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Kapoenen
7 september 2014 – Opendeurdag
Van 14 tot 17 uur zijn alle scouts en gidsen én hun ouders welkom op de startdag. Om te kijken wat scouts is,
om alle vragen te stellen, om de lokalen eens te zien… Om je nieuwe leiding te leren kennen… Dus kom zeker
langs!
14 september 2014 – Geen vergadering
Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering. Jullie leiding is namelijk druk bezig met een jaar
vol leuke, toffe, fantastische, geweldige, spannende activiteiten te plannen voor jullie. Maar niet
getreurd, volgende week zijn we weer helemaal van de partij. Dus geniet deze zondag nog maar
van jullie rust, want volgende week vliegen we er weer stevig in!

21 september 2014 – Kennismaking
Hoog tijd om elkaar wat beter te leren kennen. Daarom organiseren wij
een kennismakingsvergadering, want ook dit jaar zijn we weer met een
nieuwe groep. Om 14 uur stellen we onszelf voor en om 17 uur nemen
we weer voor een weekje afscheid.

28 september 2014 – Vriendjesdag
Hoe meer kapoenen hoe beter. Met de startdag zijn er gelukkig al heel wat kapoenen
bijgekomen. Maar we zouden graag al jullie vriendjes leren kennen. Breng ze daarom deze
zondag mee, zodat ze kunnen kennismaken met de allertofste jeugdbeweging van de hele
wijde wereld. We starten om 14 uur en om 17 uur hebben we een heleboel nieuwe
vrienden.

Mysterieuze groeten van jullie gloednieuwe leiding,
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Kabouters
Zondag 7 september
Vandaag maakt de leiding iets speciaals van de startdag. Als je wil weten wat,
kom dan tussen 2 en 5 naar de scouts. Misschien kom je dan wel te weten wie
jullie nieuwe leiding is... Breng gerust je ouders, vrienden, buurmeisjes mee, er
gaat voor iedereen wat te zien zijn.

Zondag 14 september
Vandaag is het helaas geen vergadering. Jullie leiding is op leidingsweekend om
jullie scoutsjaar zo goed mogelijk te plannen.

Zondag 21 september
Overgang!! Als jullie een echte kabouter willen zijn, zullen jullie mee moeten doen
aan deze super toffe overgang. Zorg ervoor dat je kleren aan hebt die erg vuil
mogen worden, want niemand blijft proper!! Neem ook propere kleren mee,
zodat je toch nog mee naar huis mag met je ouders. Allen aanwezig van 14u- 17u.

Zondag 28 september
Vandaag gaan we woudloperskeuken doen. We gaan laten zien dat echte
kabouters kunnen koken op een vuur. ’s Middags niet te veel eten is dus de
boodschap! We beginnen te koken om 14u en gaan met goed gevulde buikjes
naar huis om 17u.

Groetjes,
Jullie nieuwe, super toffe leiding

Welpen
7 september
Na het kamp van vorig scoutsjaar en hopelijk een fantastische vakantie is het vandaag weer
tijd om er in te vliegen!
Vandaag wordt jullie leiding bekend gemaakt en worden er tal van kennismakingsspelletjes
gespeeld, neem dus zeker al je vriendjes mee! En ook voor de ouders zal er vanalles te zien en
te doen zijn…
Met andere woorden Startdag!! :D
14 september
Jullie weten nu wie jullie leiding voor het komende jaar zal zijn, dan is het tijd voor deze leiding
om eens samen te zitten om voor jullie een leuk jaar te bedenken! Wij zijn op
leidingsweekend! GEEN SCOUTS!
21 september
Na een week rust te hebben gehad vliegen we er vandaag weer stevig tegenaan! Vandaag
gaan we elkaar beter leren kennen aan de hand van pleinspelen! De eerstejaars worden hier
natuurlijk extra in de spotlight gezet!
28 september
Omdat de Kesselse heide al een hele zomervakantie zonder Welpen zit gaan wij daar eens
verandering in brengen. Maak jullie maar klaar voor een zware strijd!
Vergaderingen zijn steeds van 14u tot 17u!
Groeten
Jullie nog onbekende leiding

Jonggidsen
Zondag 7 September
Het schooljaar is weeral begonnen dus is het tijd om ook bij de scouts terug van
start te gaan. Dit jaar vieren we 40 jaar scouts Nijlen en 30 jaar gidsen Nijlen.
Daarom nodigen we op deze startdag niet alleen jullie maar ook jullie ouders uit
om eens een kijkje te komen nemen op onze opendeurdag/startdag tussen 2 en
5 uur. Geen zorgen, er zal nog altijd genoeg te doen zijn.
Zondag 14 September (geen scouts)
Ja lap, het jaar is nog maar juist begonnen en het is al zover. Vandaag is er voor
jullie helemaal niks, nopes, nada te doen op de scouts. Dit komt omdat de leiding
op leidingsweekend is om de rest van het jaar in elkaar te steken. Wat jullie al
wel kunnen doen is alvast het bericht voor volgende week ontcijferen:
a = a
b =b
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e=e
f =f
g =g
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i=i
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zondag 21 september
zoals jullie waarschijnlijk wel weten zitten we met een paar eerstejaartjes in de groep
die nog nooit van hun leven een overgang meegemaakt hebben en daar moeten wij dringend
iets aan doen
kom dus met zoveel mogelijk af om onze nieuwelingen een warm maar smerig welkom te heten
p.s.: vergeet niet kleren aan te doen die vuil mogen worden

Zondag 28 September
Wat competitie, wat samenwerking en een flinke dosis energie. Meer hebben we vandaag niet nodig om er een
topdag van te maken. Zoals altijd geldt het motto: "hoe meer zielen, hoe meer vreugd"

Maak er een bangelijke maand van, zowel op school als in de scouts

Jongverkenners
zondag 7 september :
STARTDAG !!! Na waarschijnlijk een onvergetelijke vakantie kan vandaag het gloednieuwe scouts jaar weer
van start gaan. Dit doen we traditioneel met de startdag, op deze dag kan je te weten komen wie voor het
komende jaar jullie leiding zal zijn. Dus iedereen is welkom van 2 tot. 5 uur. Neem gerust ook je ouders mee,
want ook voor hen voorzien we iets.

zondag 14 september :
Helaas is het vandaag geen vergadering omdat jullie leiding zelf op weekend is om jullie jaar zo goed als
mogelijk voor te bereiden. Vanaf volgende week verwachten we jullie allemaal weer klaar en paraat aan het
lokaal.

zondag 21 september :
OVERGANG !!! Als je dacht dat je proper kon blijven dit jaar dan zit je er goed naast want vandaag zullen de
eerstejaars worden overgedragen tot de jongverkenner tak. Dit zal dan ook gebeuren met de nodige
vetzakkerij en dus raden wij aan om propere kleren mee te nemen (dit geld ook voor de 2e en 3e jaars want
die kunnen ook wel eens vuil worden). Wij hopen om na 2 weken weer een heleboel blije gezichten terug te
zien tussen 2 en 5 uur

zondag 28 september :
Omdat een scoutsjaar niet zonder de nodige pleinspelletjes kan gaan we vandaag pleinspelletjes spelen. Zo
zullen we kunnen ontdekken wie het beste tegen een bal kan slaan of de meeste doelpunten kan scoren en
wie weet vinden we wel iemand die goed is in rugby. Dus als jij een van onze
pleinspeelhelden wil worden kom dan zeker tussen 2 en 5 uur langs.

Groeten van jullie gloednieuwe leiding,
Kwak en Boemel

Gidsen
Zondag 7 september
Na heeeeeeeel lang stilgezeten te hebben begint vandaag het nieuwe
scoutsjaar. Als jullie graag willen weten wie jullie nieuwe leiding is,
moeten jullie vandaag maar eens komen kijken van 14 uur tot 17 uur.

Zondag 14 september
Vandaag krijgen jullie al een vergadering rust. Geen scouts
vandaag, jullie leiding is op leidingsweekend.
Zondag 21 september
OVERGAAAAAANG !!! De vergadering voor de eerstejaars, neem
zeker kledij mee die vuil mag worden. (reservekleding voor erna?)
Vergadering van 14 uur tot 17 uur.
Zondag 28 september
Vandaag wordt het een nogal natte vergadering, vlottentocht.
Mee te nemen: FIETS, zwemgerief, handdoek, zonnecrème, droge
kleren, …
Neem allemaal ook de zon maar mee ҉
Vandaag is het vergadering van 10 uur tot 17 uur.

Jullie nieuwe leiding ;-)

Verkenners
Zondag 7 September 14u:
Het begin, een start van jullie carrière als ‘’soon to be YOLO - kadetten“. Dit
jaar gaan jullie jullie mogen bewijzen op vlakken dat je je zelfs nog niet kan
inbeelden van watjes naar tanken, van schildpadden/varkens/stokstaartjes
naar luipaarden. Deze zondag zal het nog wat rustig zijn aangezien wij moeten
zien wat voor vlees we in de kuip hebben.

Daarna tijdens het weekend van 13 en 14 september bespreken wij jullie lot en bepalen wij de structuur van jullie jaar
op ons geheime leidingsweekend (dat betekend dus geen vergadering).

Vervolgens beginnen we aan de vorming (21 september 14u) en dit te beginnen bij de eerste jaars. De meeste kunnen
het al wel raden overgang. Kleren die terplekke verbrand kunnen worden omdat de zweet of andere geuren er niet
meer uitgeraken zullen nodig zijn. Gezever, geprotesteer of gezaag als in maar tis kermis dit weekend , ik heb schrik van
de overgang, ik moet bij de boma/oma/opa/huisdier/vriendin gaan eten kunnen resulteren in 3 opties te bepalen door
2de en 3de jaars.
A) De doop komt naar u thuis
B) Uw overgang wordt verlengd tot 1 volledige dag op ons nog te bepalen weekend
C) De stappen voor het behalen van je totem worden vergroot van 2 stappen naar 3 stappen

Het einde van september (28ste ) om de maand af te sluiten gaan we al eens wat in gang schieten met de training. Wat
dit juist inhoud zullen jullie dan ontdekken zorg al maar dat je wat arm spieren hebt gekweekt of snel genoeg kan lopen.
Greetz,

Team YOLO

Jins
Zaterdag 6 en zondag 7 september:
Omdat het dit jaar 40 jaar scouts, 30 jaar gidsen en 10 jaar akabe is, organiseren we op zaterdag 6 september
voor alle oudleiding van scouts Nijlen een groot kampvuur. Uiteraard zal hier ook drank verkocht worden en
wij gaan die drankstand verzorgen, kwestie van de jinkas al eens goed te spijzigen.
Wij verwachten jullie omstreeks 17,30u aan het lokaal om alles mee klaar te zetten.
De dag nadien is het startdag en dat zal dit jaar een opendeurdag zijn. Ook hier zullen wij de drankstand
verzorgen. Daarom bieden wij de mogelijkheid aan om in het lokaal te blijven slapen, dit is envenwel geen
verplichting.
De jins die niet blijven slapen verwachten wij terug op de scouts omstreeks 12,00u.
Zondag 14 september:
Jullie leiding is dit weekend op leidingsweekend en daarom zal het vandaag geen vergadering zijn.
Zondag 21 september:
Vandaag gaan we een hele hoop bespreken. Data voor jincafe's, actie's die we tijdens het jaar kunnen
ondernemen, enz.....
En we zullen tussendoor misschien ook nog wel is tijd hebben om een spelleke te spelen.
Zondag 28 september:
Na al het werken en bespreken deze maand word het eens een keertje tijd om ons nog eens goed uit te leven.
We gaan dit doen door een geweldig bosspel. Hoe dit allemaal in zijn werk zal gaan zullen jullie vandaag
moeten komen ontdekken.

Vele groeten
Jullie nieuwe leiding: J&J
P.S. Al onze zondag activiteiten zijn van 14,00u tot 17,00u tenzij anders vermeld

Dag Tinamoe-leden!
Na een deugddoende vakantie wordt het weer dringend tijd dat we erin vliegen. Vinden jullie dat
ook niet? Jullie zijn waarschijnlijk heel benieuwd naar wie jullie leiding wordt… Wel, dat zullen
jullie op huisbezoek snel te weten komen. Hoe de maand september eruit zal zien, kunnen we al
een beetje verklappen…

zaterdag 6 september 2014: startdag
Jullie worden van 14u tot 17u aan de lokalen verwacht voor een spetterende startactiviteit. We
garanderen jullie dat het nieuwe scoutsjaar op een supertoffe manier zal worden ingezet! Jullie
zullen die dag jullie medeleden en jullie leiding ook beter leren kennen.
Ken je vriendjes die ook wel eens willen komen proberen bij Akabe? Breng ze gerust mee! Hoe
meer zielen, hoe meer vreugd! 

zaterdag 20 september 2014: spelen, ravotten, amuseren, plezier maken, …
Jullie leiding zal ervoor zorgen dat ook deze vergadering eentje zal zijn om nooit meer te
vergeten. Wat ze precies in petto hebben, kunnen we nu nog niet vertellen. Wel kunnen we
jullie vertellen dat ook deze vergadering door zal gaan aan de lokalen van 14u tot 17u.

Tot snel!
Een stevige linker,
Anneleen, Charlotte, Chiara, Hanne, Hannelore, Julie, Lieselot, Liselotte, Marlies, Nando, Natalie,
Quinten, Sarah, Sofie, Tine, Wannes en Wesley

We vliegen erin!
Tak

Leiding

Mailen naar:

Groepsleiding

An Van Baelen
Gommaar Van Roie
Thomas De Keulenaer

groepsleiding@scoutsnijlen.be

Groepsleiding

Anneleen Van De Velde
Wannes Chauvaux

groepstinamoe@scoutsnijlen.be
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0485 85 79 35
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