingen zijn op vrijdag van 

19u tot 21u 30!! 

Vrijdag 6 juni 

Gezelschapsspellenavond, om onze laatste maand samen gezellig te starten gaan we samen wat 

gezelschapsspelletjes spelen. Wat heb je nodig voor deze vergadering? Een makkelijk gezelschapsspel. 

Vrijdag 13 juni 

Een net iets spannendere vergadering en iets wast jullie dit jaar nog niet gedaan hebben is gedropt worden! 

Tijd om hier dus verandering in te brengen!! 

Vrijdag 20 juni – Maandag 23 juni 

Jammer genoeg was vorige week al de laatste vergadering. Dit weekend is er namelijk Steenwegkermis. Dat is een quiz, 

een markt, een bal, een kubbtoernooi enzoverder. Dus kom gerust langs! 

Vrijdag 27 juni 

Jullie leiding is op jullie kampterrein alles in gereedheid aan het brengen voor jullie ongetwijfeld fantastische kamp! 

Vandaag is er dan ook geen vergadering. 

INFO VOOR DE OUDERS: 
U zal nog een mailtje van ons ontvangen over het kampmoment waarin wij u rustig uitleggen wat het kamp allemaal 

inhoudt + praktische info. 

 

 

Een laatste dikke vuist 

Niels, Saan, Lars  



Gidsen 
Beste Gidsen, 
 
Wegens het complete tijdsgebrek van jullie lieftallige leiding wegens examens, zal het deze maand spijtig 
genoeg GEEN vergadering meer zijn… 
 
Maar niet getreurd, van 20 tot 23 Juni is het Broechemsteenweg Kermis, waar jullie allen zeker op aanwezig 
mogen zijn (hier zal zoizo wel ergens in het boekje meer uitleg over staan) 
 
Verder zullen wij ook nog een infoavond houden voor het kamp, wanneer dit exact zal zijn zullen we nog tijdig 
laten weten via mail/sms/facebook… Dus hou dat zeker in de gaten. 
 
 
Veel zomerse groetjes, 
En heeeel veeeel succes met jullie examens! 
 
 
Anneleen en Karl 

  



Verkenners 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hou de mailboxen int oog, daar verschijnt voor 

het einde van de maand nog een maandblad! 

  



Jins 

Jinblad laatste editie bouwjaar ‘96 
 

Vrijdag 6 

Promotour voor ons allerlaatste feestje allen op post om 19u! Ook gaan we nog wat aan het kamp werken en 

wat dingen voor jullie verduidelijken. Het is inmiddels nog maar 34 keer schaapjes tellen. 

Vrijdag 13 

Filmpje zien, snackske eten,…  kortom ontspannen na jullie ongetwijfeld zware examens en al stiekem denken 

aan wat er binnen een maand gebeuren gaat.  

Vrijdag, Zaterdag, Zondag en Maandag 20-21-22-23 Juni 

De kermis der kermissen op de steenweg der steenwegen! Een weekend vol volkse sfeer, de beste vlaamse 

klassiekers en een kubbtoernooi (waar misschien eens een jin-ploeg aan kan meedoen moesten er 

geïntresseerden zijn ). Helpen mag , amuseren ook ;) 

Vrijdag 27 Juli  

JINDABUILDIN!!! Allen op post we beginnen eraan om 15uur (er wordt eten voorzien) , breng allemaal elle 

slaapzak mee en matteke want den opkuis is hoogst waarschijnlijk voor den 28ste . #bestpartyEvaah 

 

Groetjes van jullie kapoentjes, 

Gommaar en Matthias  

2560 Nijlen, Juni 

  



 

 
Beste Kawellen, 

 

De laatste maand van dit scoutsjaar is weer aangebroken! We vertrekken bijna op kamp, maar hebben eerst nog 

drie vergaderingen in Nijlen natuurlijk.  Lees maar snel verder! 

 

1 juni: Akaberun (12u30 – 16u00) 
Zet je sportiefste beentje voor, trek je sportschoenen en training aan en… Doe mee met ons aan de akaberun! 

We spreken om 12u30 af aan de kerk in het centrum van Nijlen (dus niet de kerk aan de scoutslokalen!), waar 

je om 16u ook weer opgehaald kan worden. Je hoeft je niet in te schrijven om mee te kunnen doen en het is 

helemaal gratis. Nadien hebben we nog genoeg tijd om op adem te komen en nog iets anders leuks te doen. 

Hopelijk tot dan, sportieveling!  

 

 

14 juni: kampinfomoment (13u00 – 14u00) 
    vettige vergadering (14u00 – 17u00) 

Wat gaan we op kamp eigenlijk allemaal doen? Waar gaan we nu precies naartoe? Hoe wordt het vervoer 

geregeld? Wat moeten we allemaal meenemen? … Kom met je ouders / begeleider naar het kampinfomoment 

om 13u en kom het allemaal te weten! 

Om 14u starten we dan met de vettige vergadering. Je hoort het al… Je doet best niet je allermooiste kleren aan, 

want het zou wel eens kunnen dat je vuil wordt.  

 

 
28 juni: vlottocht (12u00 – 17u00) 
Hallo scheepsmaatjes! Zijn jullie klaar voor een nieuw avontuur? Kom dan 

naar de scoutslokalen om 12u. Dan vertrekken we op vlottocht. We varen 

dan langs bossen en weides. Jullie zijn terug aan de scoutslokalen om 17u. 

Neem voor de zekerheid een regenjas mee, reservekledij en een handdoek. 

Je zou immers wel eens nat kunnen worden.  Doe ook schoenen aan die 

nat mogen worden. Een rugzakje met drankje en picknick in moet een stoere 

scheepsmaat zeker bij hebben. Het vieruurtje voorziet de leiding zelf. 

Vergeet zeker je goede humeur niet mee te brengen.  

 

Kamp 

We gaan dit jaar op kamp van 5 tot en met 9 juli 2014 en we gaan naar… 

een jeugd- en vakantiecentrum in Hechtel-Eksel (Lupinestraat 1, 3940 Hechtel-Eksel). 
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Beste jonggivers, 

 

De laatste maand van dit scoutsjaar is weer aangebroken! We vertrekken bijna op kamp, maar hebben eerst nog 

drie vergaderingen in Nijlen natuurlijk.  Lees maar snel verder! 

 

1 juni: Akaberun (12u30 – 16u00) 
Zet je sportiefste beentje voor, trek je sportschoenen en training aan en… Doe mee met ons aan de akaberun! 

We spreken om 12u30 af aan de kerk in het centrum van Nijlen (dus niet de kerk aan de scoutslokalen!), waar 

je om 16u ook weer opgehaald kan worden. Je hoeft je niet in te schrijven om mee te kunnen doen en het is 

helemaal gratis. Nadien hebben we nog genoeg tijd om op adem te komen en nog iets anders leuks te doen. 

Hopelijk tot dan, sportieveling!  

 

 

14 juni: kampinfomoment (13u00 – 14u00) 
    vettige vergadering (14u00 – 17u00) 

Wat gaan we op kamp eigenlijk allemaal doen? Waar gaan we nu precies naartoe? Hoe wordt het vervoer 

geregeld? Wat moeten we allemaal meenemen? … Kom met je ouders / begeleider naar het kampinfomoment 

om 13u en kom het allemaal te weten! 

Om 14u starten we dan met de vettige vergadering. Je hoort het al… Je doet best niet je allermooiste kleren aan, 

want het zou wel eens kunnen dat je vuil wordt.  

 

 
28 juni: vlottocht (12u00 – 17u00) 
Hallo scheepsmaatjes! Zijn jullie klaar voor een nieuw avontuur? Kom dan 

naar de scoutslokalen om 12u. Dan vertrekken we op vlottocht. We varen 

dan langs bossen en weides. Jullie zijn terug aan de scoutslokalen om 17u. 

Neem voor de zekerheid een regenjas mee, reservekledij en een handdoek. 

Je zou immers wel eens nat kunnen worden.  Doe ook schoenen aan die 

nat mogen worden. Een rugzakje met drankje en picknick in moet een stoere 

scheepsmaat zeker bij hebben. Het vieruurtje voorziet de leiding zelf. 

Vergeet zeker je goede humeur niet mee te brengen.  

 

Kamp 

We gaan dit jaar op kamp van 5 tot en met 9 juli 2014 en we gaan naar… 

een jeugd- en vakantiecentrum in Hechtel-Eksel (Lupinestraat 1, 3940 Hechtel-Eksel). 

 

Stevige linker, 

Hanne, Natalie, Sofie, Wesley, 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  
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1 juni: Akaberun (12u30 – 16u00) 

Zet je sportiefste beentje voor, trek je sportschoenen en training aan en… Doe mee met ons aan 

de akaberun! We spreken om 12u30 af aan de kerk in het centrum van Nijlen (dus niet de kerk 

aan de scoutslokalen!), waar je om 16u ook weer opgehaald kan worden. Je kan je tot en met 

26 mei inschrijven voor de akaberun via http://www.halvemarathonnijlen.be/. Het kost je dan 

slechts 5 euro. De dag zelf inschrijven, kan ook nog, maar dan aan 7 euro. Na de akaberun volgt 

er nog een leuke activiteit. J Hopelijk tot dan, sportieveling! 

  

  

14 juni: kampinfomoment (13u00 – 14u00) 

    vettige vergadering (14u00 – 17u00) 
 

Wat gaan we op kamp eigenlijk allemaal doen? Waar gaan we nu precies naartoe? Hoe wordt het 

vervoer geregeld? Wat moeten we allemaal meenemen? … Kom met je ouders / begeleider naar 

het kampinfomoment om 13u en kom het allemaal te weten! 

Om 14u starten we dan met de vettige vergadering. Je hoort het al… Je doet best niet je 

allermooiste kleren aan, want het zou wel eens kunnen dat je vuil wordt. J 

 

28 juni: dropping 



voor deze laatste vergadering gorden we onze stapschoenen nog eens extra stevig om want we 

gaan op dropping. Om 14:00 worden jullie op een onbekende locatie losgelaten en moeten jullie 

voor 17:00 zoals de beste prijsduif uit Jean-Pierre Vetters zijn kot de weg naar huis terug 

vinden. 

 

Tot dan en veel zomerplezier deze maand. 

 

  

http://www.halvemarathonnijlen.be/


 
Lieve jins,  
Juni is alweer de laatste maand dit jaar dat het scouts is, gelukkig volgt hierna het kamp nog!   
 

1 juni: Akaberun (12u30 – 16u00) 

Zet je sportiefste beentje voor, trek je sportschoenen en training aan en… Doe mee met ons aan de akaberun! 
We spreken om 12u30 af aan de kerk in het centrum van Nijlen (dus niet de kerk aan de scoutslokalen!), waar 
je om 16u ook weer opgehaald kan worden. Je kan je tot en met 26 mei inschrijven voor de akaberun via 
http://www.halvemarathonnijlen.be/. Het kost je dan slechts 5 euro. De dag zelf inschrijven, kan ook nog, 
maar dan aan 7 euro. Na de akaberun volgt er nog een leuke activiteit.  Hopelijk tot dan, sportieveling! 

  

14 juni: kampinfomoment (13u00 – 14u00) 

               vettige vergadering (14u00 – 17u00) 

Wat gaan we op kamp eigenlijk allemaal doen? Waar gaan we nu precies naartoe? Hoe wordt het vervoer 
geregeld? Wat moeten we allemaal meenemen? … Kom met je ouders / begeleider naar het 
kampinfomoment om 13u en kom het allemaal te weten! 
Om 14u starten we dan met de vettige vergadering. Je hoort het al… Je doet best niet je allermooiste kleren 
aan, want het zou wel eens kunnen dat je vuil wordt! 

 

28 juni: Efteling! 

Een sprookje om het jaar af te sluiten, de Efteling ! Holle Bolle Gijs, Repelsteeltje, Klein Duimpje Doornroosje 
en al de rest, we komen er aan! Nog eens heel erg bedankt aan de mama’s (en collega’s) die dit mogelijk 
hebben gemaakt! 
 

 

Stevige linker, Anneleen en Tine 

Als je niet kan komen mag je altijd iets laten weten via jinstinamoe@scoutsnijlen.be of aan Anneleen via  

0479/44 15 67 
  

http://www.halvemarathonnijlen.be/
mailto:jinstinamoe@scoutsnijlen.be


  



Klaar voor het kamp! 
  

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 

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 

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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