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Broechemsteenwegkermis 2015

Verjaardagen
Een gelukkige verjaardag en drie kussen voor al onze
scouts en gidsen die deze zomer jarig zijn!
TRISTAN THYS

12 jaar

1 juni

Jongverkenner akabe

JULIE GIELIS

18 jaar

2 juni

Giverleiding akabe

LISELOTTE FRANQUET

19 jaar

3 juni

Kawellenleiding akabe

JERKE VAN ELSEN

18 jaar

4 juni

Jin

VICTOR VAN DE VELDE

16 jaar

14 juni

Verkenner

9 jaar

16 juni

Welp

LENNERT VERWIMP

16 jaar

17 juni

Verkenner

JULES PHILIBERT

18 jaar

25 juni

Jin

DRIES SANGERS

19 jaar

29 juni

Welpenleiding

WESLEY DIELS

22 jaar

2 juli

Jonggiverleiding akabe

FEMKE WOUTERS

14 jaar

3 juli

Jonggids akabe

WOUT HURXKENS

9 jaar

3 juli

Welp

DIMPHNA VERHAEGEN

15 jaar

5 juli

Gids akabe

VALERIE KERCKHOFS

20 jaar

6 juli

Gidsenleiding

RIK VAN MEENSEL

9 jaar

9 juli

Welp

GILLES ROOFTHOOFT

8 jaar

10 juli

Kapoen

TRISTAN PEETERS

11 jaar

11 juli

Welp

FIEN DE WAELE

10 jaar

12 juli

Kabouter

FLORE GIELIS

11 jaar

14 juli

Kabouter

SAM MACHIELSEN

15 jaar

14 juli

Verkenner

JEFRY HABRAKEN

11 jaar

21 juli

Welp

LANDE ROEVENS

13 jaar

22 juli

Jongverkenner

LOWIE BRUYNDONCKX

10 jaar

27 juli

Welp

NETTE VAN ELSEN

17 jaar

29 juli

Gids

FLISSE PEETERS

14 jaar

30 juli

Jonggids

HELEEN VAN DE MOORTEL

12 jaar

30 juli

Jonggids

NETTE PEETERS

14 jaar

30 juli

Jonggids

MARLIES NAETS

23 jaar

8 augustus

Jinleiding akabe

NATALIE DIELS

25 jaar

12 augustus

Kawellenleiding akabe

JULIE DROSSAERT

21 jaar

12 augustus

Akabelid

QUINTEN FIEUWS

14 jaar

13 augustus

Jongverkenner akabe

DORIEN VAN DEN BRANDE

21 jaar

13 augustus

Akabelid

8 jaar

16 augustus

Kapoen

TRISTAN VAN DEN EYNDE

10 jaar

18 augustus

Welp akabe

WARD HOEFKENS

10 jaar

19 augustus

Welp

TIJL VERMEULEN

11 jaar

20 augustus

Welp

MATTIES ROOFTHOOFT

12 jaar

25 augustus

Jongverkenner

STIJN BREUGELMANS

17 jaar

27 augustus

Verkenner

STAN CLAES

LENN DENEIRE

5de Nijlens Kampioenschap KUBB
Voor de 5de keer op rij wordt het Nijlens kampioenschap KUBB
georganiseerd door Scouts en Gidsen Nijlen en dit op 21 juni.
Inschrijven kan via kubb@scoutsnijlen.be. Ploegen moeten minstens 5
personen groot zijn. Deelname kost 15 EUR per ploeg.
Maak ploegen per tak, met ouders, met familie, … en schrijf je in!
Nieuw dit jaar: Drankbeker !
OPGELET: plaatsen zijn beperkt
Meer info:
Tel: 0476 72 76 46
Mail: kubb@scoutsnijlen.be

Kapoenen

Liefste kapoentjes,
hier nemen we afscheid van jullie. Maar wees niet getreurd, want er komt nog een
superleuk, cool, graaf kamp aan! Wil jij hier graag bij zijn? Hou dan zeker de datum 6-10 juli
vrij in jullie zomerse speelagenda. Omdat we jullie geen maand kunnen missen, hebben we
speciaal voor jullie Steenwegkermis georganiseerd. Kom zeker en vast een kijkje nemen op 1922 juni op de scouts van Nijlen waar er gedanst, gefeest, gespeeld, gegeten en gedronken zal
worden! Zonnige groetjes van jullie leiding: Bent, Marieke & Sebastian.

Kabouters
7 juni
Het is al lang geleden dat we nog gekookt hebben op de scouts en we rekenen op mooi weer: ideale recepten voor
woudloperskeuken. Vergeet ’s middags niet te eten, want het zou wel eens kunnen dat we alles laten aanbranden.

14 juni
De zomer staat voor de deur en om dat te vieren, gaan we waterspelletjes spelen. Zwemgerief is niet nodig, maar een
set droge kleren kan altijd van pas komen!

4 juli: kamp
In het laatste maandbladje van het jaar lichten we een tipje van de sluier over het kamp: het kampthema is Hercules.
Neem allemaal jullie meest Griekse/mythische outfit mee op kamp!
Voor de ouders herhalen we even de belangrijkste informatie over het kamp:




Vertrek heen: zaterdag 4 juli om 9u aan de scoutslokalen
Vertrek terug: vrijdag 10 juli om 15u in Lembeek
Wij controleren graag alle medische fiches voor het kamp. Indien dit nog niet gebeurd
is, doen we dit liefst voor/na één van de vergaderingen in juni.

Welpen
Dag welpen!
Jullie maandblad volgt volgende week, Noteer alvast het weekend van 19-21 juni in je agenda,
dan is het kermis aan de lokalen!

En natuurlijk zien we jullie allemaal zeker terug op kamp!

Jonggidsen
Vrijdag 5 Juni:
Na lang zeuren zijn we dan toch eindelijk daar: make-up vergadering. Halen jullie je schmink,
mascara, lippenstift en blos
maar al boven, dan zal ik me alvast gaan verstoppen (Wannes).
Omdat de examens eraan komen doen we dit op vrijdagavond tussen 7 uur en 10 uur
Vrijdag 12 Juni:
Deze vrijdagavond gaan we nog eens een gezellige casinoavond houden!!!
Dezelfde dresscode als op weekend geldt ook hier weer. Wederom op
vrijdagavond tussen 7 uur en 10 uur
Zondag 21 Juni:
Dit weekend hebben we geen vergadering
wegens steenwegkermis. Wel wordt hier een kubbtoernooi georganiseerd en een
jonggidsenploeg mag altijd
Inschrijven kan via kubb@scoutsnijlen.be. Ploegen moeten minstens 5 personen
groot zijn. Deelname kost 15 EUR per ploeg.

De plaatsen zijn beperkt dus als jullie een ploeg willen inschrijven, regel dit dan zo
snel mogelijk
Zondag 28 Juni:
Vandaag gaan we de container inladen voor ons kamp. Dit wordt even doorwerken
maar met hoe meer volk we zijn, hoe sneller we er vanaf zijn en hoe sneller we ons
met leukere dingen kunnen bezighouden

Donderdag 2 Juli – Zondag 12 Juli
En dan eindelijk, na al die tijd, het langverwachtte kamp. Ik hoop dat jullie er allemaal
klaar voor zijn want we gaan er een spetterende tijd van maken!!! Verdere informatie
komt nog apart

Gewoon omdat ik er zin in had =>

Groetjes,
Wannes en Anneleen

Jongverkenners
Dag jongverkenners!
Jullie maandblad volgt volgende week, Noteer alvast het weekend van 19-21 juni in je agenda,
dan is het kermis aan de lokalen!

En natuurlijk zien we jullie allemaal zeker terug op kamp!

Gidsen
Beste Gidsen,
Deze maand zijn het geen vergaderingen.
Dit omdat iedereen moet blokken, blokken, blokken. 
Ik wens jullie allemaal veel succes met de examens en we zien elkaar 2 juli met het kamp!
Vrijdag 12 juli is het Infoavond over het kamp, de uren volgen nog op de facebookgroep.

of

Nogmaals succes met de examens!

Groetjes,
Kwik en flupke

Verkenners

R

Een Bro zal iemand afvaardigen om naar het kampinfo moment te komen op 12 Juni
om 20 uur.

Re

Een Bro zal zich in Juni moeten amuseren zonder scouts en begrip hebben dat zijn leiding
hard moet studeren.
Een Bro zal laten weten of hij meegaat op Bro-kamp van 2 – 12 Juli en dit op een van
volgende email adressen yolo@scoutsnijlen.be / swag@scoutsnijlen.be of
verkenners@scoutsnijlen.be
Een Bro zal zorgen dat zijn fiets in orde is tegen dit Bro-Kamp
Een Bro zal alle vorige regels afchecken

Greetz, Team YOLO #SWAGKONINGEN en #SWAGKONIGIN

Jins
Zondag 7 juni
Carwash, we gaan zoals afgesproken de carwash doen om de laatste extra voor het kamp nog binnen te halen! Hopelijk
is het goed weer natuurlijk! Vertel dit door aan iedereen die een auto heeft!
Van 14:00 tot 17:00

VRIJDAG 12 Juni
Split or Steal, als jullie niet weten wat dit is, zoek het maar op youtube op! Bereid jullie al maar fysiek voor op zware
proeven! Of speel jij het liever mentaal en haal je zo het meeste geld binnen?

VRIJDAG 19 juni
Infoavond kamp voor ouders en leden omstreeks 20:00

Hey kawellen!
Juni…De maand waar niets is wat het lijkt en waar leiding het opneemt tegen de leden van
Akabe. Lees snel verder!
13 juni 2015 beat da bompaz(14-17u)
Heb je ooit al eens de leiding van jou tak willen verslaan? Wil je heel graag laten zien dat jij
sterker bent dan hun? Doe mee aan beat da bompaz en neem het op tegen je leiding in een
aantal leuke opdrachten en spelletjes. Wie gaat er winnen? Leden of leiding?
27 juni 2015 vettige vergadering (14-17u)
Willen jullie eens lekker vuil worden? Even door de modder kruipen of juist aan een touw
slingeren. Eieren, snoepjes uit de bloem halen, ketchup,… Je kan het allemaal zo gek niet
bedenken. De vettige vergadering heeft het allemaal in een spetterende, leuke dag. Doe je
slechte kledij aan, breng je goede humeur mee want tegen schoon blijven zeggen we nee.
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.

Hey!
Juni…De maand waar niets is wat het lijkt en waar leiding het opneemt tegen de leden van
Akabe. Lees snel verder!
13 juni 2015 beat da bompaz(14-17u)
Heb je ooit al eens de leiding van jou tak willen verslaan? Wil je heel graag laten zien dat jij
sterker bent dan hun? Doe mee aan beat da bompaz en neem het op tegen je leiding in een
aantal leuke opdrachten en spelletjes. Wie gaat er winnen? Leden of leiding?
27 juni 2015 vettige vergadering (14-17u)
Willen jullie eens lekker vuil worden? Even door de modder kruipen of juist aan een touw
slingeren. Eieren, snoepjes uit de bloem halen, ketchup,… Je kan het allemaal zo gek niet
bedenken. De vettige vergadering heeft het allemaal in een spetterende, leuke dag. Doe je
slechte kledij aan, breng je goede humeur mee want tegen schoon blijven zeggen we nee.

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

Juni…De maand waar niets is wat het lijkt en waar leiding het opneemt tegen de leden
van Akabe. Lees snel verder!
13 juni 2015 beat da bompaz (14-17u)
Heb je ooit al eens de leiding van jou tak willen verslaan? Wil
je heel graag laten zien dat jij sterker bent dan hun? Doe mee
aan beat da bompaz en neem het op tegen je leiding in een
aantal leuke opdrachten en spelletjes. Wie gaat er winnen?
Leden of leiding?

27 juni 2015 vettige vergadering (14-17u)
Willen jullie eens lekker vuil worden? Even
door de modder kruipen of juist aan een
touw slingeren. Eieren, snoepjes uit de
bloem halen, ketchup,… Je kan het allemaal
zo gek niet bedenken. De vettige
vergadering heeft het allemaal in een
spetterende, leuke dag. Doe je slechte kledij
aan, breng je goede humeur mee want tegen schoon blijven zeggen we nee.

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.

Juni…De maand waar niets is wat het lijkt en waar leiding het opneemt tegen de leden van
Akabe. Lees snel verder!

13 juni 2015 beat da bompaz (14-17u)
Heb je ooit al eens de leiding van jou tak willen verslaan? Wil je heel graag laten zien dat jij
sterker bent dan hun? Doe mee aan beat da bompaz en neem het op tegen je leiding in een
aantal leuke opdrachten en spelletjes. Wie gaat er winnen? Leden of leiding?

27 juni 2015 vettige vergadering (14-17u)
Willen jullie eens lekker vuil worden? Even door de modder kruipen of juist aan een touw
slingeren. Eieren, snoepjes uit de bloem halen, ketchup,… Je kan het allemaal zo gek niet
bedenken. De vettige vergadering heeft het allemaal in een spetterende, leuke dag. Doe je
slechte kledij aan, breng je goede humeur mee want tegen schoon blijven zeggen we nee.

Stevige Linker,
Anneleen, Charlotte, Hannelore & 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 het zomerkamp?
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

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

Sparlekijn

Tinamoe

