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

Ignias

Wouters

4 januari

15 jaar

Verkenner Akabe

Jonas

Geens

4 januari

16 jaar

Verkenner

Maurane

Vandermeulen

5 januari

17 jaar

Gids

Sylke

Maes

5 januari

15 jaar

Gids

Per

Willems

8 januari

8 jaar

Kapoen

Jens

Wouters

13 januari

16 jaar

Verkenner Akabe

Thomas

Devriendt

15 januari

13 jaar

Jongverkenner

Jo

Geukens

15 januari

9 jaar

Kabouter

Mathias

Bertels

18 januari

13 jaar

Jongverkenner Akabe

Niels

Schoeters

18 januari

20 jaar

Welpenleiding

Emeline

Van Roie

20 januari

17 jaar

Gids

Fedra

Loubin

28 januari

15 jaar

Gids

Kapoenen
Zondag 4 januari
We wensen jullie allemaal een jaar vol leuke verrassingen toe! En dat is ook wat er
vandaag staat te gebeuren. Alle curieuzeneuzemosterdpotten om 14u op post op de
scouts voor een verrassingsvergadering! Om 17u mogen jullie weer naar huis.

Zondag 11 januari
Vandaag gaan we ons nog eens uitleven op ons grote veld. Pleinspelletjes dus!
Allemaal om 14u vol energie op de scouts en om 17u uitgeput terug naar huis.

Zondag 18 januari
Het is rond
soms zit er lucht in, soms is het van mousse
soms wordt het gebruikt op tegen te stampen, soms om mee te gooien
is het groot, soms eerder klein
Je hebt het waarschijnlijk al wel door: vandaag is het ballenvergadering!
Van 14 tot 17u op de scouts, voor de gekste, tofste, coolste balspelletjes.

soms

Zondag 25 januari
Vorige week hebben jullie je al kapot geamuseerd met allerlei ballen. Vandaag gaan we dat ook
doen, maar dan wel met SNEEUWBALLEN! Zeker komen dus! Want wat is er nu leuker dan ravotten
in de sneeuw? Laat je warm inpakken door de mama en kom om 14u naar de scouts, om 17u is het
tijd om een einde te maken aan de sneeuwpret en keren jullie weer huiswaarts.
(Moest het weer ons niet meezitten en licht er geen wit tapijt: niet getreurd! Dan spelen we zonder
twijfel andere megatoffe spelletjes!)

Groetjes en vrolijk Nieuwjaar,
Sebastian, Bent & Marieke

Kabouters
Zondag 4 januari
Vandaag gaan we eens anders doen. We spelen alles omgekeerd. Het wordt een namiddag met
allerlei omgekeerde spelen. We beginnen om 14u en draaien de dag weer terug normaal om 17u.

Zondag 11 januari
Wie is de sterkste, de snelste… kabouter? Dit zullen we te weten komen op het einde van deze
vergadering want het is laddercompetitie. Wil jij zeker aan de top van de ladder staan?
Kom dan naar de scouts om 14u en om 17u weten we welke kabouter aan de top staat.

Zondag 18 januari
Olympische kabouterspelen. Vandaag spelen we in verschillende teams en laten we zien dat de
kabouters heel goede teamspelers zijn. Kom je team mee versterken van 14u tot 17u.

Zondag 25 januari
Mixen, mixen en mixen. Dat is wat we vandaag gaan doen. we mixen allerlei spelletjes en voorwerpen
door elkaar om zo een nieuw, grappig en tof spel uit te vinden. We spelen dus geen gewone
scoutsspelen maar onze eigen gemixte spelen! Van 14u tot 17u.

Tot dan!!
Thomas, Rik en Lies.

Welpen
Deze maand wordt er een vol verrassingen. Jullie leiding is
volop aan het studeren, en dus zal er af en toe andere
leiding voor jullie klaarstaan met andere spellen en andere
kuren!

De vergadering zijn telkens van 14 tot 17 uur, op zondag 4,
11, 18 en 25 januari.

En dan wensen wij alle welpen voor 2015 een geweldig jaar
vol speelplezier!

Jonggidsen
Zondag 4 Januari
Gelukkig nieuwjaar allemaal. Na al die vermoeiende feesten is het hoog tijd om nog eens actief te worden, daarom gaan
we vandaag volledig uit ons dak met pleinspelletjes

Zondag 11 Januari
Wie proeft het verschil tussen een komkommer en een
courgette? Hoe snel kan jij geblinddoekt rondlopen? Ben
jij misschien wel een echte speurhond? Vandaag staan
de zintuigen bij ons centraal.

Zondag 18 Januari
Het is ook al weer veel te lang geleden das we naar de heide zijn geweest dus hoog tijd om daar verandering in te
brengen. Breng best allemaal jullie fiets mee

Zondag 25 Januari
Vandaag gaan we het iets rustiger houden en doen
we een gezelschapsspelletjesnamiddag. Jullie mogen
natuurlijk ook allemaal zelf spelletjes meebrengen
.

Jongverkenners
4 januari:
Dit is de periode van de kampioenschappen in het veldrijden. Om in dit thema te blijven doen wij ons eigen
jongverkennerkampioenschap. Kom dus allemaal met een fiets (liefst niet uw goede stadsfiets). De cross begint om 14u
zodat we om 17u een nieuwe kampioen hebben.

11 januari:
Verassingsvergadering!!!!!! Allemaal paraat om 14u.

18 januari:
Vandaag doen we een traditionele laddercompetitie. Wie van jullie wil er op de bovenste tree staan? Kom zeker
meedoen. We beginnen om 14u.

25 januari:
AANVALLEN!!!!!! Blauwbloesvergadering: Vanaf nu is het oorlog tussen noord en zuid. Wie van de twee zal winnen
bepalen jullie in een ware strijdt. Er zal hard gestreden worden en 1 ding is duidelijk: er zal veel aangevallen en hard
gevochten worden. Alle soldaten van wacht om 14u.

Beste wensen van jullie leiding,
Sander en Danish

Gidsen
Zondag 4 januari 2015
Heel deze maand hebben jullie vervangleiding. Voor vandaag is dat nog een verrassing, het is
vergadering van 14 uur tot 17 uur.

Zondag 11 januari 2015
Ook vandaag is de leiding weer een verrassing! Het is vergadering van 14 u tot 17 u.

Zondag 18 januari 2015
Jullie vervangleiding voor vandaag is de wokke! Wat jullie gaan doen zullen jullie pas te weten komen
als je naar de vergadering komt. Het is vergadering van 14 uur tot 17 uur.

Zondag 25 januari 2015
Ook voor vandaag is de leiding nog een verrassing. Het is vergadering van 14 uur tot 17 uur. Als
jullie willen weten wat jullie gaan doen dan moet je naar de vergadering komen.

Verkenners
Alvast een gelukkig nieuwjaar!

Zondag 4 Januari
Omdat wij allemaal koningen zijn, en er
verwacht wordt dat die op de 6de zingen gaan
wij het al eens voordoen in Nijlen. Trek dus je
mooiste koningspak aan (of voel je jezelf al
meer een ster zoals u leiding)?

Zondag 11 Januari
Omdat u leiding flink aan het studeren is wordt er speciaal vervanging geregeld. Welke
gekke spelletjes zei allemaal kunnen bedenken kan je ontdekken van 14u – 17u.

Zondag 18 Januari
Een week examens is spijtig genoeg niet voldoende om er al van af te zijn. Deze week is
er (schrap het foute) al een geluk / spijtig genoeg weer vervang leiding

Zondag 25 Januari
Minder dan een maand vanaf nu is het swaghetti Yolonaise feest dus dringend tijd voor
wat promo en uiteraard moeten we ook eens zien hoe jullie cooking skills zijn.

Peace out, G.J.S.

Jins

Hey kawellen!
Eerst en vooral fijne kerstdagen en een spetterend Nieuwjaar gewenst aan jullie allemaal! Wij
zetten het jaar alvast in met twee topvergaderingen! Lees maar snel verder…

10 januari: schaatsvergadering
Zoals elk jaar gaan we schaatsen, joepie!!! We verwachten jullie om 12.45 aan het
station van Nijlen. We vertrekken van daaruit met de trein naar Turnhout om
13u19. Probeer dus zeker op tijd te zijn! We vertrekken in Turnhout terug met de
trein om 17.11 en zijn dan om 17u40 in Nijlen. Wat breng je mee? 5 euro voor het
schaatsen, handschoenen (!), extra kousen, je akabetrui, je scoutsdas en je
goede humeur!

24 januari: filmvergadering (14u-17u)
Zoals hiervoor al gezegd, zullen onze scoutslokalen langs
meer te herkennen zijn! De cinema van Lier komt naar
hebben voor jullie 2 fantastische films gekozen waaruit
mogen kiezen welke jullie willen zien. Vervolgens
jullie plaatsnemen in de juiste cinemazaal en genieten
prachtige film met achteraf een lekkere versnappering…

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
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10 januari: schaatsvergadering
Zoals elk jaar gaan we schaatsen, joepie !!! We verwachten jullie om 12.45 aan
het station van Nijlen. We vertrekken van daaruit met de trein naar Turnhout om
13u19. Probeer dus zeker op tijd te zijn! We vertrekken in Turnhout terug met de
trein om 17.11 en zijn dan om 17u40 in Nijlen. Wat breng je mee? 5 euro voor het
schaatsen, handschoenen (!), extra kousen, je akabetrui, je scoutsdas en je
goede humeur!

24 januari: filmvergadering (14u-17u)
Zoals hiervoor al gezegd zullen onze scoutslokalen langs binnen niet
meer te herkennen zijn! De cinema van Lier komt naar Nijlen!
Wij hebben voor jullie 2 fantastische films gekozen waaruit jullie
zelf mogen kiezen welke jullie willen zien. Vervolgens mogen
jullie plaatsnemen in de juiste cinemazaal en genieten van een
prachtige film met achteraf een lekkere versnappering…

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

Eerst en vooral wensen we jullie van harte een geweldig 2015! We hopen met jullie dit jaar nog vele
spannende, grappige, leuke, fantastische vergaderingen en momenten te mogen beleven. We gaan dit jaar ook
weer van start met 2 knalvergaderingen! Januari is ook dit jaar weer een speciale maand. 10 januari gaan we
schaatsen!!! En 2 weken later toveren we onze schoutslokalen om tot een heus cinemacomplex… Tot dan!

10 januari: schaatsvergadering
Zoals elk jaar gaan we schaatsen, joepie !!! We verwachten jullie om 12u45 aan
het station van Nijlen. Waaruit we vertrekken met de trein naar Turnhout om
13u19. Probeer dus zeker op tijd te zijn! We vertrekken in Turnhout terug naar
huis met de trein omstreeks 17u11 en we zullen arriveren om 17u40 te Nijlen. Wat
breng je mee? 5 euro voor het schaatsen, handschoenen (!), extra kousen, je
akabetrui, je scoutsdas en je goede humeur!

24 januari: filmvergadering (14u-17u)
Zoals hiervoor al gezegd zullen onze scoutslokalen langs binnen
niet meer te herkennen zijn! De cinema van Lier komt naar
Nijlen! Wij hebben voor jullie 2 fantastische films gekozen
waaruit jullie zelf mogen kiezen welke jullie willen zien.
Vervolgens mogen jullie plaatsnemen in de juiste cinemazaal en
genieten van een prachtige film met achteraf een lekkere
versnappering…

7-8 februari: Tweedaagse in Terhagen
We hebben jullie tof nieuws te melden! 7 en 8 februari gaan we met ons allen op tweedaagse naar Terhagen. In
het volgende maandblad zal hier uitgebreid een uitleg volgen, maar we wilden dit al even meedelen zodat jullie
er al van op de hoogte zijn. Leden zouden zaterdag moeten gebracht worden en zondag moeten ze weer worden
opgehaald. Hopelijk is dit geen probleem. Op 10 januari zal een inschrijfstrookje meegegeven worden. De
kostsprijs voor deze tweedaagse bedraagt €5.

Zoals je kan zien, doet onze Oscar niets anders dan lachen! Hij is al bij een tal van
onze givers een weekje of twee weken blijven slapen en hij heeft ons gezegd dat hij dat
geweldig vond! De Sint had gezien dat Oscar altijd zeer lief en braaf is geweest en
kreeg hierdoor allerlei lekkers van de Sint. Ook heeft hij genoten van een
overheerlijke wafel en een lekker tasje chocomelk.

Graag zouden we toch nog even willen vragen dat als jullie giver niet kan komen, dat
we graag hebben dat jullie (de ouders/opvoeders) ons verwittigen. Het kwam dit jaar
geregeld voor dat dit niet gebeurde. Jullie kunnen ons altijd contacteren op giverstinamoe@scoutsnijlen.be of
op 0489/41.38.03. Zijn er opmerkingen of problemen? Laat het ons weten! :D
Stevige linker,
Tine, Sarah, Maïté, Nando en Julie :D

Hopelijk hebben jullie het nieuwe jaar met jullie familie en vrienden al goed ingezet! De Jin-leiding kijkt er al
met volle teugen naar uit om het nieuwe jaar in te zetten en jullie terug te zien! De beste wensen voor 2015 en
we maken er samen en TOP Akabe-jaar van!

10 januari: schaatsvergadering
Zoals elk jaar gaan we schaatsen, joepie !!! We verwachten jullie om 12.45 aan het
station van Nijlen. We vertrekken van daaruit met de trein naar Turnhout om 13u19.
Probeer dus zeker op tijd te zijn! We vertrekken in Turnhout terug met de trein om 17.11
en zijn dan om 17u40 in Nijlen. Wat breng je mee? 5 euro voor het schaatsen,
handschoenen (!), extra kousen, je akabetrui, je scoutsdas en je goede humeur!

24

januari:

filmvergadering

(14u-17u)
Zoals hiervoor al gezegd zullen onze scoutslokalen langs binnen niet
meer te herkennen zijn! De cinema van Lier komt naar Nijlen! Wij
hebben voor jullie 2 fantastische films gekozen waaruit jullie zelf
mogen kiezen welke jullie willen zien. Vervolgens mogen jullie
plaatsnemen in de juiste cinemazaal en genieten van een prachtige film met
achteraf een lekkere versnappering…

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

Klaar voor 2015!
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

