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Kapoenen 
7 december 2014 – Sinterklaasvergadering 

Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint, mijn beste vriend, jouw beste vriend, de vriend 

van ieder kind. Gisteren is hij hoogstwaarschijnlijk al bij jullie thuis geweest en heeft hij 

cadeautjes en chocolade achtergelaten, maar vandaag komt de enige echte Sinterklaas 

ook een bezoekje brengen aan onze scouts en wie weet wat hij dan allemaal nog voor 

verrassingen bij heeft. De Sint wacht jullie om 14 uur op aan de scoutslokalen en vertrekt 

om 17 uur weer terug naar Spanje.  

 

 

14 december 2014 – Filmvergadering 

Vandaag toveren we ons kapoenenlokaal om in een heuse 

cinemazaal met alles erop en eraan: comfortabele zetels, een groot 

scherm en wie weet zullen er ook wel wat versnaperingen zijn om bij 

de spannende en grappige must-see film op te peuzelen. Onze 

bioscoopzaal opent zijn deuren om 14 uur en om 17 uur zal de 

filmvoorstelling afgelopen zijn. 

 

Zaterdag 20 december 2014 – Kerstfeestje 

Jawel, jullie lezen het goed. Deze week is het op zaterdag in plaats van op zondag scouts 

en dit komt doordat we een kerstfeestje houden. De twee dingen die onmisbaar zijn op 

zo’n kerstfeest zijn natuurlijk lekker eten en cadeautjes. Kom daarom maar met veel 

honger naar de scouts en breng een cadeautje mee van maximum €5 dat zowel voor 

een jongen als een meisje leuk is. Jullie worden verwacht om 11 uur en om 14 uur 

zullen alle pakjes uitgepakt en alle buikjes rond-gegeten zijn. 

 

28 december 2014 – Geen Scouts 

Vandaag is het geen scouts omdat jullie leiding moet bekomen van de voorbije feestdagen. We zien jullie graag terug in 

het nieuwe jaar en wensen jullie alvast een 

Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar! 

 

Feestelijke groeten van de tofste leiding, 

Marieke, Bent & Sebastian!  



Kabouters 
 

 

 

Zondag 7 december – Hij komt, hij komt… 

Vandaag komt de Sint! Komt allemaal om 14u anders mis je hem nog.  

 

 

Zondag 14 december – Hij zoekt, hij zoekt…  

Vandaag gaan jullie op zoek naar de schat. Kom om 14u naar het lokaal en vergeet 

zeker je vergrootglas niet! 

 

 

Zaterdag 20 december – Hij feest, hij feest… 

Om iedereen te bedanken voor alle hulp bij het mosselfeest, en voor de gezelligheid, is het vandaag kerstfeestje. Bij 

kerstmis horen natuurlijk cadeautjes, dus iedereen neemt een cadeautjes van maximum €5 mee. 

We beginnen om 16u en om 19u zullen jullie bomvol zitten. 

 

 

Zondag 28 december – Geen vergadering 

Jullie leiding is vandaag druk bezig, het is dus geen vergadering. 

  



Welpen 
Zondag 7 december 

De Sint komt langs, vandaag zullen we te weten komen wie van jullie braaf is 

geweest het afgelopen jaar. Na de komst van de Sint zal jullie teamwerk getest 

worden. Allen paraat vanaf 14 uur. 

 

Zondag 14 december 

Spellennamiddag, deze namiddag gaan we een heleboel verschillende korte 

spelletjes spelen, wil je weten wat dit inhoudt? Kom dan zeker eens een kijkje 

nemen! 

 

Zaterdag 20 december 

Kerstmis is nabij en wij vieren dat traditiegetrouw met een kerstdiner. Jullie zijn 

dus welkom om te komen smullen van onze heerlijke kookkunsten, van 16 tot 19 

uur. 

  



Jonggidsen 
Zondag 7 December:  

Daar wordt op de deur geklopt 

Hard geklopt, zacht geklopt 

Daar wordt op de deur geklopt 

Wie zou dat zijn? 

Jullie mogen 3 keer raden. Als je het dan nog niet weet zul je zondag gewoon 

moeten komen kijken om het uit te vinden 

 

VRIJDAG 12 December: 

 

Geachte collega’s, 

In mijn familie is er sinds kort een plaats vrijgekomen door een bepaald “werkongeval”. Ik heb besloten om de opvolger 

te bepalen aan de hand van een test. Jullie zullen moeten tonen hoe goed jullie zijn als maffiosi en tegelijk uit de handen 

van de politie blijven. Deze VRIJDAG om 19:00 stipt verwacht ik jullie aan het lokaal met als uitrusting warme 

klederdracht en een pak goede moed. Tegen 22:00 zal jullie opdracht ten einde zijn en zullen (de meesten) terug naar 

huis kunnen gaan. 

 

ZATERDAG 20 December: 

Vandaag gaan we naar jaarlijkse gewoonte met z’n allen kerstmis vieren. 

Omdat kerstmis toch ook wel cadeautjes betekent gaan we allemaal een 

cadeautje van max 5 euro meenemen. Dit doen we ZATERDAG van 17 tot 20 

uur.  

 

 

Het laatste weekend van december is het geen scouts dus maak maar eens van de gelegenheid gebruik om je goed met 

je familie te amuseren. 

Een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar, 
Don Leirs en Don Pauwels  



Jongverkenners 
zondag 7 december: 
 
SINTERKLAAS KOMT VANDAAG!!!! dus iedereen die het afgelopen jaar braaf is geweest mag 
langs komen, en ook wie niet zo braaf is geweest mag langskomen. Omdat de sint op 6 
december geen tijd had en andere verplichtingen had komt hij dus op 7 december langs van 2 
tot 5. 
 
 
 

VRIJDAG 12 december: 
 

Ja ja, jullie zien het goed, vandaag is het vrijdag 
vergadering, dit omdat er zich een maffiabende 
in Nijlen heeft gevestigd, natuurlijk vinden wij 
dat niet leuk en gaan we deze dus bestrijden 
door zelf een maffia bende op te richten, ben je 
nieuwsgierig of wil je gewoon de wapens 
opnemen kom dan zeker langs. Omdat we vrijdag 
overdag op school moeten zijn zal de vergadering 
pas om 19:00u starten en de bendes zullen rond 
22:00u wel door hun munitie zitten. 
 

 
 

ZATERDAG 20 december: 
 
Spijtig maar helaas is het al de laatste vergadering van het jaar, maar dit zullen we dan wel 
afsluiten in stijl door er een heus kerstfeestje van te maken. Iedereen is uitgenodigd om bij 
ons op de scouts te komen eten en pakjes aan elkaar uit te delen. De pakjes moeten zelf 
gemaakt zijn en mogen maximaal 5€ kosten. Het feest start om 17 uur en we zullen rond 
gegeten zijn omstreeks 20 uur. 
 
Belangrijk, zoals hierboven vermeld staat zal het op 28 december geen vergadering zijn. 
 
Vrolijke Feestdagen en tot volgend jaar 
Danish en Sander 
 
 
 

  



Gidsen 
 

Vrijdag 5 december  

Pak die popcorn al maar klaar het is filmavond! We komen samen om 20uur 

en rond 22uur zal de vergadering gedaan zijn. Je mag zelf altijd een film, 

dekentje, chips, … meenemen.  

 

 

 

Vrijdag 12 december 

Deze vergadering wordt iets actiever als de vorige, wii-avond.                                                                  

Wie zelf iets voor de wii heeft mag dat altijd meebrengen.                                                                         

Het is weer vergadering van 20uur tot 22 uur.  

Zaterdag 20 december 

Vandaag is het kerstfeestje, van 19 tot 22 uur. Als jullie het zien zitten mogen er voor elkaar pakjes gekocht worden. 

(max. 5€)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

7 december  

Jawel, jawel! Sinterklaas en zijn (al dan niet zwarte, want dat is tegenwoordig racisme) Pieten komen 

ook dit jaar weer langs, of jullie cadeautjes zullen krijgen weet ik niet! Natuurlijk gaan we ook snoep 

schooien en alle liedjes uit volle borst meezingen!  

Opgelet! Dit is onze laatste zondag-vergadering van 2014, zoals gewoonlijk van 14h tot 17h. 

Dresscode: Sint of Piet (Yolopunten voor de best verklede verkenner) 

Vrijdag 12 december 

Deze week houden we een groots Nijlens maffiaspel. We spreken af op vrijdag om 19h aan het 

lokaal en om 22h kan de kuisploeg het bloed van de straten vegen. 

 

Zaterdag 20 december 

Vandaag is het zo ver: het feest waar iedereen naar uit zag! Wij presenteren u het kerstfeestje van 

de scouts! Wat nemen we mee? Een pakje van -+5euro. Het feestmaal vindt plaats van 19h tot 22h. 

28 december 

Geen vergadering   

 

 

  



Jins 
 
Zondag 7 December 
 
Sinterklaas is in da city! daar gaan we natuurlijk nog eens goed van profiteren! (van 2 tot 5 natuurlijk) 
 
 
vrijdag 12 December 
 
Say hello to my little friend! we gaan de gangsters nog eens uithangen tijdens het maffiaspel! Van 19 tot 22 uur. 
 
 
Vrijdag 19 December 
 
Kerstfeestje! we brengen allemaal een ORGINEEL cadeautje mee van max 5€! 
 
 
vrijdag 26 December 
 
Mogelijk een jincafé, dit moet nog besproken worden! 
Hou deze datum al vrij voor de zekerheid! 

  



Verjaardagen 

Een gelukkige verjaardag en drie kussen voor al onze 

scouts en gidsen die in december jarig zijn! 

 

Aiden Clarke 1 december 11 jaar Jongverkenner Akabe 

Margo Enghien 5 december 17 jaar Gids Akabe 

Manon Macka 7 december 9 jaar Kabouters 

Lars  Macka 7 december 9 jaar Welpen 

Jorden Verhoeven 7 december 21 jaar Jinleiding 

Jasper  Hoefkens 14 december 7 jaar Kapoen 

Jitse Maes 15 december 12 jaar Jonggids 

Larissa  Raymakers 16 december 16 jaar Gids Akabe 

Stan Lemmens 19 december 7 jaar Kapoen 

Lien Gielis 20 december 12 jaar Jonggids 

Zoë Plompen 21 december 8 jaar Kabouter Akabe 

Gommaar Van Roie 30 december 22 jaar Verkennerleiding 

  



 
 

Hey kawellen!  
 
December is in aantocht en dat is een maand met heel wat ‘speciallekes’… 

 
Zaterdag 6 december 2014 (14u00-17u00) 

 
Zoals jullie al wel weten, is de Sint ondertussen aangekomen. Op 6 december komt hij bij ons 

langs. Zijn jullie flink geweest dit jaar? Wij denken van wel… Maar zijn jullie net als ons even 
benieuwd naar wat er in het grote boek van de Sint staat? Kom dan zeker langs… Misschien 
heeft hij ook wel iets lekkers bij.  

 
Zaterdag 20 november 2014: Kerstvergadering (17u00-20u00) 

 
Het is bijna Kerst! Dat willen we samen met jullie vieren! We verwachten jullie pas om 17u in de 
lokalen. We kunnen jullie nu al verklappen dat er jullie een lekker kerstmaal te wachten zal 

staan. Je hoeft dus niet vooraf te eten! …Ook cadeautjes mogen niet ontbreken op zo’n dag 
natuurlijk. We willen jullie vragen om zelf iets te knutselen / te bakken / te koken / … . De 

cadeaus zullen de dag zelf verloot worden onder de kawellen en hun leiding.  
 
 

7-8 februari 2015: Noteer dit weekend alvast in jullie agenda. We gaan dan immers op 
takweekend, samen met de jonggivers. Meer info volgt later. 

 
 

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, 

 

6 december: sinterklaasvergadering (14-17u) 

 

Vandaag komt Sinterklaas op bezoek bij ons op de scouts. Om dit te 

vieren hebben we een groot sinterklaasdoorschuifspel gemaakt. Ben je 

benieuwd wat dit is dan moet je zeker komen meespelen.  
 

 

 

 

20 december (17u-20u) 

Vandaag is het ons jaarlijks kerstfeestje. Dit vindt plaats van 17u tot 20 u. Jullie mogen allemaal een 

zelfgemaakt cadeautje meenemen voor onder de kerstboom te leggen. Laat jullie creativiteit maar werken. We 

eten op de scouts dus kom met een lege maag. Je mag voor deze gelegenheid je feestkleren aandoen (waar je 

nog wel mee mag ravotten).   

 

 
 

 

 
 

Ons weekend zal plaatsvinden op 7 en 8 februari. Je mag deze datum alvast in je agenda schrijven.  

 

 

Stevige linker, 

Sofie, Hanne, Maxime en Wesley 
 

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

0489406458  
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6 december: 

Sinterklaasvergadering 

We zullen deze vergadering de 1744e verjaardag 

van Sinterklaas vieren! Ondertussen wordt hij al héél oud. 

Sinterklaas heeft dus besloten dat we een 

oudemensjesvergadering houden. Verkleden is dus de 

boodschap! 

Hopelijk zijn jullie dit jaar heel braaf geweest en krijgen jullie 

allemaal een lekkernij van de Sint!  

 

20 december: Kerstvergadering 

HOW HOW HOW Givers, vandaag vieren we Kerstmis! Doe je gezelligste outfit maar aan en 

begin al maar te dromen van de pakjes onder de Kerstboom. We smullen eerst ons buikje 

rond en dan maken we het bond! Koop voor € 5 een mooi cadeau en liefst van een zot 

niveau! 

 

 

 

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


 

 
6 december 
 
Kapoenen! Zijn jullie braaf geweest dit jaar? Ik hoop van wel want de Sint komt er weer aan en hij heeft iets 
lekkers bij voor diegene die braaf zijn geweest! ;) Anders zijn de roet ‘zwarte’ pieten er met de zak..! Maar ik 
ben er zeker van dat jullie allemaal héél braaf zijn geweest. We verwelkomen de Sint en zijn pieten met een 
zeer brede glimlach en maken er een toffe dag van! Zie ginds komt de stoomboot… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 december 
 
Jingle bells, jinsgle bells… Kerstmis komt dichter en bij ons zit de kerstfeest er al dik in! Daarom gaan we al een 
klein “kerstfeestje” geven. Normaal gezien gaat een vergadering door van 14u tot 17u maar voor de 
verandering gaan we eens een “kerstdiner” geven en verwachten we jullie om 17u aan de lokalen. Dit zal 
duren tot 20u. Wat er niet op kerstmis mag ontbreken zijn natuurlijk de cadeautjes! Daarom zou het tof zijn 
mocht iedereen een cadeautje meebrengen. Het zou tof zijn mocht je zelf iets ineen knutselen, laat je fantasie 
maar de vrije loop! 

Merry Christmas! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 

 

mailto:jinstinamoe@scoutsnijlen.be


Klaar om te vieren! 
  

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 91 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 

jonggiverstinamoe@scoutsnijlen.be  

0489 40 64 58 

Givers Julie Gielis 
Tine Vastmans 
Sarah Mariën 
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 67 
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