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Verjaardagen 

Een gelukkige verjaardag en drie kussen voor al onze 

scouts en gidsen die in april jarig zijn! 

 

BRENT VERBRUGGEN 9 Jaar 3 maart Welp 

KAAT GOELEN 8 Jaar 13 maart Kabouter 

SIMON KEMPENAARS 17 Jaar 14 maart Verkenner 

FEE GOVAERTS 9 Jaar 17 maart Kabouter 

ANNA KATHARINA RAYMENANTS 10 Jaar 19 maart Kabouter 

SANDER CELIS 20 Jaar 21 maart Jongverkennerleiding 

STIJN GEENS 14 Jaar 22 maart Verkenner 

THEO VAN ROEY 17 Jaar 23 maart Verkenner 

ANNELEEN PAUWELS 21 Jaar 24 maart Jonggidsenleiding 

MATS VAN COUTEREN 8 Jaar 25 maart Kapoen 

TINKA CLAES 12 Jaar 27 maart Kabouter 

JOLANDE HOLEMANS 22 Jaar 14 maart Akabelid 

MATHIAS HEYLEN 12 Jaar 14 maart Jongverkenner 

THOMAS HEYLEN 12 Jaar 14 maart Jongverkenner 

ELIEN VAN DINGENEN 19 Jaar 16 maart Akabelid 

JULIE SPEYBROECK 19 Jaar 17 maart Akabelid 

STIJN HAMMELS 22 Jaar 28 maart Akabelid 

LOTTE BERTELS 8 Jaar 30 maart Kabouter (akabe) 

 

  





Kapoenen 
Zondag 5 april 

Vandaag is het Pasen en we weten allemaal wat dit betekent. Namelijk dat jullie 

een hele namiddag compleet uitgeteld op de zetel liggen wegens een zeer 

intensieve zoektocht naar paaseieren en een overdosis chocolade. Hopelijk zijn 

jullie maandag 6 april hier al wat van bekomen, zodat jullie ons een bezoekje 

kunnen brengen op de jaarmarkt. Wij zullen daar onze handen uit de mouwen 

steken om geld in te zamelen voor jullie mega, super, fantastisch tof kamp!  

 

 

 

Zondag 12 april 

Vandaag gaan we een gezelschapspel spelen, maar dan toch 

net dat beetje anders. Het wordt namelijk levensecht! 

Allemaal paraat om 14u aan de lokalen, voor het tofste gezelschapspel van jullie leven! Om 17u 

mogen alle pionnen weer naar huis.  

 

Zondag 19 april 

Vandaag is het speelhappening. Dat betekent dat we spelletjes gaan spelen met allemaal andere jeugdbewegingen van 

Nijlen! We verzamelen om 13.45u op het August Hermansplein (centrum Nijlen), waar jullie om 17u weer afgehaald 

mogen worden. Wees vandaag zeker op tijd, dit wil je niet missen!  

 

 

 

 

Zaterdag 25 april 

Vorige week hebben jullie al mogen spelen met andere 

jeugdbewegingen uit Nijlen. Vandaag gaan we nog een stapje verder: 

we gaan spelen met ALLE andere kapoenen uit de Kempen! Het is 

namelijk kapoenendag! Het thema van dit jaar is ‘Circus’ en dit alles zal doorgaan in 

de Hoge Rielen in Kasterlee. Als je mee kan, gelieve dit voor 31 maart per mail te 

bevestigen aan je leiding. Ook zoeken we nog een aantal vrijwillige mama’s en 

papa’s die willen rijden. Zien jou ouders dit zitten? Laat ze dan een mailtje sturen. 

We vertrekken om 9u30 aan onze scoutslokalen en keren om 17u in de Hoge Rielen 

helemaal uitgespeeld weer huiswaarts. 

 

 

 

Vrolijke paasgroetjes, 

 

Bent, Sebastian & Marieke  



Kabouters 
Zondag 5 april – Pasen 

De paashaas is weer in het land gesignaleerd. Geen scouts vandaag. 

 

Maandag 6 april - Jaarmarkt 

De leiding is nu hard aan het werken op de jaarmarkt om geld in te zamelen voor 

het kamp. Je kan ons altijd een bezoekje komen brengen aan onze stand in de 

Albertkanaalstraat. 

 

Zondag 12 april - Knutselen 

Tijd om eens te knutselen. Wie maakt het zotste kunstwerk? 

Wij doen ons best om zoveel mogelijk lijm en glitters te voorzien, maar 

jullie mogen altijd zelf iets meebrengen. Afspraak om 14u aan de 

lokalen. 

 

Zondag 19 april - Speelhappening 

Anders dan anders. Samen met verschillende jeugdbewegingen en 

organisaties in Nijlen gaan we vandaag naar de speelhappening gaan. 

Dit is een evenement op het Kerkplein waar jullie je kunnen gaan 

amuseren in verschillende spellen en activiteiten of misschien iets 

nieuws leren. We verzamelen om 13.45u op het August Hermansplein 

(centrum Nijlen), waar jullie om 17u weer afgehaald mogen worden.. 

 

Zaterdag 25 – zondag 26 april - Gouwweekend 

Eindelijk is het zover en is het gouwweekend. Meer info is te vinden in de e-mail. 

 

Maar nogmaals voor de belangrijke info: 

- Zaterdag om 8:30h vertrekken aan onze lokalen. 

- Zondag om 13:00h is het einde gepland op de Hoge Rielen. 

- De kostprijs is €12 en dient op de rekening gestort te worden. 

 

 

Van jullie leiding, 

Seil, Samoht en Kir 

 

  

Grootste paasei ter wereld, gemaakt door 

Belgische chocolatiers. 



Welpen 
Zondag 5 April 

Jullie leiding is druk bezig met paaseieren rapen, vandaag is het dus GEEN vergadering.  

 

Maandag 6 April 

Wij staan vandaag ook op de Jaarmarkt met onze eigen stand, kom zeker eens een kijkje nemen met jullie mama of 

papa. 

 

Zondag 12 April 

Aangezien het er nog steeds niet van gekomen is gaan we vandaag een vergadering op wieltjes hoeden, neem dus 

allemaal iets mee met wielen (skateboard, rolschaatsen, …) 

 

Zondag 19 April 

De gemeente houdt vandaag zijn speelhappening in het centrum van Nijlen, wij mogen hier natuurlijk niet ontbreken! 

We verzamelen om 13.45u op het August Hermansplein (centrum Nijlen), waar jullie om 17u weer afgehaald mogen 

worden. 

 

Weekend 25 & 26 April 

Gouw weekend, het is dus geen vergadering maar degene die mee gaan zullen daar met andere scoutsgroepen een 

ongetwijfeld fantastisch weekend meemaken! 

 
 

  



Jonggidsen 
Zondag 5 april: 

Vandaag hebben we goed nieuws en minder goed nieuws. Het goede nieuws is dat het PASEN is!!!!!!! 

Het minder goede nieuws is dat het daarom vandaag geen scouts is 

  

Zondag 12 april:  

Ook deze zondag is er weer goed en minder goed nieuws. Het goede 

nieuws is dat we balspelen gaan doen!!!!  

 

Het minder goede nieuws is dat we dit helaas zonder bal 

gaan moeten doen 

 

Hoe dit ons gaat lukken? Tja, om dat te weten moet je zondag toch maar eens langskomen 

 

Zondag 19 april: 

Jullie weten het al zeker? Goed nieuws en slecht nieuws  

Het goede nieuws is dat het vandaag de super mega awesome speelhappening is. 

We verzamelen om 13.45u op het August Hermansplein (centrum Nijlen), waar 

jullie om 17u weer kunnen vertrekken. 

Dit is een fantastische kans om je eens met andere mensen te amuseren. 

En om dan toch maar (niet zo heel) slecht nieuws te hebben, een groot deel van die 

andere mensen zal waarschijnlijk in de chiro zitten 

 

 

Vrijdag 24 april tot zondag 26 april: 

Deze week heb ik jammer genoeg alleen maar goed en heel goed nieuws. 

Het goede nieuws is een van onze leiders jarig is (ik zou maar eens goed bij Anneleen gaan 

zagen voor een tractatie ) 

Het heel goede nieuws is dat we op KEMPEKUREN 2015 gaan!!! Dit is een supercool weekend 

met alle scoutsgroepen van de hele gouw kempen!!!

  

   

Groetjes,  

Bever en Feestvarken 

  



Jongverkenners 
5 april: 
Spijtig maar helaas is het vandaag geen vergadering, jullie zullen deze week heel veel 
tijd hebben om Paaseieren te rapen in den hof van jullie grootouders. Maar niet 
getreurd, Pasen komt maar 1 maal voor in het jaar dus dat valt allemaal nog mee. 
 
Dingen die we wel hadden kunnen doen: 
- Woudlopers keuken, een goede Paashaas op het vuur kan niet slecht zijn 
- Industriële vergadering, waar hoogovens alle klokken smelten tot tanks om daarmee 
Nijlen onveilig te gaan maken 
- Kruistochtvergadering, want hier draait Pasen natuurlijk helemaal om 
-.... 

 
12 april: 
Omdat we vorige week niet konden komen omdat het Pasen was hebben we ons 
natuurlijk allemaal zo hard verveeld dat we uit verveling ons zelf zijn beginnen verminken. 
Dit resulteert in een bende gehandicapten, en wat heeft een gehandicapte zoal te doen 
op zondag ? 
 
JA, ik dacht het al : Zijn eer komen verdedigen op het grootste toernooi voor niet reguliere 

spelers namelijk de wel bekende : "NIJLENSE PARALYMPICS". En voor de winnaars is er misschien op het einde van de 
vergadering een hoofdprijs te verdienen ( een houten been of zo ;) ) 
 
19 april: 
Omdat april een nogal bijzondere maand is, niet alleen omdat Sander dan jarig is maar ook omdat het dan lente is en 
Nijlen in bloei staat. Daarom heeft de Nijlense jeugddienst dan ook gezorgd voor een grote activiteit namelijk de 
Speelhappening, ben je benieuwd wat de jeugddienst ons nu allemaal weer aan ons been smeert, kom dan zeker naar 
de vergadering. We verzamelen om 13.45u op het August Hermansplein (centrum Nijlen), waar jullie om 17u weer 
kunnen vertrekken. 
 
24-26 april: 
GOUWWEEKEND: jaja, dit weekend is het, het super coole mega grave Gouwweekend, volgens de gouw zouden we naar 
hun schatting met meer dan 400 jonggivers zijn, en hierdoor een perfecte gelegenheid om ons Nijlen eens goed bekend 
te gaan maken, dus iedereen die nog niet overtuigd is, is hierbij wel overtuigd om deel te nemen aan misschien wel een 
van de grootste weekends die jullie tot hiertoe zullen hebben beleefd. Uiteraard zal over dit weekend nog een mailtje in 
de mailbus verschijnen. Maar hierbij weten jullie toch al wel de datum. 
Ik kan jullie ook al een deel van het Thema verklappen, namelijk: 
 

 
Zo, zo zijn jullie weeral ingelicht over alle dingen die we komende 
maand gaan doen, nu rest er nog 1 ding: 
 
Vriendelijke groeten: 
Danish en Sander (varkensboeren, want jullie lijken wel een 
beetje op varkens Niet ? ) 
 

  



Gidsen 
Zondag 5 april 

Het is vandaag Pasen, dat wil dus zeggen geen vergadering. 

Zondag 12 april 

Als het slecht weer is, gaan we eindelijk onze hemden versieren. Dit is al zo vaak gepland maar het is er nog 

niet van gekomen. Als het goei weer is gaan we een fietstocht (fiets meebrengen dus) maken met een leuke 

bestemming ;-) VERRASSING ! 

Zondag 19 april  

Deze zondag is er iets te doen op het kerkeplein, daar gaan we eens kijkje nemen. Dat wil dus zeggen allemaal 

met de fiets komen! We verzamelen om 13.45u op het August Hermansplein (centrum Nijlen), waar jullie om 

17u weer kunnen vertrekken 

Vrijdag 27 april tot zondag 29 april 

Dit weekend is het gouwweekend, meer info volgt nog op facebook.  

 

  



Verkenners 
5 April  

Pasen dus geen vergadering maar wees niet getreurd knutsel gewoon de rest van het maandblad van April in elkaar en 

amuseer jullie de hele namiddag. 

 

  



Jins 

  Zondag 5 april: 

Omdat vandaag de paasklokken of de paashaas langskomt en jullie waarschijnlijk wel moeten 

gaan eten bij de bomma of ergens anders, is het vandaag geen vergadering. 

  Vrijdag 10 april: 

Vandaag is het jincafe met het verjaardagsfeestje van Anneleen Pauwels. Iedereen dus 

omstreeks half acht op de scouts om alles mee klaar te zetten en kei hard mee te werken . 

  Zondag 19 april: 

Vandaag is het speelhappening op het kerkplein in Nijlen city. We spreken dan ook af in het 

dorp (13.45 op het August Hermansplein) en niet aan het lokaal. Het is gedaan om 17.00u. 

Vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 april: 

Dit weekend is het kempekuren. Jullie gaan nog een brief meekrijgen waar alle praktische info 

op vermeld staat. Zondag rond de middag zijn jullie normaal terug thuis. 

 

Jimmy & Jorden  



 

Hey kawellen!  
 
April… Niet alleen de maand van de paasklokken, maar ook van de ijstijd, de superhelden en de 
durvers. Lees snel verder! 

 

4 april 2015: Ijstijdvergadering (14-17u) 

Vandaag neemt de teletijdmachine ons mee naar de ijstijd. We gaan een spannend avontuur 
beleven tussen de mammoeten en de grote bergen ijs. Om 2 uur worden jullie aan het lokaal 
verwacht zodat we naar het verleden kunnen reizen. Tegen 5 uur zullen we terug naar het 

heden flitsen. 

18 april 2015: Superheldenvergadering (14-17u) 

We zijn al elke vergadering naar het verleden gereisd. Vandaag gaan we iets nieuw proberen. 
We gaan naar de toekomst reizen. Professor wiskunde en omgekeerd hebben gehoord dat daar 
heel veel superhelden zijn. Deze willen wij graag ontmoeten. Maak jullie vandaag dus klaar voor 

de grote superheldenvergadering.  

25 april 2015: Walibi 

 
Net als vorig jaar nodigt ook nu Rotaract Westerlo ons uit op 
hun ‘sociale dag’. De bedoeling van deze organisatie is dat ze 

jonge kinderen die het op één of andere manier niet altijd 
even gemakkelijk hebben een onvergetelijke dag kan laten 

beleven. Voor deze daguitstap hoeven jullie niets te betalen. 
Vorig jaar nam deze organisatie ons mee naar Planckendael. 
Dit jaar gaat hun ‘sociale dag’ door in Walibi.  

Het uur van vertrek en aankomst laten we jullie nog weten.  
 

 
 
Groetjes, 

Jullie leiding: Chiara, Liselotte en Natalie 
 

 
Kan je niet komen? Laat het tijdig weten via kawellentinamoe@scoutsnijlen.be. 

Of aan Chiara via 0477 04 95 20.  

mailto:kawellentinamoe@scoutsnijlen.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste jonggivers,  

 

 

4 april (14-17u) 

Vandaag neemt de teletijdmachine ons mee naar de ijstijd. We gaan een spannend avontuur 
beleven tussen de mammoeten en de grote bergen ijs. Om 2 uur worden jullie aan het lokaal 
verwacht zodat we naar het verleden kunnen reizen. Tegen 5 uur zullen we terug naar het heden 
flitsen.  

 

 

18 april (14-17u) 

We zijn al elke vergadering naar het verleden gereisd. Vandaag gaan we iets nieuw proberen. We gaan 
naar de toekomst reizen. Professor wiskunde en omgekeerd hebben gehoord dat daar heel veel 
superhelden zijn. Deze willen wij graag ontmoeten. Maak jullie vandaag dus klaar voor de grote 
superheldenvergadering.  

 

 

25 april  

 

Net als vorig jaar nodigt ook nu Rotaract Westerlo ons uit op hun ‘sociale dag’. De bedoeling van deze 

organisatie is dat ze jonge kinderen die het op één of andere manier niet altijd even gemakkelijk hebben een 

onvergetelijke dag kan laten beleven. Voor deze daguitstap hoeven jullie niets te betalen. Vorig jaar nam deze 

organisatie ons mee naar Planckendael. Dit jaar gaat hun ‘sociale dag’ door in Walibi.  

Het uur van vertrek en aankomst laten we jullie nog weten.  

 

 

 

 

 

 

 

Stevige linker, 

Sofie, Hanne, Ward, Maxime en Wesley 
 

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

0489406458  



 

4 april: Het huis AKABE-vergadering 

Waarschijnlijk hebben vele onder jullie vroeger naar Het huis Anubis gekeken.. Wij alvast 

wel en daarom wilden wij de scoutlokalen omtoveren tot een echt huis Anubis. De bedoeling is om alle 

hiërogliefen te verzamelen en terug te keren naar je beginplaats. Natuurlijk zullen Victor, Amyris, de 

gesloten deuren… de weg naar de hiërogliefen heel wat vermoeilijken.  

 

 

6 april: Jaarmarkt 

Vandaag is het jaarmarkt in Nijlen. De leiding gaat er zeker staan om reclame te maken voor Akabe. Je mag 

altijd langs komen om een spelletje te spelen of mee te dansen op ons akabelied. Wij zullen het alvast leuk 

vinden als je langs komt! 

 

10 april: Quiz 

Vandaag organiseren we onze 5de quiz ‘Antwoord E’. Als je zin hebt om te komen, schrijf 

je ploeg dan nog snel in. 

18 april: Volleybalvergadering (14u-17u) 

We gaan sporten in Kessel. We verwachten jullie om 14u aan sporthal de Putting (Grote Puttingbaan 8a). We beginnen 
met buitensport, en zullen daarna  een volleybalinitiatie krijgen onder leiding van volleybalclub KRV. Doe zeker sportieve 
kledij aan en breng een extra paar propere sportschoenen mee voor in de sporthal. 
  

25 april: Akajoe 

Jullie worden verwacht tussen 9 en 9u30 op de Hoge Rielen.  
Het thema is de strijd der supermarkten, wie oh wie zal er winnen? Pak zeker je boterhammen en goed 
humeur mee. Om 18u mogen jullie terug opgehaald worden.  
Tot dan! 
 

25 april: Lentekriebelfuif 
Vandaag organiseert En-eN Netwerkgroep Nijlen de Lentekriebelfuif. Dit is een fuif voor mensen met en zonder 

beperking, kortom voor iedereen! Er wordt gedanst vanaf 20u in zaal De Zevensprong in de Nonnenstraat in Nijlen. De 

leiding is nog druk bezig met het opruimen van Akajoe, dus zal jammer genoeg niet aanwezig zijn. 

Kan er een giver een keertje niet komen of hebben jullie vragen en/of opmerkingen, dan kunnen jullie ons altijd 

contacteren op giverstinamoe@scoutsnijlen.be of op 0489/41.38.03.  

  

mailto:giverstinamoe@scoutsnijlen.be


 

Hey Jins! 

Jawel in de maand april valt er heel wat te gebeuren, lees het hieronder maar snel ! 

3 tot 5 april: Weekend!!! 
Dit weekend wordt een echt feestweekend! 
We verwachten jullie allemaal om 20u op het volgende adres: Constant Verhulststraat 36 in Berlaar. Vanaf dan kan het 
festijn beginnen, want we zullen vele feestdagen vieren.  
Om het weekend goed te laten verlopen pakken jullie best de volgende spullen mee: 
Kleren, stapschoenen, slaapmatje/veldbed, slaapzak, wasgerief, medicatie (indien nodig), zaklamp en een 
keukenhanddoek. 
Om 11u30 mogen jullie terug opgehaald worden.  
Het hele weekend zal 20 euro kosten en dat mag je vrijdag bij de aankomst afgeven.  
 
We gaan er een knal weekend van maken !! 

6 april: Jaarmarkt 
Vandaag is het jaarmarkt in Nijlen. De leiding gaat er zeker staan om reclame te maken voor Akabe. Je mag altijd langs 
komen om een spelletje te spelen of mee te dansen op ons akabelied. Wij zullen het alvast leuk vinden als je langs komt! 

10 april: Quiz 
Vandaag organiseren we onze 5de quiz ‘Antwoord E’. Als je zin hebt om te komen, schrijf je ploeg dan nog snel in. 

Helpende handen zijn ook altijd welkom.    

18 april: Volleybal  
We gaan sporten Kessel. We verwachten jullie om 14u aan sporthal de Putting (Grote Puttingbaan 8a). We beginnen 
met een volleybalinitiatie, onder leiding van volleybalclub KRV. Daarna gaan we buiten verder sporten. Doe zeker 
sportieve kledij aan en breng een extra paar propere sportschoenen mee voor in de sporthal. 

 

  



 

25 april: Akajoe 
Jullie worden verwacht tussen 9 en 9u30 op de Hoge Rielen.  
Het thema is de strijd der supermarkten, wie oh wie zal er winnen? Pak zeker je boterhammen en goed humeur mee. 
Om 18u mogen jullie terug opgehaald worden.  
Tot dan! 

25 april: Lentekriebelfuif 
Vandaag organiseert En-eN Netwerkgroep Nijlen de Lentekriebelfuif. Dit is een fuif voor mensen met en zonder 

beperking, kortom voor iedereen! Er wordt gedanst vanaf 20u in zaal De Zevensprong in de Nonnenstraat in Nijlen. De 

leiding is nog druk bezig met het opruimen van Akajoe, dus zal jammer genoeg niet aanwezig zijn. 

 

Stevige Linker, 
Anneleen, Charlotte, Hannelore, Marlies & Quinten 
 
Als je niet kan komen of er zijn vragen, mag je altijd iets laten weten via jinstinamoe@scoutsnijlen.be of aan Quinten via 

0493/66 19 87 

  



 

  



  



Onze leiding staat paraat! 
  

Tak Leiding Mailen naar: Bellen naar: 

Sparlekijn 

Kapoenen Sebastian Van De Moortel 

Marieke Leirs 

Bent Smets 

kapoenen@scoutsnijlen.be 0472 01 55 52 

0471 11 47 24 

0494 05 32 81 

Kabouters Thomas De Keulenaer 

Lies Gorris 

Rik Celis 

kabouters@scoutsnijlen.be 0485 85 79 35 

0470 31 05 85 

0498 35 19 32 

Welpen Niels Schoeters 

Siemen Roevens 

Dries Sangers 

welpen@scoutsnijlen.be 0477 95 96 38 

0474 13 51 30 

 

Jonggidsen Wannes Leirs 

Anneleen Pauwels 

jonggidsen@scoutsnijlen.be 0470 83 27 42 

0476 67 85 10 

Jongverkenners Sander Celis 

Danish Gorris 

jongverkenners@scoutsnijlen.be 0494 31 56 32 

0471 66 00 42 

Gidsen Valerie Kerckhofs 

Jan Faes 

gidsen@scoutsnijlen.be 0478 66 65 60 

0495 61 51 41 

Verkenners Gommaar Van Roie 

Jens Roevens 

Silke Van Nuffel 

verkenners@scoutsnijlen.be 0479 48 22 02 

0476 61 35 65 

0476 75 99 18 

Jins Jimmy Meuris 

Jorden Verhoeven 

jins@scoutsnijlen.be 0474 55 61 80 

0496 44 64 03 

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 

Natalie Diels 

Liselotte Franquet 

kawellentinamoe@scoutsnijlen.be 0477 04 95 20 

Jonggivers Hanne Verhaegen 
Sofie Gielis 
Wesley Diels 

Ward Celis 

Maxime Gullentops 

jonggiverstinamoe@scoutsnijlen.be 0489 40 64 58 

Givers Julie Gielis 

Tine Vastmans 
Maïté De Smet 

Nando Mertens 

giverstinamoe@scoutsnijlen.be 0489 41 38 03 

Jins Quinten Van Tendeloo 
Marlies Naets 
Hannelore Decorte 
Charlotte Corthals 
Anneleen Van de Velde 

jinstinamoe@scoutsnijlen.be 0493 66 19 87 

Groepsleiding Anneleen Van De Velde 

Wannes Chauvaux 

groepstinamoe@scoutsnijlen.be 0479 44 15 67 

0484 86 67 97 
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