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

SENNE

MASTBOOMS

1 maart

12 jaar

JONGVERKENNER

ARNE

VERCAMMEN

3 maart

15 jaar

VERKENNER

NATASHA

VERMEULEN

4 maart

10 jaar

KABOUTER

JIMMY

MEURIS

4 maart

32 jaar

JINLEIDING

JORIS

VAN MEENSEL

4 maart

16 jaar

VERKENNER

JEREMEY

LAERENS

4 maart

19 jaar

AKABE-LEDEN

TINE

VASTMANS

6 maart

26 jaar

LEIDING

BERT

VANDENBULCK

6 maart

23 jaar

AKABE-LEDEN

EMSKE

HUYGELBERGHS

7 maart

10 jaar

KABOUTER

LEX

HUISMAN

7 maart

9 jaar

WELP

LOTTE

WOUTERS

8 maart

10 jaar

KABOUTERS

TOON

VAN DESSEL

10 maart

9 jaar

WELPEN

ROMEO

OFFECIERS

12 maart

16 jaar

VERKENNER

LOUIS

CUYPERS

14 maart

8 jaar

KAPOEN

ELINE

MASTBOOMS

15 maart

15 jaar

GIDS

GRIET

GOOSSENS

15 maart

8 jaar

KAPOEN

SAM

PEETERS

15 maart

18 jaar

AKABE-LEDEN

SOFIE

GIELIS

22 maart

21 jaar

LEIDING

ARTHUR

VAN CAUWENBERGE

23 maart

8 jaar

KAPOEN

WOUT

VAN DEN EIJNDE

25 maart

12 jaar

JONGVERKENNER

THIJS

UMANS

25 maart

16 jaar

VERKENNER

JAN

FAES

26 maart

22 jaar

GIDSENLEIDING

SHANA

PORTERS

30 maart

23 jaar

AKABE-LEDEN

Kapoenen
1 maart 2015 – Brilvergadering
Er bestaan leesbrillen, zwembrillen, duikbrillen,
veiligheidsbrillen, 3D-brillen en wc-brillen, maar de brillen
uitgevonden hebben, overtreffen ze allemaal. Kom daarom
met ons van 14u tot 17u ontdekken wat je allemaal wel en
een kapoenenbril op je neus.

die wij voor jullie
vandaag samen
niet kan zien met

8 maart 2015 – Binnen-de-minuut-vergadering
Sommige klokken zeggen : “Tik tak”, anderen luiden luid: “Bim bam bom!” Soms gaat de tijd te
traag vooruit, soms te snel. Vandaag gaan we uittesten wat we allemaal kunnen verwezenlijken
binnen de minuut. Ben jij een snelle kapoen? Kom dan zeker en vast je talenten laten zien tijdens
de 180 minuten tussen 14u en 17u.

15 maart 2015 – “Pleinspelletjes”
Vandaag gaan we pleinspelletjes spelen, denk ik… of niet? Of misschien
om een lang verhaal kort te maken, we weten het eigenlijk feitelijk niet
willen natuurlijk wel heel graag pleinspelletjes spelen, maar ik heb zo’n
er iets veel spannender gaat gebeuren. Wil jij weten wat al dit
gedoe precies inhoud, kom dan zeker een kijkje nemen van 14u tot

toch wel? Enfin,
zo goed. We
vermoeden dat
mysterieuze
17u.

22 maart 2015 – Leidingswissel
Vandaag vindt er een heuse leidingswissel plaats. Dat houdt in dat jullie leuke leiding leiding
zal zijn van een andere groep en dat jullie kennis mogen maken met andere leuke leiding.
Wij zijn alvast benieuwd over wie we leiding mogen zijn. Als jij ook zo benieuwd bent wie
jouw leiding deze zondag is, dan is er maar één manier om dat te weten te komen. Naar de
scouts komen van 14u tot 17u!

29 maart 2015 – Dorpsspel
Vandaag gaan we op ontdekkingstocht in Nijlen. Hopelijk geraken we daar iets vlugger
dan deze slak hier --------------------------------------------
zodat we het dorp op stelten kunnen zetten en leuke spelletjes kunnen spelen. Kom dus
zeker samen met ons grappen uithalen met de plaatselijke bevolking van 14u tot 17u.
Groetjes van de tofste leiding,
Bent, Marieke & Sebastian

Kabouters
1 maart
Tijd om eens wat gezelschapsspelletjes te spelen. Vandaag trekken we ons terug in het lokaal aan de tafels en stoelen en
spelen we tegen elkaar op het spelbord. Heb je zelf nog een leuk gezelschapsspel waar jij van denkt, dat plezant is en
zeker de moeite waard om eens te spelen, neem dit dan zeker mee. We beginnen er om 14:00h en zijn wel uitgespeeld
tegen 17:00h.

8 maart
Het wordt wel eens tijd dat we jullie sjorkunsten gaan bijwerken. Het is dus techniekenvergadering. Denk niet direct dat
we jullie enkel gaan leren sjorren, we gaan proberen om iets leuks te maken waar we nog veel plezier aan gaan hebben.
We starten zoals normaal om 14:00h en hebben wel iets leuks recht gezet tegen 17:00h.

15 maart
Bij normale vergaderingen zijn de ploegen verdeeld onder kabouters en
aanvullend de leiding. Vandaag is dat niet zo het geval want het is leiding
versus leden. Jawel, vandaag gaan jullie het in 1 grote groep opnemen tegen
de leiding in allerlei spellen. Willen jullie laten tonen dat overmacht het haalt
van kracht. Kom dan zeker af om 14:00h en tegen 17:00h weten we of jullie
hebben gewonnen of niet.

22 maart
Vandaag is het een speciale dag want jullie krijgen voor 1 keer nieuwe leiding. De hele leidingsploeg wordt voor 1
keertje gemixt en herverdeeld. Wie jullie krijgen en wat jullie gaan doen is en blijft een verrassing tot de vergadering van
start gaat. Zoals gewoonlijk van 14:00h tot 17:00h.

29 maart
Alles op wieltjes, kom vandaag allemaal met iets dat wieltjes bevat.
Skateboard, (in-line) skates, of iets anders waar je op kan bollen… En als het
echt niet anders kan is een fiets uiteraard ook toegelaten (liefst pas als
laatste optie). Ook vandaag is het vanaf 14:00h tot we waarschijnlijk wel zijn
uitgebold om 17:00h.

( Grootste skateboard ter wereld )

Groetjes van jullie leiding,
Lies, Thomas en Rik

Welpen
1 Maart
Omdat we vorige week naar de stoet in Herenthout zijn geweest konden we onze vergadering op wielen niet doen. Deze
gaat dus vandaag door, zorg dat je allemaal wieltjes onder je voeten hebt in de vorm van een skateboard, fiets,
rolschaatsen, ...

8 Maart
Estafettes, denkspelletjes, pleinspelen het zit allemaal in dit spel. Willen jullie weten wat we gaan doen en wat er te
winnen valt? Kom dan zeker eens kijken, maar vooral meedoen ;)

15 Maart
Weten jullie hoe onze aarde is ontstaan? Weten jullie hoe de mens geëvolueerd is tot wat hij vandaag de dag is? We
gaan dit vandaag ontdekken aan de hand van een spel.

22 Maart
Nu dat jullie het ontstaan en verloop van onze geschiedenis een beetje weten kunnen we jullie onderdompelen in een
Western-sfeer. Jullie zullen vandaag verdeeld worden in cowboys en indianen. Dit spel gaan we ook nog eens op de
Kesselse heide spelen.

INFO VOOR DE OUDERS:
Het kamp zal doorgaan van 4 tot 10 juli, zo weten jullie dit op voorhand en kunnen jullie je vakantie ook al plannen.

Jonggidsen
Zondag 1 Maart:
Vandaag gaan in de buurt rondgaan om kaarten voor onze ontbijtactie te verkopen. Vergeet ook
zeker niet om het geld en de bestelstrookjes van de ontbijtkaarten die jullie al hebben verkocht te
laatste vandaag binnen te brengen samen met de ontbijtkaarten die jullie nog over hebben.
Zaterdag 7 Maart en Zondag 8 Maart:
Deze zondag gaan we eindelijk onze ontbijtjes rondbrengen maar om dit gedaan te krijgen hebben we nog heel wat
voorbereiding te doen. Daarom spreken we al zaterdagavond af om 19:30 aan het lokaal. We hebben wel wat werk te
doen maar we gaan er ook gewoon een keigezellige avond van maken.
Zeker meenemen:
-Slaapzak, matje en kussen
-Slaapkledij
-Toiletzak met alles wat je nodig hebt om er ’s morgens fris uit te zien
-Scoutsuniform
De volgende dag zullen we om 12:00 klaar zijn met het rondbrengen van onze ontbijten en kunnen
jullie thuis nog van een gezellige zondagnamiddag genieten
Zondag 15 Maart:

De slimmen onder jullie hebben vast al wel door wat we vandaag gaan doen, de iets minder slimmen moeten het maar
eens aan de rest vragen . Zorg ook best dat je met de fiets bent.
Zondag 22 Maart:
Vandaag wordt de oude leiding buiten geschopt en krijgen jullie een heel nieuwe leidingsploeg.
Degenen die al spontaan een feestje beginnen te bouwen moet ik teleurstellen, het is wel maar
voor 1 week

Zondag 29 Maart:
Vandaag is het tijd om de jongverkenners voor eens en voor altijd te laten zien wie er nu
eigenlijk het sterkste geslacht is. Hoe meer vrouwen we hebben, hoe harder wie die
slapjanussen onder de mat kunnen vegen dus allen daarheen.

Jongverkenners
1 maart:
Vandaag gaan jullie de straat op om onze super lekkere ontbijten te verkopen. Hoe meer jullie verkopen hoe meer geld
we hebben waarmee we toffe dingen kunnen doen op kamp. Haal jullie verkoopkunsten al maar boven van 14u tot 17u.

8 maart:
Vandaag is het onze ontbijtactie. Ontbijten klaarmaken en rondbrengen. We beginnen op zaterdag avond en jullie
blijven slapen zodat jullie zondagochtend meteen kunnen beginnen. Verdere info hierover volgt nog.

15 maart:
1 TEGEN ALLEN. Kom de opdrachten vervullen van 14u tot 17u.

22 maart:
Verandering van spijs doet eten. Daarom krijgt iedereen op de scouts voor 1 dag andere leiding. Benieuwd wie dat
wordt en wat jullie gaan doen? Ontdek het van 14u tot 17u.

29 maart:
Wie is het sterke geslacht? Natuurlijk de jongens maar toch gaan jullie dit moeten bewijzen in een strijd om het sterke
geslacht. Laat de jonggidsen maar eens zien wie de sterkste zijn. Kom onze eer hooghouden van 14u tot 17u.

Mededeling: Het gouwweekend gaat door van 24 tot 26 april. Het wordt zeker de moeite om mee te gaan. Later volgt
nog de rest van de info

Groetjes van jullie leiding
Sander en Danish

Gidsen

Jins
6 Maart
Jincafé! zoals altijd 19:00.

8 Maart
Het trouwfeest waar we het al eens over hadden, uren worden nog meegedeeld

15 Maart
Vandaag gaat Arne een vergadering ineensteken!

22 Maart
Plannings zondag, neem al jullie locaties die je op kamp wilt bekijken mee en dan kunnen we allen een keer overleggen wat we
gaan zien en wat niet!

29 Maart
Gezelschapsspelenvergadering, neem allemaal jullie tofste gezelschapsspelen mee (iets anders dan pokeren misschien)!

Hey kawellen!
Ook in maart weer heel wat super coole, niet te missen activiteiten… Lees snel verder!
Zaterdag 7 maart 2015: daguitstap
Dag lieve kawellen! Vandaag zal de daguitstap doorgaan in hartje
Nijlen. Jullie worden verwacht om 11 uur aan de SintWillibrorduskerk in Nijlen. Jullie mogen terug worden opgehaald
om 17.15 aan de Parochiezaal Onze-Lieve-Vrouw (Zandlaan 42a).
Van 14u tot 17u gaan we naar ‘Lili & Marleen’ kijken van De
Wilgekatjes. Hier mogen we met heel
Akabe Tinamoe gratis naar gaan
kijken en bovendien krijgen we van
hen ook nog een drankje ter plekke.
De toneelkring heeft een groot hart voor gepensioneerden, mensen
met een beperking, … . Ze geven een avant-première speciaal voor
ons. We mogen ons dus wel zeer vereerd voelen! Het toneelstuk is een komedie die het leven
schetst van twee families in café “De Lichttoren” in de Antwerpse havenbuurt, op het einde van
de Tweede Wereldoorlog. We zijn benieuwd of jullie zullen opmerken wie er allemaal in
meespeelt… Misschien herkennen jullie wel mensen? Misschien zijn het zelfs twee mensen die
leiding zijn bij onze Akabe?! 
Mee te brengen: lunchpakket en zin om te lachen!
Zaterdag 21 maart 2015: dinovergadering (14u00-17u00)
Vandaag nemen we de teletijdsmachine tot in de dinotijd. Heb je altijd al eens met een dino op
de foto willen staan? Dan is dit vandaag je kans. Van 14u tot 17u zullen we op dinoavontuur
gaan. Hopelijk ben jij er ook bij!

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 maart (14-17u)

Dag lieve givers! Vandaag zal de daguitstap doorgaan in hartje Nijlen. Jullie
worden verwacht om 11 uur aan de Sint-Willibrorduskerk in Nijlen. En jullie
moeten worden opgehaald rond 17.15 aan de Parochiezaal Onze Lieve Vrouw (Zandlaan 42a).
Van 14u tot 17u gaan we naar ‘Lili & Marleen’ kijken van De Wilgekatjes. Hier
mogen we met heel de Akabe gratis naar gaan kijken en bovendien krijgen we van
hen ook nog een drankje ter plekke. De toneelkring heeft een groot hart voor
gepensioneerden, mensen met een beperking… Ze geven een avant-première
speciaal voor ons, me mogen ons dus wel zeer vereerd voelen! Het toneelstuk is
een komedie die het leven schets van twee families in café “De Lichttoren” in de
Antwerpse havenbuurt, op het einde van de tweede wereldoorlog. We zijn
benieuwd of onze leden zullen opmerken wie er allemaal in meespeelt? Misschien
herkennen ze wel mensen? Misschien zijn het wel 2 mensen die leiding zijn in onze Akabe!
Mee te brengen: lunchpakket en zin om te lachen!

21 maart (14-17u)
Vandaag nemen we de teletijdmachine tot in de dinotijd. Heb je altijd al eens met een dino op de foto
willen staan? Dan is dit vandaag je kans. Van 2 tot 5 zullen we op dinoavontuur gaan.

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

7 maart: Daguitstap
Dag lieve givers! Vandaag zal de daguitstap
doorgaan in hartje Nijlen. Jullie worden
verwacht om 11 uur aan de SintWillibrorduskerk in Nijlen. En jullie moeten worden opgehaald rond 17.15 aan de
Parochiezaal Onze Lieve Vrouw (Zandlaan 42a).
Van 14u tot 17u gaan we naar ‘Lili & Marleen’ kijken van De Wilgekatjes. Hier
mogen we met heel de Akabe gratis naar gaan kijken en bovendien krijgen we van
hen ook nog een drankje ter plekke. De toneelkring heeft een groot hart voor
gepensioneerden, mensen met een beperking… Ze geven een avant-première speciaal voor ons, me mogen ons dus wel
zeer vereerd voelen! Het toneelstuk is een komedie die het leven schets van twee families in café “De Lichttoren” in de
Antwerpse havenbuurt, op het einde van de tweede wereldoorlog. We zijn benieuwd of onze leden zullen opmerken
wie er allemaal in meespeelt? Misschien herkennen ze wel mensen? Misschien zijn het wel 2 mensen die leiding zijn in
onze Akabe!
Mee te brengen: lunchpakket en zin om te lachen!

21 maart: Patrouillevorming & paintball (bosspel)
Deze vergadering zal het er iets ruiger aan toe gaan! We trekken naar de Kesselse Heide
waar we gaan paintballen. We beginnen met een patrouillevorming die door gezochte
schietschijven gevormd zal worden! De twee patrouilles zullen het tegen elkaar
opnemen in verschillende spelvarianten. Hebben we jullie al wat nieuwsgierig gemaakt? We spreken zoals gewoonlijk af
om 14u aan de scoutslokalen. De vergadering is gedaan om 17u.

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.

7 maart: Daguitstap
Dag lieve jins! Vandaag zal de daguitstap doorgaan in hartje Nijlen. Jullie worden
verwacht om 11 uur aan de Sint-Willibrorduskerk in Nijlen. En jullie moeten
worden opgehaald rond 17.15 aan de Parochiezaal Onze Lieve Vrouw (Zandlaan
42a).
Van 14u tot 17u gaan we naar ‘Lili & Marleen’ kijken van De Wilgekatjes. Hier
mogen we met heel de Akabe gratis naar gaan kijken en bovendien krijgen we
van hen ook nog een drankje ter plekke. De toneelkring heeft een groot hart voor gepensioneerden, mensen met een
beperking… Ze geven een avant-première speciaal voor ons, me mogen ons dus wel zeer vereerd voelen! Het toneelstuk
is een komedie die het leven schets van twee families in café “De Lichttoren” in de Antwerpse havenbuurt, op het einde
van de tweede wereldoorlog. We zijn benieuwd of onze leden zullen opmerken wie er allemaal in meespeelt? Misschien
herkennen ze wel mensen? Misschien zijn het wel 2 mensen die leiding zijn in onze Akabe!
Mee te brengen: lunchpakket en zin om te lachen!

21 maart: HetGroteGeld-Spel
Vandaag draait alles rond geld! Hoe meer, hoe beter! Elke jin zijn slimheid en
snelheid 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!

Noteer het weekend van Pasen (3-4-5 april) alvast in jullie agenda want
dan gaan we met onze Jins op weekend!
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

