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Kapoenen 
2 maart 2013 – Highlandspelen 
Smeer jullie benen- en armspieren al maar in want wij gaan ons vandaag in Schotland 

begeven waar ze speciale competitieve spelen houden, genaamd de highlandgames!  

Op 15 maart organiseert onze Scouts zelf Highlandgames dus vertel het verder. Kom je 15 

maart graag kijken hoe de stoere kerels een balkje werpen? Kom dan een drankje drinken 

en moedig hen aan! 

De opwarming start om 14 uur en als echte Schotse kapoenen gaan jullie terug naar huis 

om 17 uur. 

 

9 maart 2013 – Stoet 

Hoera de leukste tijd van het jaar is er weer, ja hoor het is …CARNAVAL! Om dit te vieren gaan 

we naar de leukste carnavalsstoet te Herenthout! We spreken af om 13uur op de parking van 

het rusthuis ‘Boeyendaalhof’ op de Itegemsesteenweg 3. Belangrijk: kom verkleed + 

scoutsdas, breng een zak mee om snoep in te doen die je zal kunnen vangen rond de 

stoetwagens. 

We vragen de ouders onze verklede kapoenen terug op te halen op dezelfde plek om 16u.  

 

16 maart 2013 – Leidingswissel 

Vandaag is het een speciale dag, jullie krijgen een andere leiding! Ik zie nu jullie mondjes 

al open gaan van verbazing: ‘Oh neeeee en onze leiding dan?’ Niet gepanikeerd 

kapoentjes, vanaf volgende week is jullie geliefde leiding er weer. Allemaal op post van 

14 uur tot 17 uur. 

Zaterdag 22 maart 2013 – Kapoenendag 

Vandaag is het kapoenendag. Dat wil zeggen dat we spelletjes zullen spelen met ALLE 

kapoenen van de Kempen en omstreken. Het thema is ‘Reis rond de wereld’! Als je 

mee kan, gelieve dan voor 16 maart een mailtje te sturen naar de leiding. Graag doen 

we beroep op ouders om te kunnen rijden, dus kan jouw mama of papa rijden? Laat 

ze dan een mailtje sturen naar de leiding. We vertrekken om 9.30u op de scouts en 

zullen moe maar voldaan terug huiswaarts keren om 17u aan Den Brink te Herentals. 

(Zondag 23 maart is het dan geen vergadering) 

 

30 maart 2013 – Dorpsspel 
Niet in het gras, onder de bomen, in het bos of op het dak maaaaar.. op het dorpsplein van 

Nijlen zal vandaag onze vergadering doorgaan! Ben je benieuwd waarom we naar deze plek 

gaan en wat we er zullen beleven? Kom dan ZEKER naar de scouts vandaag anders ga je een 

super leuke vergadering missen! Allen op post van 14 uur tot 17 uur.   



Kabouters 
Zondag 2 maart: 

Omdat Nijlen maar klein is en België nogal saai pakken we het wat groter aan en gaan we op 

wereldreis. Hebben jullie ook zin om mee spannende landen te verkennen en leuke avonturen te 

beleven? Dacht ik al, jullie worden verwacht van 14 tot 17 uur. 

Zondag 9 maart: 

Wat is er leuker dan spelen? Samen spelen!!! Daarom gaan we 

vandaag nog eens een vriendjesvergadering doen. Heb je op 

school nog vriendinnetjes die graag eens bij de scouts willen proberen? Neem ze 

mee. Een leuk buurmeisje waarmee je altijd speelt? Neem ze mee. Een grappig 

nichtje waarmee je altijd zit te giechelen? Ik denk dat je het ondertussen wel snapt. 

Dus denk eraan, hoe meer zielen, hoe meer vreugd  

Zondag 16 maart: 

Na een half jaar zullen jullie je leiding echt al wel kotsbeu zijn. Om er 

eens wat verandering in te brengen gaan we de leidingsploeg een beetje door elkaar mixen. Vandaag 

hebben jullie dus andere leiding dan normaal. Wie dit is? Tja, dat kan je alleen ontdekken door zondag 

eens langs te komen  

Zondag 23 maart: 

Vorige week zaterdag waren er de superfantastische 

highlandgames van de scouts. Spijtig genoeg hebben we 

tussen de ingeschreven ploegen geen enkele ploeg gezien met 

daarin onze kabouters. Omdat wij er zeker van zijn dat jullie 

ook echte stoere grieten zijn gaan we vandaag onze eigen 

highlandvergadering houden. Begin al maar wat extra spieren 

te kweken en zorg dat je er goed fit bent.  

Zondag 30 maart: 

Vorige week hebben we met balken gesmeten, vandaag gaan we ze iets steviger 

vasthouden. Omdat we bij de scouts zitten is het hoog tijd dat we eens een 

techniekenvergadering houden. Voor de avontuurlijke kabouters onder jullie die 

graag willen weten hoe je met een paar balken en wat touw een bank kan 

maken is dit zeker een aanrader, voor de creatieve kabouters die graag eens iets 

groters willen knutselen is dit dé kans en voor al de rest is dit gewoon een 

vergadering die je niet kan missen 

 

OPGELET: Zaterdag 15 maart: 

Vandaag zijn het de jaarlijkse highlandgames van scouts Nijlen. Hoewel wij kabouters hier nog een beetje jong voor zijn 

kan het altijd leuk zijn om eens een keertje te komen kijken, wat te supporteren of een drankje te komen drinken 

 

Valerie en Wannes 

  



Welpen 
 

 

 

 

 

Hou de brievenbus of de mailbox in de gaten! Het maandblad komt eraan! 

 

  



Jonggidsen 
Zondag 2 maart 
Vandaag trekken we naar Herenthout. Wat wilt dit juist zeggen? STOET! Trek verkleedkleren aan en kom om 

14.00 uur naar de scouts. Om 17.00 uur zijn we weer terug. Info over vervoer volgt nog. 

 

Zaterdag en zondag 8 en 9 maart 
Dit weekend is onze jaarlijkse ontbijtactie! We verwachten jullie zaterdag 8 maart om 19.00 aan het lokaal. 

Het is de bedoeling dat jullie blijven slapen zodat we ’s morgens vroeg meteen aan onze eerste bestellingen 

kunnen beginnen. Zondag 9 maart zullen jullie rond 13.30 weer naar huis kunnen. 

Vergeet geen: 

- Matje 

- Slaapzak 

- Pyjama 

- Tandenborstel en tandpasta  

- Uniform (verplicht!) 

- Fiets 

- Een bak voor op je fiets, zodat je ontbijten kan 

meenemen, en rekkers om die vast te maken. 

 
Zaterdag 15 maart: Highlandgames 
Heel de dag zal er veel te zien zijn op de scouts, met de enige echte Highlandgames. Jullie kunnen zeker en 

vast eens een kijkje komen nemen en de scouts een beetje steunen met een hapje en een drankje  

 

Zondag 16 maart 

Vandaag doen we iets apart. Wat? Dat weten we zelf ook nog niet. Want vandaag krijgen jullie andere leiding! 

De hele leidingsploeg wordt voor één dag compleet door elkaar gegooid. Hopelijk komen jullie goed terecht. 

Kom dus zeker om 14 uur kijken wie de jonggidsen uitgeloot heeft… 

 

Zondag 23 maart 
Vandaag leven we ons nog eens uit met traditionele pleinspelletjes! Wees paraat om 14.00 uur, om 17.00 is 

het alweer gedaan. 

 
Zondag 30 maart 
Deze zondag kiezen we de enige echte Miss Jong-Gids Nijlen. Via meerdere opdrachten testen we wie het in zich heeft 

om Nijlen de rest van het jaar te vertegenwoordigen als echte Miss. Aanwezig van 14.00 tot 17.00 uur. 

 

En vergeet niet: hoe meer ontbijten jullie verkopen, hoe meer we kunnen doen op kamp! 

Vriendelijke groetjes Ine & Silke!  



Jongverkenners 
2 maart 

Zoals jullie wel of niet weten is het rond deze tijd weer feest in het naburige dorp Herenthout. 

Om het culturele gehalte in jullie hoofdjes wat op te krikken gaan wij eens een bezoekje 

plegen. Verkleed komen is een aanrader, anders val je uit de toon…  

8-9 maart 

Tijd om de handen uit de mouwen te steken en de inwoners van Nijlen en naburige dorpen te 

voorzien van heerlijke ontbijten!!! HET IS TIJD VOOR JULLIE EIGEN ONTBIJTACTIE! 

IEDEREEN paraat zaterdag om 19u aan de scouts om onze ontbijtjes voor te bereiden. Zeker 

meebrengen: 

- Matje 

- Slaapzak 

- Pyjama 

- Tandenborstel en tandpasta  

- Uniform (verplicht!) 

- Fiets 

- Een bak voor op je fiets, zodat je ontbijten kan meenemen, en rekkers om die vast te maken. 

-  

16 maart 

Zijn jullie ons al een beetje beu? Tijd om daar verandering in te brengen, vandaag zullen jullie 

nieuwe leiding krijgen. Gelukkig voor jullie is dit maar voor één vergadering! 

23 maart 

Voor we op kamp kunnen gaan moeten we er zeker van zijn dat jullie perfecte sjorringen 

kunnen leggen. Vandaag houden we een techniekenvergadering. 

30 maart 

Balsportenvergadering: welke sporten kennen jullie allemaal met een bal? Voetbal, volleybal, 

basketbal, … Jaja al deze sporten zullen aan bod komen in deze vergadering. 

 

Greetz, 

Niels, Lars en Saan 

  



Gidsen 
 

 

Hou de brievenbus of de mailbox in de gaten! Het maandblad komt eraan! 

Maar noteer ook zeker al de highlandgames van zaterdag 15 maart op de kalender… 

 

 

 

  



Verkenners 
 

 

2 Maart: 
 
Gezelschapsspellekes, Brengt allemaal jullie favoriet gezelschapsspel mee! 
Natuurlijk gaan we nie heel den dag in de zetel zitte, maar aan die spellekes zijn allemaal nog plezante weddeschappen 
aan verbonden, die onderling nog afgesproken moeten worden! 
 
9 Maart: 
 
Stoet in Herentout! We gaan daar nog eens serieus feeste!  
Met de fiets natuurlijk! 
 
15 Maart: 
 
Highlandgames, jullie weten ondertussen al wat dit is, maar hebben jullie al eens ECHTE highlandergamers aan het werk 
gezien? je mag gerust een kijkje komen nemen @ de scouts. 
 
16 Maart:  
 
Ne leidingswissel! Met wie? dat komen jullie zondag te weten! 
 
23 Maart: 
 
De 3rde jaars vergadering was een beetje in het water gevallen, maar wij zijn er zeker van dat de eerste jaars dit beter 
kunnen! bewijs jullie zelf als echte verkenner! Hierbij: Eerstejaars vergadering! 
 
30 Maart: Omda het een hele zachter winter is geweest, en de bouwvakkers daar heel content me zijn, moete wij toch 
wel een Bouwvakkervergadering doen! Wie van jullie is de beste bouwvakker?  
dat zullen we dan zien! 
 
*Alle vergaderingen zijn van 14:00-17:00, Het tijdstip van vertrek voor de stoet (9 Maart) wordt nog meegedeeld! 
 
Bouwvakkers Buermans & Verhoeven! 

  



Jins 
2 Maart 

Carnavalstoet in Herenthout: snoep rapen voor de rest van het jaar (of toch een week of 2), materiaalkot wat bijvullen 

met ballen en andere prullaria en nog veel meer! Praktisch: dat volgt nog  

9 Maart 

Vandaag gaan we nog eens een sjorringske doen. Er moet vanalles worden opgesteld voor de highland games en er mag 

al eens wat getest worden. Mogelijk begint deze vergadering zelfs al om 10 uur ’s ochtends, die info komt nog op onze 

Jingroep. 

15 Maart 

Highlandgames + Highland café  

shiftenlijst etc. dient nog gemaakt te worden maar probeer toch maar heel de dag en nacht 

vrij te roosteren.  

 

23 Maart 

Na een inspannend weekendje van highland games  tijd voor ontspanning vandaag… We gaan een saunake sjorren en 

nog wat kampmogelijkheden bekijken. 

 

28 – 30 Maart 

Jinweekend! Thema Forever Online  

Mee te nemen: Slaapgerief, Eetgerief (zeker geen beker/glas 

vergeten) , Verkleedkleren thema internet en dat ik hier iets 

vergeten ben komt het nog op de groep. 

Betaalinfo hierover volgt nog.  

 

 

Groetjes jullie lieve leiding 

 

  



Verjaardagskalender 
 
 

Proficiat en drie kussen voor deze jarige scouties! 
 
Senne Mastbooms 1 maart 11 jaar Welp 

Arne Vercammen 3 maart 14 jaar Jongverkenner 

Jeremey Laerens 4 maart 18 jaar Verkenner Akabe 

Joris  Van Meensel 4 maart 15 jaar Verkenner 

Bert Vandenbulck 6 maart 22 jaar Akabelid 

Tine Vastmans 6 maart 25 jaar Akabeleiding 

Emske Huygelberghs 7 maart 9 jaar Kabouter 

Lex Huisman 7 maart 8 jaar Kapoen 

Nieke Voorspoels 7 maart 10 jaar Kabouter 

Lotte  Wouters 8 maart 9 jaar Kabouter Akabe 

Toon Van Dessel 10 maart  8 jaar Welp Akabe 

Romeo Offeciers 12 maart 15 jaar Verkenner 

Eline  Mastbooms 15 maart  14 jaar Jonggids 

Sam Peeters 15 maart 17 jaar Verkenner Akabe 

Jadzia Heremans 19 maart 11 jaar Kabouter Akabe 

Bente Smits 21 maart 10 jaar Kabouter 

Sofie  Gielis 22 maart 20 jaar Akabeleiding 

Thijs  Umans 25 maart 15 jaar Verkenner 

Wout Van Den Eijnde 25 maart 11 jaar Welp 

Jan Faes 26 maart 21 jaar Welpenleiding 

Flore Van Uffel 30 maart 8 jaar Kapoen 

Shana Porters 30 maart 22 jaar Akabelid 

 

 



Hip Hip 

Hoera!  



 

 
 

Goeiedag kawellen! 

Nu het weer bijna maart is, komt een nieuw maandblaadje 

wel goed van pas hé?  

Hieronder kunnen jullie zien wat we volgende maand gaan 

doen. Als er vragen zijn in verband met de activiteit, mag 

je ons steeds contacteren zodat alles duidelijk is. 

 

 

 

 

 8 maart 2014 

Deze zaterdag gaan we onze creatieve ik naar boven halen. Waar denk jij aan als je klei, papier, 

schaar, lijm,.. hoort? Alles kan en alles mag, op deze knettergekke supercrazy knutseldag! 

 

 

 15 maart 2014 

Spijtig genoeg is het vandaag geen vergadering, maar zijn het wel de Highlandgames van de 

Scouts! Kom jij graag supporteren of willen je mama en papa wel met een ploegje meespelen? 

Kom dan vanaf 13u naar de Scoutslokalen. Dolle pret verzekerd! 

 

 

 22 maart 2014  

Wat ruik jij? Proef jij graag? Hoe zacht is een konijn? Hoor jij de wind? Vandaag testen we onze 

zintuigen. 

 

29 maart: Akazjoe (9.45u – 17.00u) 

Vandaag gaan we op uitstap met heel de Gouw Kempen! Dit wil zeggen dat we met vele akabegroepen 

tezamen een fantastische dag gaan beleven. Wat we precies gaan doen, kunnen we nog niet 

verklappen, maar het zal de moeite waard zijn. Jullie worden om9.45u in de Brink in Herentals 

verwacht! Hopelijk tot dan! 

 

Ben jij al benieuwd? Wij kijken er alvast naar uit! 

De leiding  

 

  



 
 

Beste Jonggivers, 

 

Ook in maart staan er weer een aantal niet te missen vergaderingen gepland. Zorg er dus voor dat je erbij bent! 

 

8 maart: ‘Train your skills!’–vergadering (14u-17u) 
 

Jonggivers, hoe is het gesteld met jullie kennis van kaartlezen en 

andere technieken om de weg terug te vinden? Op 8 maart zullen 

jullie serieus op de proef gesteld worden! We gaan dan immers op 

tocht en laten het volledig van jullie afhangen of we al dan niet 

terug aan de scoutslokalen zullen geraken. Zorg er dus voor dat je 

goed uitgerust bent. Doe best ook stevige wandelschoenen aan en 

warme kledij. Hopelijk gaat het goed weer worden, maar dat 

kunnen we natuurlijk niet kiezen. Neem dus best ook regenkledij 

mee en warme handschoenen. Tot dan! 

 

 

22 maart: wereldwaterdagvergadering (14u-17u) 

Water… We staan er tegenwoordig niet meer bij stil, maar… We 

hebben water nodig om ons te douchen, om een bad te nemen, om 

te drinken, om af te wassen, om het toilet door te spoelen, om … . 

Water is kortweg levensnoodzakelijk! Op 22 maart is het wereldwaterdag en wij willen dit dan ook stevig 

vieren! Zin in een feestje? Kom dan zeker mee vieren! Daarbij… We vieren niet enkel het water vandaag, er is 

ook nog een andere reden om te vieren. Benieuwd? Kom dan maar af!  

 

29 maart: Akazjoe (9.45u – 17.00u) 
Vandaag gaan we op uitstap met heel de Gouw Kempen! Dit wil zeggen dat we met vele akabegroepen tezamen 

een fantastische dag gaan beleven. Wat we precies gaan doen, kunnen we nog niet verklappen, maar het zal de 

moeite waard zijn. Jullie worden om9.45u in de Brink in Herentals verwacht! Hopelijk tot dan! 

 

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 

  



 
Logboek givers, 
 
 
Zaterdag 8 maart, 
 
Vandaag kreeg de Bemanning van ons schip de “verdronken zeemeeuw” een eerste rustdag, ergens voor de 
kust van Schotland gingen we aan wal. Het duurde niet lang voor onze kapitein het aan de stok kreeg met 
een Schotse clan over wie dan wel de sterkste was, wij de dappere bemanning van ons prachtig schip of die 
rokdragende Schotten. Al snel werden we uitgedaagd om op zijn Schots uit te zoeken wie de sterkste was. 
De highlandgames duurde traditiegetrouw van twee tot vijf maar doordat ik een paal op mijn hoofd heb 
gekregen weet ik niet meer wie er gewonnen is. 
 
 
Zaterdag 22 maart, 
 
Kapitein Tweeoog was woedend vandaag. De matroos die de schat van het Spaanse galjoen moest begraven 
is vergeten waar hij dit heeft gedaan. De dag begon zonnig en zoals elke dag op de verdronken zeemeeuw 
begint, tot de kapitein wild roepend uit zijn kajuit kwam! Vloekend trommelde hij iedereen op om uit te 
zoeken waar de schat lag. De hele bemanning vertrok om 2 uur en na een avontuurlijke tocht kwamen ze 
terug om 5 uur. 
 

 

 

  
 

 

 
29 maart: Akazjoe (9.45u – 17.00u) 
Vandaag gaan we op uitstap met heel de Gouw Kempen! Dit wil zeggen dat we met vele akabegroepen 
tezamen een fantastische dag gaan beleven. Wat we precies gaan doen, kunnen we nog niet verklappen, 
maar het zal de moeite waard zijn. Jullie worden om9.45u in de Brink in Herentals verwacht! Hopelijk tot 
dan! 
 
  



 
Dag jins, 
In maart gaan we van Brazilië naar Rusland en dan is er ook nog Akazjoe!  
 
 

8 maart: Brazilië (14u - 17u) 
Omdat carnaval juist is geweest en we nog in de stemming zijn, gaan we 
vandaag naar Brazilië, Rio de Janeiro, waar de wereldberoemde carnavalsstoet 
plaatsvindt. 

 
 
 

 
 
22 maart: Rusland, Sotsji (14u – 17u) 
Weten jullie wat er in Sotsji gaande was vorige maand? Jep, de 
Olympische Spelen! We zijn heel benieuwd hoe onze Jins het 
hier zouden doen, dus we gaan deze vergadering onze eigen 
Olympische Spelen houden! 
 
 
 

29 maart: Akazjoe (9.45u – 17.00u) 

Vandaag gaan we op uitstap met heel de Gouw Kempen! Dit wil zeggen dat we met vele akabegroepen 

tezamen een fantastische dag gaan beleven. Wat we precies gaan doen, kunnen we nog niet verklappen, maar 

het zal de moeite waard zijn. Jullie worden om9.45u in de Brink in Herentals verwacht! Hopelijk tot dan! 
 
 
 
 
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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