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Woordje van de Groeps 
 

Gegroet, 

Het scoutsjaar is al een serieus stukje gevorderd. Ook ons eerste jaar als groepsleiding is voor het grootste 

deel voorbij. En in dat eerste jaar hadden wij een paar dingen willen doen. Het belangrijkste was en is om er 

mee voor te zorgen dat er op de vergaderingen plezier gemaakt kan worden. Dat lijkt te lukken, maar is ook 

vooral aan de leiding te danken die er elke zondag staat.  

Wat we aan jullie willen voorstellen is iets waar jullie  als ouder misschien niet al te vaak mee ta maken 

hebben, maar wel willen weten. We hebben namelijk met de leidingsploeg een drank- en drugsbeleid 

opgesteld. 

Wat houdt dat in? Dat houdt in dat we op papier hebben gezet wat eigenlijk al de gangbare regels zijn in onze 

groep in verband met drugs en alcohol. Dat houdt in dat we de richtlijnen van Scouts en Gidsen over dat 

onderwerp volgen en dat houdt natuurlijk ook in dat we het wettelijk kader meenemen.  

Meer concreet maar in het kort: op de wekelijkse scoutsactiviteit geldt een nultolerantie. En voor drugs geldt 

die nultolerantie altijd in scoutsverband. Voor alcohol: sowieso geen sprake van voor kapoenen, kabouters, 

welpen en jonggivers. Wel sprake van maar op een redelijke manier op kamp voor givers en jins (met 

uitzondering van de givers bij akabe). Met een goed alternatief en zonder druk. Dronken leiding op activiteiten 

kan niet en elk kamp heeft een “BOB-planning”.  

Het mag niet de bedoeling zijn dat er over de inhoud niet gediscussieerd kan worden. Dus als je als ouder 

meer informatie wil, is er het gekende adres: groepsleiding@scoutsnijlen.be of 

groepstinamoe@scoutsnijlen.be.  

 

Stevige linker,  

An, Gommaar, Tine, Thomas, Natalie, Anneleen 
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Kapoenen 
Zondag 4 mei: 
 
Helaas zal het vandaag geen vergadering zijn, want jullie leiding is druk 
bezig met het kamp ineen te steken. Dus slaap maar eens goed uit zodat 
je volgende week zondag zeker uitgerust bent voor de daguitstap. 
 
 

Zondag 11 mei: 
 
Once upon a time in the west… rivieren vol goud, maar ook wegen vol 
goudrovers. Als het je al zou lukken om goud te vinden, krijg je dat dan 
ook nog veilig naar de stad? Roep de hulp in van alle Daltons en Lucky 
Lukes die je tegenkomt. En houdt iedereen tegen die een houweel bij zich heeft. Dan ben jij straks misschien degene die 
het gouden ei vindt en de razendsnelle goudrace wint! 
Afspraak met alle takken om 13 uur aan de parking van de Kesselse Heide (Koningsbaan). Ophalen kan op diezelfde 
plaats om 17 uur. 
 
 
 
 
 

 

Zondag 18 mei: 
 

Vandaag komt alles neer op snelheid want we gaan zo veel mogelijk doen in 1 minuut 
tijd. Warm jullie maar goed op want het zal allemaal zeer snel gaan. Als je benieuwd 

bent naar wat je allemaal kunt doen in 1 minuut tijd kom dan zeker eens kijken tussen 2 
en 5 uur. 

 
 
 

 
 

Zaterdag 25 mei: 

 
Raar maar waar, vandaag is het op zaterdag scouts en dit omdat de 
Emiliushoeve het kunstenfestival organiseert en dit willen we 
absoluut niet missen. Dus daarom staan we voor een keertje eens 
op zaterdag paraat. Voor de praktische afspraken: 

 Adres van de Emiliushoeve : Herdersstraat 31 , 2560 bevel 

 wij zullen om 13:00u aan de ingang jullie staan opwachten 
en omstreeks 16:00u kunnen jullie ouders jullie weer komen 
ophalen aan de ingang 

 

  



Kabouters 
 

4 Mei: 

Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering, jullie leiding is op weekend om te zorgen dat we een superdeluxe 

kamp voor jullie ineen kunnen steken 

11 Mei: 

Once upon a time in the west… rivieren vol goud, maar ook wegen vol goudrovers. Als het je al zou lukken om goud te 

vinden, krijg je dat dan ook nog veilig naar de stad? Roep de hulp in van alle Daltons en Lucky Lukes die je tegenkomt. En 

houdt iedereen tegen die een houweel bij zich heeft. Dan ben jij straks misschien degene die het gouden ei vindt en de 

razendsnelle goudrace wint! 

Afspraak met alle takken om 13 uur aan de parking van de Kesselse Heide (Koningsbaan). Ophalen kan op diezelfde 

plaats om 17 uur. 

18 Mei:  

Het scoutsjaar loopt al bijna ten einde, daarom is het nog eens tijd om ons gewoon keihard uit te leven me bangelijke 

pleinspellekes 

25 Mei: 

Omdat het zo'n mooi weer is gaan we vandaag een stapje in de wijde wereld zetten. Zorg dus allemaal dat je schoenen 

aan hebt waar je toch wel een beetje mee kan wandelen 

 

  



Welpen 
Zondag 4 mei 

Geen vergadering! Jullie leiding is hard aan het werken om een fantastisch kamp voor te bereiden. 
 
Zondag 11 mei 

Once upon a time in the west… rivieren vol goud, maar ook wegen vol goudrovers. Als het je al zou lukken om 
goud te vinden, krijg je dat dan ook nog veilig naar de stad? Roep de hulp in van alle Daltons en Lucky Lukes die je 
tegenkomt. En houdt iedereen tegen die een houweel bij zich heeft. Dan ben jij straks misschien degene die het 
gouden ei vindt en de razendsnelle goudrace wint! 
Afspraak met alle takken om 13 uur aan de parking van de Kesselse Heide (Koningsbaan). Ophalen kan op 
diezelfde plaats om 17 uur. 
 

Zondag 18 mei 

Vandaag gaan we jullie eens goed vuil maken: we gaan naar het Goor! Om niet te lang te moeten wandelen, gaan we 

met de fiets, vergeet hem dus zeker niet. Als je niet met de fiets kan komen, laat dan iets weten op 

welpen@scoutsnijlen.be. 

 

Zondag  25 mei 

Vandaag gaan we nog eens zot doen.  

 

 

Groetjes van jullie leiding, 

Jan, Jens en Thomas 
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Jonggidsen 
4 mei 

De hele leidingsploeg gaat dit weekend weg om voor jullie een fantastisch kamp in elkaar te 

steken. Vandaag is er dus geen vergadering. 

11 mei 

Once upon a time in the west… rivieren vol goud, maar ook wegen vol goudrovers. Als het je al 

zou lukken om goud te vinden, krijg je dat dan ook nog veilig naar de stad? Roep de hulp in 

van alle Daltons en Lucky Lukes die je tegenkomt. En houdt iedereen tegen die een houweel 

bij zich heeft. Dan ben jij straks misschien degene die het gouden ei vindt en de razendsnelle 

goudrace wint! 

Afspraak met alle takken om 13 uur aan de parking van de Kesselse Heide (Koningsbaan). 

Ophalen kan op diezelfde plaats om 17 uur. 

18 Mei            

Van 14.00 tot 17.00 kunnen jullie jullie kennis komen testen op onze zalige Pisquiz! Weet jij 

welke BV’s onlangs gescheiden zijn of welke net bevallen? Ken je de laatste hits en de grootste 

flops? We zullen het vandaag te weten komen!  

 

 

 

 

Zaterdag 24 Mei  

We trekken vandaag naar het kunstenfestival in Bevel! 

Muziek, vuurshow, steltenlopers en nog veel meer! We 

vertrekken om reeds om 13.00 uur en zijn dus om 16.00 

uur terug aan het lokaal. We gaan met de fiets dus 

vergeet deze zeker niet!  

 

Groetjes Ine & Silke  



Jongverkenners 
 

4 mei 

Geen vergadering – de leiding bereidt jullie kamp voor. Van wat er in je gamel zal 

belanden tot het knippen van levens 

 

11 mei 

Once upon a time in the west… rivieren vol goud, maar ook wegen vol goudrovers. Als het 

je al zou lukken om goud te vinden, krijg je dat dan ook nog veilig naar de stad? Roep de 

hulp in van alle Daltons en Lucky Lukes die je tegenkomt. En houdt iedereen tegen die een 

houweel bij zich heeft. Dan ben jij straks misschien degene die het gouden ei vindt en de 

razendsnelle goudrace wint! 

 

Afspraak met alle takken om 13 uur aan de parking van de Kesselse Heide (Koningsbaan). 

Ophalen kan op diezelfde plaats om 17 uur. 

 

18 mei en 25 mei 

Alle informatie voor deze vergaderingen krijg je zeker en vast nog per mail of in de 

brievenbus!  



Gidsen 
 

Zondag 4 Mei 2014 

 

Omdat jullie leiding ons mega bangelijk cool kamp aan het voorbereiden is, zal het vandaag 

GEEN vergadering zijn!! 

 

 

Zondag 11 Mei 2014 

 

Once upon a time in the west… rivieren vol goud, maar ook wegen vol goudrovers. Als het je al 

zou lukken om goud te vinden, krijg je dat dan ook nog veilig naar de stad? Roep de hulp in van 
alle Daltons en Lucky Lukes die je tegenkomt. En houdt iedereen tegen die een houweel bij zich 
heeft. Dan ben jij straks misschien degene die het gouden ei vindt en de razendsnelle goudrace 

wint! 
 

Afspraak met alle takken om 13 uur aan de parking van de Kesselse Heide (Koningsbaan). 
Ophalen kan op diezelfde plaats om 17 uur. 

 

 

Zondag 18 Mei 2014 

 

Vandaag gaan we het Stad is een keertje onveilig maken, daarom: Allen op post om 12 uur aan 

het station van Nijlen of Kessel (wees op tijd, de trein wacht niet). Voor zij die een abonnement 

hebben voor de trein richting Antwerpen: Neem dit zeker mee!! We zullen terug in Nijlen zijn 

rond 16u50. 

 

Zaterdag 24 Mei 2014 

 

Vandaag zullen we naar het kunstenfestival in de Emiliushoeven in Bevel gaan. Allen op post om 

14u aan het lokaal met de fiets! Rond 17u mogen jullie dan terug naar huis. 

 

 

Stevige linker, 

 

Karl en Anneleen! 

  



Verkenners 
 

Zondag 4 Mei 2014 

 

De leiding plant een kamp! En daar kruipt al wel eens wat tijd in, dus is er vandaag geen 

vergadering. 

 

 

Zondag 11 Mei 2014 

 

Once upon a time in the west… rivieren vol goud, maar ook wegen vol goudrovers. Als het je al 

zou lukken om goud te vinden, krijg je dat dan ook nog veilig naar de stad? Roep de hulp in van 
alle Daltons en Lucky Lukes die je tegenkomt. En houdt iedereen tegen die een houweel bij zich 
heeft. Dan ben jij straks misschien degene die het gouden ei vindt en de razendsnelle goudrace 

wint! 
 

Afspraak met alle takken om 13 uur aan de parking van de Kesselse Heide (Koningsbaan). 
Ophalen kan op diezelfde plaats om 17 uur. 
 

 

Zondag 18 Mei 2014 

 

Vandaag gaan we het Stad is een keertje onveilig maken, daarom: Allen op post om 12 uur aan 

het station van Nijlen of Kessel (wees op tijd, de trein wacht niet). Voor zij die een abonnement 

hebben voor de trein richting Antwerpen: Neem dit zeker mee!! We zullen terug in Nijlen zijn 

rond 16u50. 

 

Zondag 25 Mei 2014 

 

Over deze vergadering volgt nog een mail met details. Verrassingsvergadering! 

 

 

 

  



Jins 
Mei(eeeiiiiiih) 

4 Mei 

Met droefheid moet ik jullie mededelen dat vandaag heel jullie zondag overhoop word gehaald. Het is namelijk geen 

vergadering vandaag. Uw leiding zit volop met de handen in de haren om campings te zoeken of om pitstops te plannen 

of om andere kamp zaken te regelen.  

11 Mei 

Once upon a time in the west… rivieren vol goud, maar ook wegen vol goudrovers. Als het je al zou lukken om goud te 

vinden, krijg je dat dan ook nog veilig naar de stad? Roep de hulp in van alle Daltons en Lucky Lukes die je tegenkomt. En 

houdt iedereen tegen die een houweel bij zich heeft. Dan ben jij straks misschien degene die het gouden ei vindt en de 

razendsnelle goudrace wint! 

Afspraak met alle takken om 13 uur aan de parking van de Kesselse Heide (Koningsbaan). Ophalen kan op diezelfde 

plaats om 17 uur. 

18 Mei 

Laat de zon maar stralen want vandaag gaan we een zwemmeke doen (of vissen of waterpolo of aqua aerobic). Dit doen 

we ofwel  

hier  of   hier   of   hier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Mei of 25 Mei 

Of we gaan naar het kunstenfestival op de Emiliushoeve zaterdag of we hopen op nog beter weer en doen een 

uitgebreide vlottentocht van 10 uur ’s ochtends tot rond 17u.  

Of met vriendelijke groeten of hoogachtend, 

Of Gommaar of Matthias. 

  



Verjaardagskalender 
 
 

Proficiat en drie kussen voor deze jarige scouties! 
 

BJORN BUERMANS 1/mei 23 jaar Verkennerleiding 

WANNES LEIRS 3/mei 20 jaar Kabouterleiding 

WARRE BULCKENS 10/mei 9 jaar Welp 

MILENA VAN LOOY 11/mei 9 jaar Kabouter  

ALEXIA DESMEDT 13/mei 14 jaar Gids 

SIEMEN ROEVENS 16/mei 18 jaar Jin 

CAROLINE VANSTEENBEECK 18/mei 20 jaar Kapoenenleiding 

FRIEDL CABUY 18/mei 12 jaar Jonggids 

WANNES CHAUVAUX 18/mei 24 jaar Giverleiding Akabe 

AXEL SERNEELS 20/mei 10 jaar Welp Akabe 

WANNES VAN MEENSEL 27/mei 13 jaar Jongverkenner 

QUIRIN VAN BLADEL 28/mei 15 jaar Jongverkenner Akabe 

 
 

 

Hip Hip 

Hoera!  



 

 
Hoi allemaal ! 

3 mei: Open Akabedag (14u – 17u) 

Het is zover… Onze jaarlijkse Open Akabedag! Breng gerust wat vriendjes of vriendinnetjes mee. Zo kunnen zij ook eens 

komen proeven van Akabe en vooral een leuke dag beleven. Hopelijk komt er ook wat potentiële nieuwe leiding 

naartoe, dus schrik er niet van als je een nieuwe leiding ziet. In tegendeel… Zet je schattigste, coolste, gekste, … snoetje 

op en zorg er mee voor dat hij/zij leiding wil blijven.  

 

17 mei: 10 jaar Akabe (14u – 17u) 

Opnieuw een speciale vergadering… Vandaag vieren we het 10-jarig bestaan van Akabe Tinamoe! 

Zoals jullie op jullie uitnodiging reeds gelezen hebben, zijn jullie ook vandaag welkom tussen 14u en 

17u. Breng dit keer wel zeker je mama en/of papa of een begeleider mee! Ook je broer(s)/zus(sen) zijn 

welkom! Het zal een andere vergadering dan gewoonlijk zijn. Zo zal er onder andere een heus 

springkasteel staan en tal van andere randanimatie. Hopelijk tot dan! 

 

31 mei: geen vergadering (wel op zondag 1 juni!) 

Vandaag is er uitzonderlijk geen vergadering, aangezien we dit weekend op zondag vergadering hebben. Het is op 1 juni 

immers akaberun! Laat jullie op 1 juni dus van jullie sportiefste kant zien, trek je sportschoenen aan en doe met ons 

mee aan de akaberun. Meer info volgt nog in het maandblad van juni. 

 

Het kamp komt dichterbij ………… 

Hier alvast enkele nuttige informatie: 

 De kawellen en de jong givers gaan op kamp van 5 tot 9 juli. De givers en de jins mogen een dagje vroeger 

komen. Zij gaan op kamp van 4 tot 9 juli. 

 Onze kampplaats is: 

Jeugd- en vakantiecentrum 
Lupinestraat 1 
3940 Hechtel-Eksel, België 

 

Bedankt helpers! 

Graag zouden we alle helpers van op de vierde editie van onze quiz (Antwoord D) willen bedanken voor hun hulp. Dank 

jullie wel! Zonder jullie hulp had het waarschijnlijk niet opnieuw een geslaagde editie geweest. Merci! 

 

  



 
 
Lieve jins,  
In mei staan jullie nog leuke dingen te wachten!  
 
3 mei: Open Akabedag (14u-17u) 

Het is zover… Onze jaarlijkse Open Akabedag! Breng gerust wat vriendjes of vriendinnetjes mee. Zo kunnen zij ook eens 

komen proeven van Akabe en vooral een leuke dag beleven. Hopelijk komt er ook wat potentiële nieuwe leiding 

naartoe, dus schrik er niet van als je een nieuwe leiding ziet. In tegendeel… Zet je schattigste, coolste, gekste, … snoetje 

op en zorg er mee voor dat hij/zij leiding wil blijven.  

17 mei: 10 jaar Akabe (14u – 17u) 

Opnieuw een speciale vergadering… Vandaag vieren we het 10-jarig bestaan van Akabe Tinamoe! 

Zoals jullie op jullie uitnodiging reeds gelezen hebben, zijn jullie ook vandaag welkom tussen 14u 

en 17u. Breng dit keer wel zeker je mama en/of papa of een begeleider mee! Ook je 

broer(s)/zus(sen) zijn welkom! Het zal een andere vergadering dan gewoonlijk zijn. Zo zal er onder 

andere een heus springkasteel staan en tal van andere randanimatie. Hopelijk tot dan! 

 

31 mei: geen vergadering (wel op zondag 1 juni!) 

Vandaag is er uitzonderlijk geen vergadering, aangezien we dit weekend op zondag vergadering hebben. Het is op 1 juni 

immers akaberun! Laat jullie op 1 juni dus van jullie sportiefste kant zien, trek je sportschoenen aan en doe met ons 

mee aan de akaberun. Meer info volgt nog in het maandblad van juni. 

Bedankt! 

Graag zouden we alle helpers van op de vierde editie van onze quiz (Antwoord D) willen bedanken voor hun hulp. Dank 

jullie wel! Zonder jullie hulp had het waarschijnlijk niet opnieuw een geslaagde editie geweest. Merci! 

Kamp 

We gaan dit jaar op kamp van 4 tot en met 9 juli 2014 en we gaan naar… een jeugd- en vakantiecentrum in Hechtel-

Eksel (Lupinestraat 1, 3940 Hechtel-Eksel). 

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 
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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 

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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