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Verjaardagen
Een gelukkige verjaardag en drie kussen voor al onze
scouts en gidsen die in februari jarig zijn!

JENS

ROEVENS

2 februari 20 jaar

Verkennerleiding

MIRTHE

VANMARSENILLE

4 februari 8 jaar

Kapoen

HAIKE

HUYGELBERGHS

5 februari 16 jaar

Gids

CAS

HUISMAN

6 februari 11 jaar

Welp

FILIP

BRUYNSEELS

6 februari 11 jaar

Welp

MAURO

MYLEMANS

8 februari 7 jaar

Kapoen

AMBER

SMETS

10 februari 17 jaar

Gids

LORE

ANTHONIS

13 februari 15 jaar

Gids

THOMAS

PEETERS

16 februari 16 jaar

Verkenner

BRENT

VAN DE KERCKHOF

16 februari 16 jaar

Verkenner

DRIES

HURXKENS

18 februari 10 jaar

Welp

MARIEKE

LEIRS

19 februari 19 jaar

Kapoenenleiding

BENT

SMETS

22 februari 19 jaar

Kapoenenleiding

LETO

LOUBIN

24 februari 10 jaar

Kabouter

ORION

VAN NUETEN

28 februari 8 jaar

Kapoen

Kapoenen
1 februari
De eerste vergadering van februari speelt zich traditioneel af op de schaatsbaan in Herentals.
Wat moet je hiervoor meenemen?
5 euro, handschoenen en eventueel schaatsen (als je die hebt).
We spreken af om 13u aan het scoutslokaal zodat we de schaatsbeurt van 13:30 kunnen nemen. We hopen dat er
enkele ouders zijn die onze kapoenen willen wegbrengen en om 15:45 komen ophalen in Herentals. We zullen rond 16u
terug aan het lokaal zijn.
8 februari
8 februari is anders dan alle andere zondagen; het is vandaag namelijk ‘andersom dag’. Kom ontdekken wat dit inhoud
tussen 14u en 17u, of moet ik zeggen tussen 17u en 14u? Een kleine tip: kom andersom naar de scouts om al in de sfeer
te komen ;).
15 februari
Haal jullie feestneuzen en confetti maar boven want het is CARNAVAL! Ook dit jaar gaan we naar de Carnavalsstoet in
Herenthout. We spreken af om 13uur op de parking van het rusthuis ‘Boeyendaalhof’ op de Itegemsesteenweg 3.
Belangrijk: kom verkleed en neem zeker je scoutsdas en een zak om snoep in te dragen mee. We vragen de ouders onze
verklede kapoenen terug op te halen op dezelfde plek om 16u.
22 februari
Vandaag nemen we jullie mee naar alle uithoeken van de wereld en verder want we gaan op wereldreis. Deze reis rond
de wereld vertrekt om 14u en zal rond 17u terug aankomen aan het scoutslokaal.

Groetjes van jullie liefste leiding,
Bent, Marieke en Sebastian

Kabouters
1 februari

Schaatsen

Het is al jaren traditie: vandaag gaan we schaatsen!
Doe jullie warme kleren aan en vergeet zeker geen muts, dikke kousen en handschoenen!
Als jullie thuis zelf schaatsen hebben, mogen jullie die ook meenemen.
Aan jullie lieve ouders vragen wij:
 5 euro voor de inkom
 om met de auto te rijden naar en van de schaatsbaan in Herentals
We spreken om 13u af aan ons lokaal om heen te rijden. Voor de terugrit om 15u45 in Herentals.

8 februari

Heide

Vandaag gaan we nog eens naar de hei. Neem allemaal warme kleren mee, want vandaag kunnen we niet schuilen voor
de kou. Neem ook allemaal je fiets mee zodat we minder tijd verliezen met onze verplaatsing.
Vandaag gewoon van 2 tot 5.

15 februari

Bal

Vandaag doen we speciaal: we spelen elk spel met een bal. Ben jij ook benieuwd hoe dat er uit gaat zien? Kom dan van
2 tot 5.

22 februari

CARNAVAL!

We gaan naar de carnavalstoet in Herenthout. Maar we kunnen daar natuurlijk niet
in onze gewone kleren naartoe. Vandaag komt iedereen verkleed!
Ook vandaag rekenen we op jullie lieve ouders om te rijden. We spreken om 14u af
aan de lokalen en om 16u30 in Herenthout. De exacte parkeerplaats zien we dan
wel.

Extra informatie:
 De definitieve datum van het kamp is bekend:
We gaan van zaterdag 4 tot vrijdag 10 juli op kamp in Lembeek.
 Van 24 tot 26 april is het gouwweekend. Dit jaar is het weer Kempekuren op de Hoge Rielen: het beste van alle
gouwweekends! Wij hopen dat iedereen meegaat.

Welpen
1 februari
Vandaag gaan we schaatsen. De welpen worden om 13u aan het lokaal verwacht. De kostprijs
bedraagt 5 euro (voor het schaatsen en een drankje). Als je eigen schaatsen heb mag je deze
natuurlijk meebrengen, vergeet ook geen handschoenen.
We zouden nog wel ouders nodig hebben voor het vervoer, we rijden rond 13 uur richting
Herentals en zouden daar om 15:48 terug naar de scouts lokalen vertrekken.
8 februari
Vandaag gaan we nog eens een klassieke 1 tegen allen doen, kunnen jullie de uitdagingen van
jullie leiding aan ?
Vergadering van 14u tot 17u
15 februari
Vandaag gaan we het grote kippen spel spelen, nieuwsgierig naar wat dit is ? Kom daar maar
een kijkje nemen en meespelen tussen 14u en 17u
22 februari
Vandaag is het vergadering op wieltjes, neem allemaal een vervoersmiddel met wielen (fiets,
step, skatebord, ...) Alle spelletjes worden aangepast zodat ze speelbaar zijn met de
vervoersmiddelen.

Groetjes
Siemen, Niels, Dries

Jonggidsen
1 februari:
Na jaren van traditie is het weer zo ver. De moment waar iedereen naar uit heeft gekeken. We
gaan schaatsen! We spreken af om 13u aan het lokaal. We zoeken natuurlijk enkele ouders die
graag zouden rijden naar de schaatsbaan. Als je wil rijden geef ons dan maar seintje ;). Wat we
zeker en vast niet mogen vergeten is 5 Euro en handschoenen mee te brengen.

8 februari:
Vandaag gaan we iets doen wat we dit jaar nog niet gedaan hebben. Knutselen! Wat we gaan
maken is een verassing.

15 februari:
Zet allemaal een zotte muts op, geef je gezicht een ander kleurtje en dan op naar de
carnavalstoet. Inderdaad, vandaag gaan we carnaval vieren in Herenthout. We gaan hier met de
fiets naartoe dus zorg zeker allemaal dat je je fiets meehebt

22 februari:
Vandaag gaan we eens iets zot doen. Onze lieftallige derdejaars mogen voor een keer onze taak
overnemen. Ze mogen zelf een activiteit verzinnen en vandaag zelf leiding zijn. Spannend!
Natuurlijk helpen wij met de voorbereiding! Veel succes derdejaars!

Stevige linker
Slaapmuis en Bever

Jongverkenners
Zondag 1 februari :
SCHAATSEN, dat is de opdracht van vandaag, we zullen richting de schaatsbaan rijden met
de FIETS dus zorg allemaal voor een FIETS DIE IN ORDE IS en waar je deftig met kan
rijden. Omdat schaatsen niet gratis is brengen we ook allemaal 5€ mee om deze trip te
financieren. we vertrekken met de fiets om 12:15, het schaatsen zelf zal gedaan zijn rond
15:00 dus we zullen tussen 16:00 en 16:15 terug aan het lokaal zijn.
Voor zij die eigen schaatsen hebben die mogen deze ook meebrengen

Zondag 8 februari :
Vandaag zullen we zoals echte holbewoners dat doen woudloperkeuken
houden, dus bereid je al voor op middeleeuwse kookpraktijken. Het vuur
zal aangestoken worden om 14 u en zal weer gedoofd worden tegen 17u

Zondag 15 februari :

Sander zijn paint
skills

Carnaval is weer in het land en we
mogen nog eens zot doen, daarom gaan we vandaag naar de carnavalsstoet in
Herenthout we vertrekken wederom met de fiets om 14u en we zullen terug zijn
tegen 17u.

Zondag 22 februari :
De lente staat al weer bijna aan de deur en dan is het tijd om alle technieken
eens terug op te frissen daarom hebben wij speciaal voor iedereen een
techniekenvergadering ineen gestoken. Voor diegene die nu denken van
weeral technieken vergadering. Niet getreurd, het zal meer zijn dan een
sjorring leggen alleen.

Random idee
Zotte hongerige groeten
Danish , Sander en de Hongerige onbekende vervanger

Gidsen

Verkenners
Februari de maand vol liefde, maar voor jullie vooral vol spaghetti

Zondag 1 Februari
Schaatsen: 6 euro (voor wie zelf schaatsen heeft is 4.5 ook genoeg) hiervoor heb je
een schaatsbeurt en een drankje . Afspraak om 12.45 aan het lokaal met fiets
Zondag 8 Februari
Omdat het volgende week D-Day is, en er nooit genoeg kaarten verkocht kunnen
worden. Gaan we nog eens een promo tour doen rond Nijlen. 14u tot 17u
Vrijdag 13 Februari
Het restaurant klaarzetten,
groentjes kuisen en nog zaken om
er weer een spetterende editie van
te maken. Vanaf 19u beginnen we
en rond den 10ne zijn we daar wel
mee klaar.
Zaterdag 14 Februari
Allen paraat vanaf 10u om de
potten op het vuur te zetten en
jullie een spoedcursus
bediening/kok te geven. Na het
lokaal terug picobello is mogen jullie naar huis (of naar de pako maar die afspraak maak
je met je ouders). Vorige jaren leert ons dat dit ergens tussen 23u en 24u is .
Zondag 22 Februari
Herenthout carnaval: Buikpijn van teveel suiker voor een week , Confetti verzamelen
voor een maand en carnavals muziek voor een jaar. Dit van 14u tot 17u ookal hangt dit
eind uur vooral van jullie fiets tempo af.

Salutare,
Goemaes, Gian e anche Celia
P.S. Het kamp zal dit jaar van 1 Juli tot 12 Juli zijn voor de vroegboekers.

Jins
Zondag 1 februari:
Vandaag gaan we schaatsen. Iedereen die meegaat om 13.00!!! aan het lokaal. Breng ook zeker 5 euro mee
en als je zelf schaatsen hebt mag je die ook altijd meebrengen natuurlijk.

Zondag 8 februari:
We gaan nog eens een keertje proberen van iemand van jullie een vergadering te laten opstellen. Omdat dit
de vorige keer een beetje in het honderd is gelopen gaan wij nu beslissen wie dit gaat doen deze maand. Het
is aan Omri om voor vandaag een vergadering te voorzien. Je moet dit niet alleen doen. Als je hulp nodig hebt
mag je altijd iemand van de andere jins of aan ons vragen om te helpen natuurlijk.
Vrijdag 13 februari:
Jincafe, iedereen aanwezig om 19.30 om alles mee klaar te zetten.
Het is deze zondag dan ook geen vergadering.
Zondag 22 februari:
Vandaag gaan we naar de carnavalsstoet in Herenthout. Als je mee gaat breng dan 2 euro mee om de inkom
te betalen.

Jorden en Jimmy

Hey kawellen!
Ook in februari weer heel wat super toffe, niet te missen activiteiten… Lees snel verder!
Zaterdag 7 en zondag 8 februari 2015: weekend
Binnenkort komt er een groot avontuur aan, want we gaan op weekend. Het weekend staat
gepland op 7 en 8 februari. Tijdens dit weekend zullen we naar het jaar 1800 gaan en dit in het
thema ‘In 80 dagen rond de wereld’.
We zullen overnachten in de scoutslokalen van akabe Toetertoe: Kloosterstraat 5, 2840
Terhagen. Jullie mogen zaterdag tegen 11 uur naar Terhagen komen en daar weer vertrekken
zondag om 12 uur.
Zaterdag 21 februari 2015: wetenschapsvergadering (14u00-17u00)
Heb je je al wel eens afgevraagd of je een ballon kan opblazen met bakpoeder, of heb je er
altijd al van gedroomd om een echte wetenschapper te ontmoeten? Dan kan dit op onze
wetenschapvergadering. We nemen de teletijdsmachine en duiken het verleden in op zoek naar
wetenschappers en wetenschappelijke avonturen. Word jij de nieuwe professor Barabas?

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

7-8 februai
We hebben dit jaar al vele tijdsreizen gemaakt en zijn al in verschillende avonturen beland. Binnenkort komt er een
nieuw groot avontuur aan, want we gaan op weekend. Het weekend staat gepland op 7 en 8 februari. Op dit weekend
zullen we naar 1800 gaan met het thema “in 80 dagen rond de wereld”.
We zullen overnachten in de scoutslokalen van akabe Toetertoe: Kloosterstraat 5, 2840 Terhagen. Jullie mogen
zaterdag tegen 11 uur naar Terhagen komen en daar weer vertrekken zondag om 12 uur.

21 februari (14u-17u)
Heb je je al wel eens afgevraagd of je een ballon kan opblazen met bakpoeder of heb je er altijd al eens van
gedroomd om Newton te ontmoeten? Dan kan dit op onze wetenschapvergadering. We nemen de
teletijdsmachine en duiken het verleden in op zoek naar wetenschappers en wetenschappelijke avonturen.

Stevige linker,
Sofie, Hanne, Maxime, Ward en Wesley
Laat even weten als je niet kan komen, via mail naar jonggiverstinamoe@scoutsnijlen.be of via gsm aan Hanne:
0489406458

7- 8 februari: Tweedaagse ‘Als jy soek sal jy vind’
Jullie hebben er al van gehoord…Maar nu is het echt zover! We gaan op
tweedaagse! Whoohoo… Jullie weten al dat we naar Terhagen gaan..
eigenlijk is dit niet helemaal waar. We zullen rondtrekken in Zuid-Afrika!
We gaan een heleboel hindernissen moeten overwinnen om uiteindelijk
echt Zuid-Afrikaans eten te vinden! Ook zal een echte Zuid-Afrikaanse
vrouw: Juliana Apache ons onderdompelen in de Zuid-Afrikaanse
cultuur. Kennis over dit land is niet vereist.. honger en
doorzettingsvermogen zijn een must!

Nog even een korte samenvatting van de praktische zaken:
 7 februari (11 uur) – 8 februari (12 uur)
 Kostprijs: €10 (ter plekke geven aan de leiding)
 Adres: Kloosterstraat 5, 2840 Terhagen
Wat mee te nemen?
 Slaapzak + kussen
 Slaapmatje of veldbed
 Zaklamp
 Slaapkledij
 Toiletgerief (douchegerief is NIET nodig)
 Ondergoed
 Regenjas
 Extra kledij
 Identiteitskaart + siskaart (aan de leiding geven bij aankomst)
Waardevolle spullen laat je beter thuis :D We kijken er al naar uit!!!

21 februari: HetGroteGeld-Spel
Vandaag draait alles rond geld! Hoe meer, hoe beter! De snelheid van Milan
en de slimheid van Ignias zullen we vandaag zeker kunnen gebruiken. Er zijn
namelijk veel controleurs en slechteriken op jullie pad. De bedoeling hiervan
is om van hen te ontsnappen. Ook zullen jullie van alle opdrachten voor de
geheime dienst moeten doen. Diegene met het meeste geld op het einde
van het spel wint!
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.

Hey Jins!
Februari komt er aan. Ben je benieuwd wat we allemaal gaan doen? Wel wacht niet langer en lees het hieronder!

7 februari: Stratego Vergadering
Vandaag spelen we het grote stratego spel!
Jullie zullen in twee groepen tegen elkaar moeten strijden. Jullie
enige doel is het land van de tegenstander veroveren. Benieuwd
wie er als overwinnaar uit de strijd komt?
Laat het spel beginnen !

21 februari
Wie is de slimste jin ter wereld? Dat is waar we vandaag
naar op zoek gaan.

de SLIMSTE
JIN ter wereld

We warmen op met een leuke eenvoudige quiz ronde.
Naar gelang het spel vordert, worden de vragen steeds
uitdagender. Niet alleen je hersen skills zullen worden
benut, oh nee, wacht maar af. In een bloedstollende finale
zullen we uiteindelijk te weten komen wie er dé slimste jin
is!

Laat die hersentjes al maar kraken!

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

In goed gezelschap
Tak

Leiding

Mailen naar:

Bellen naar:

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

Kawellen

Chiara Peeters
Natalie Diels
Liselotte Franquet

kawellentinamoe@scoutsnijlen.be

Jonggivers

Hanne Verhaegen
Sofie Gielis
Wesley Diels

jonggiverstinamoe@scoutsnijlen.be

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

Sparlekijn

Tinamoe
0477 04 95 20

0489 40 64 58

