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Verjaardagen 

 

Een gelukkige verjaardag en drie kussen voor al onze 

scouts en gidsen die in december jarig zijn! 

 

GOMMAAR VAN ROIE 30-12-1992 Groepsleiding 

JITSE MAES 15-12-2002 Jonggids 
LIEN GIELIS 20-12-2002 Jonggids 

MANON MACKA 7-12-2005 Kabouter 
LARS MACKA 7-12-2005 Welp 

JASPER HOEFKENS 14-12-2007 Welp 
STAN LEMMENS 19-12-2007 Welp 

GILLES VAN PEER 2-12-2008 Kapoen 
MYRTHE VAN PEER 2-12-2008 Kapoen 

STERRE MARNEF 3-12-2008 Kapoen 
KYLIAN VAN ASSCHE 23-12-2008 Kapoen 

AIDEN CLARKE 1-12-2003 Jongverkenner 
MARGO ENGHIEN 5-12-1997 Gids 

LARISSA RAYMAKERS 16-12-1998 Gids 
ZOË PLOMPEN 21-12-2006 Kabouter 

 

  



Kapoenen 
Zondag 6 December 2015 

We hopen dat jullie allemaal braaf zijn geweest dit jaar. Want de sint komt vandaag een 

bezoekje brengen aan de brave kapoentjes. Alle kapoentjes worden van 14h tot 17h verwacht 

op de scouts.   

 

Zondag 13 December 2015 

Total loss in het bos!!! Vandaag gaan we de kesselse heide nog eens onveilig maken. Zo als 

gewoonlijk komen we op de scouts samen om 14h  en eindigen we daar ook om 17h .   

 

Zaterdag 19 December  2015 

Vandaag vieren we ons kerst feestje. Uw leiding voorziet een overheerlijke kerstmaaltijd. Maar voor de 

cadeautjes rekenen we op onze kapoentjes. Neem allemaal een klein cadeautje mee van maximum 5 

euro. Voor wie jouw cadeau is en van wie je er een krijgt zal het "kapoenen kerstspel" bepalen.  

 

Groetjes van jullie leiding! 

Jens, Omri, Daan en Silke 

  



Kabouters 
Zondag 6 december 

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint,…. Zoals jullie weten komt op 

6december altijd die lieve, goede oude man bij de brave kindjes langs. 

Vandaag zullen we weten welke kabouters er dit jaar heel flink zijn 

geweest en welke er in de zak van zwarte Piet zullen belanden. Kom naar 

de scouts van 14u-17u en wie weet krijg je van Sint en Piet wel een 

verrassing!! 

 

 

Zondag 13 december 

Omdat vorige maand de omgekeerde vergadering niet is kunnen doorgaan, gaan we ze vandaag plannen!! 

Oefen al maar met de namen omgekeerd te zeggen en de standaard spelletjes achterstevoren te spelen want 

vandaag is echt alles omgekeerd. Dus kom NIET naar de scouts van 17u- 14u. (hahaha dus wel hé!! Kom naar 

deze grappige vergadering van 14u-17u). 

 

Zaterdag 19 december 

KERSTFEESTJE!!! Het is tijd voor een feestje, want het is bijna Kerstmis. Kom 

allemaal naar de scouts met een klein cadeautje van maximum 7euro en een 

lege maag. De uren wanneer jullie kunnen komen smullen van ons kerst-etentje 

en een cadeautje kunnen uitpakken volgt nog.  

 

 

Zondag 27 december 

Vandaag is het geen vergadering omdat jullie waarschijnlijk druk zullen bezig zijn met cadeautjes uit te pakken 

en kerstliedjes te zingen bij de familie.  

 

Extra info:  

Kampdatum: 4-10juli 

 

Fijne Kerst!! 

Jullie leiding 
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Welpen 
Zondag 6 december – Sinterklaas 

Dag Sinterklaasje, dáág, dáág, dáág, dáág Zwarte Piet! Vandaag is dé énige échte 

Sinterklaas jarig. Héél de nacht heeft hij met zijn paard over de daken gegaloppeerd om 

alle pakjes op tijd in alle schoorstenen te gooien. Gelukkig kon hij nog tijd vinden in zijn 

drukke agenda om ook even op de scouts langs te komen om ons te vertellen wie de 

stoute welpen zijn. Willen jullie dit ook te weten komen of hebben jullie gewoon zin in 

snoepjes? Kom dan zeker een kijkje nemen van 14u tot 17u. 

 

Zondag 13 december – De slimste welp ter wereld 

Deze zondag gaan we quizzen! Dus let deze week voor de verandering maar 

eens goed op in de klas en luister aandachtig naar jullie juf of meester, want 

wie weet helpt dat jou wel om de slimste welp ter wereld te worden. De 

eerste vraag wordt om 14u gesteld en om 17u is de winnaar bekend. 

 

 

Zaterdag 19 december – Kerstfeestje 

Deze zaterdag vieren we feest! En niet zomaar een feest, we vieren Kerstmis! Dat 

betekent lekker en veel te veel eten en natuurlijk niet te vergeten: cadeautjes! Kom 

daarom maar met veel honger naar de scouts en breng een cadeautje mee van 

maximum €5. Het eten staat om 13u op tafel en om 16u zijn alle cadeautjes uitgepakt. 

 

 

Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar! 

  



Jonggidsen 
Zondag 6 december 

Vandaag komt de Sint ook langs op de scouts, zij die braaf zijn geweest krijgen lekkers de anderen mogen mee in de zak 

van zwarte piet. Warm jullie stembanden al maar op en studeer jullie beste Sinterklaasliedjes al maar in. 

Vrijdag 11 december 

We houden voor de verandering vandaag eens een vergadering binnen. We houden een filmavond, jullie 

nemen een dekentje mee en wij zorgen voor een hapje en een drankje voor tijdens de film. De film die we 

gaan zien hebben we hopelijk al in één van de vorige vergaderingen besproken. 

Aanwezig van: 19u – 22u 

Zaterdag 19 december 

Net zoals voetballers houden we op de scouts een korte winterstop natuurlijk willen we voor deze winterstop 

nog even gezellig samen zijn. Zoals elk jaar is het dus ons kerstfeestje. 

Jullie moeten thuis niet eten de leiding zorgt voor een ongetwijfeld heerlijke maaltijd. Breng deze laatste 

vergadering van het jaar dus nog jullie goede humeur en een lege maag mee. 

Aanwezig van: 18u – 21u 

 

We wensen jullie voor de rest nog prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe, 

Niels en Ellen 

 

  



Jongverkenners 
Zondag 6 december 

 

Zie ginds komt de stoomboot… Jaja, vandaag komt de enige echte sinterklaas langs. Hij zal weer veel 

snoepjes bij hebben (of toch alleen voor de brave kindjes) waar jullie, jullie buik mee kunnen vol eten.  

 

 

 

 

 

Zondag 13 december 

 

TEN AANVAL!!! Vandaag is het oorlog tussen de jongverkenners. Headshot hier, bodyshot daar, 

het zoutdeeg vliegt er weer op los. Kom je kamp verdedigen in deze ware strijd en keer 

moegestreden, al dan niet volledig weer naar huis. 

 

 

 

 

 

Zaterdag 19 december 

 

Het is weer kerst en daar hoort natuurlijk een feestje bij. Ons kerstfeestje zal om 18u van start gaan en 

zal eindigen rond 21u. En in plaats van een cadeautje neemt iedereen  een zelfgemaakt dessertje mee 

want wat is er mooier dan van elkaars hartelijk gerechtje te proeven?  

 

 

 

 

Zondag 27 december 

Omdat we deze periode volop in de familiefeestjes zitten zal het vandaag geen 

vergadering zijn.  

 

 

Prettige feestdagen en de beste wensen, 

Thomas, Jerke, Danish 



Gidsen 
Vrijdag 4 december 
Maffiadroppingnachtspelvergadering, het is tijd om eens verschillende standaard 

avondvergaderingen te combineren tot 1 groot super spel. Wat dit allemaal 

inhoudt moet je uiteraard komen ontdekken van 19h tot +-22h. 

 

Als het weer echt tegen zit of we zijn met niet genoeg zal het alternatief een filmvergadering worden. 

 

Vrijdag 11 december 
In de auto op weekend hebben jullie je zangtalent toch al eens “lichtjes” getoond. Het dansen 

daarin tegen bleef bij het op en neer gaan van de autovering. Wat betekent dit, we gaan vandaag 

Singstar en Just Dance spelen. Willen jullie je leiding eens echt in actie zien? Heb je het idee dat je 

zelf niet kan dansen of zingen. Geen nood, wij ook niet ! De moeite waard dus om eens te komen 

kijken (en beter niet luisteren als je je gehoor lief hebt). 

 

Het “zingen” en dansen begint om 19h en om 22h hebben we jullie wel weer naar huis gezongen. 

 

Heb je zelf een versie van Singstar of Just Dance aarzel dan niet om deze mee te nemen. 

 

Zaterdag 19 december 
Naar jaarlijkse traditie doen we ook dit jaar weer een kerstfeestje om het jaar 2015 in schoonheid af te sluiten. Neem 

allemaal een pakje mee van ongeveer €5 en wij gaan ook proberen tegen het kerstfeestje een verassing te hebben. 

 

Het aanschuiven kan beginnen om 18h en om 21h mag iedereen weer naar huis. 

 

Nota: 
Alle info over het kamp zal via mail gebeuren. Wij proberen de belangrijkste zaken zo snel mogelijk door te sturen. 

Voornamelijk betreffende de kampdata. 

 

 

Met veel “zingende” groeten, 

Wannes & Rik 

  



Verkenners 
 

zondag 6 Dec 

Hij komt hij komt die lieve goede sint… Zo als jullie al wel konden raden is het vandaag sint 

vergadering! De vergadering start om 14u en stopt om 17u. Ik hoop dat jullie allemaal braaf 

zijn geweest    

Vrijdag 11 Dec  

Vandaag gaan we casino avond houden. Trek jullie meest stijlvolle outfit aan en let the games 

begin! Het casino gaat open om 19.30u en sluit om 22.30. Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig! 

Zaterdag 19 dec  

Het is weer zo ver het is kerstmis dus ons kerstfeest staat voor de deur het start om 18u en 

duurt tot 21u. hopelijk zijn jullie er allemaal bij! 

Zondag 27 Dec  

Omdat Kerstmis nog maar net voorbij is en iedereen nog wat familiebezoekjes moet brengen 

is het daarom vandaag geen scouts. Geniet van jullie scouts vrije zondag! 

Stevige linker 

Niels en Sander 

 
 
 
 

  



Jins 
Zondag 6 december: 

Het is weer zover, hij komt er weeral aan. We hebben het natuurlijk over niemand anders dan de lieve goede 

Sint. Iedereen die braaf geweest is dit jaar zal waarschijnlijk wel een cadeautje krijgen en degene die stout 

geweest zijn, die zullen het met zwarte piet moeten uitvechten.  

Aankomst stoomboot 14.00 vertrek terug naar Spanje 17.00 

 

Zaterdag 12 december 

Het is geen jincafe deze maand maar er is wel een privefeestje in het lokaal waar wij den drank mogen doen. 

Iedereen die even weg wil van zijn boeken en een uurtje kan komen helpen het begint omstreeks 15.00u en 

het zal een geweldig stuk in de nacht zijn als het gedaan is. Examens en school gaan voor dus als je niet kan 

komen helpen dan is dat geen probleem. 

 

Zaterdag 19 december 

Vandaag gaan we een paar uurtjes helpen op de babyborrel van het nieuwe kleine scoutje van Yves en Judith. 

Babbyborrel is van 14.00 tot 18.00 dus graag een kwartiertje op voorhand aanwezig. Dit gebeuren gaat door 

in de refter van de zevensprong. Aansluitend hierop begint ons kerstfeest waar we lekker ons buikje gaan vol 

eten en drinken. We spreken tegen dan nog wel af voor de pakjes. 

 

Fijn sinterklaasfeest 

Prettige kerst 

En gelukkig nieuwjaar  

(dan hebben we da ook weeral allemaal gehad) 

Anneleen en Jimmy 

 

  



 
 

 
 

Kan je niet komen? Laat het tijdig weten via kawellentinamoe@scoutsnijlen.be. 

Of aan Chiara via 0477 04 95 20 

5 december: Sinterklaas komt op bezoek  

Jeeuj! De sint komt op bezoek! En we hebben gehoord dat hij nog extra zwarte pieten zoekt. Om 

zwarte piet te kunnen worden, heb je wel een pietendiploma nodig. 

Wij zagen het al helemaal zitten om zwarte piet te worden dus hebben we onmiddellijk naar de 

sint gemaild. Dit is zijn antwoord: 

“Dag Lieve kawellen, 

ik heb gehoord dat jullie graag zwarte piet willen worden. Ik zie dat al helemaal zitten! Om zwarte piet te worden moet 

je wel een zwarte pietendiploma hebben.  Dit diploma kunnen jullie behalen door, met jullie groep, een aantal typische 

taken van zwarte piet oefenen. Als jullie deze taken kunnen krijgen jullie van mij het diploma van echte piet en 

verwelkom ik jullie met veel plezier in mijn team. 

Ik ben er zeker van dat jullie dat heel goed gaan doen! 

Tot 5 december, 

De sint & zijn pieten” 

Dus kawellen, jullie weten wat ons zaterdag 5 december te doen staat. Vanaf 14u ben je welkom om te komen oefenen. 

Als we volleerde pieten zijn gaan we dan langs bij de sint. Zijn jullie er klaar voor om een echt pietendiploma te 

behalen? (Samen gaan wij dat kei goed doen!)  

Wij hebben er al veel zin in! 

Groetjes van de kawellenleiding.  

19 november: Kerstvergadering (17-20u) 

Joepie! Het is nog eens feest! Deze keer vieren we kerst. Let op, dit doen we niet op de gewone uren 

maar ’s avonds tussen 17-20u. Doe je nette kleren aan voor een fantastisch akabefeest met veel 

randanimatie! Er gaat ook lekker gekookt worden door een team van ervaren topkoks. 

Het is ook de bedoeling dat iedereen een cadeautje meeneemt. Je mag dit zelf knutselen of iets 

kleins kopen. Zie zeker dat het niet meer kost dan 5€. Deze cadeautjes worden dan gewisseld tussen 

de leden van de kawellen. Je neem dus maar 1 cadeautje mee en je krijgt 1 cadeautje terug. 

Het wordt heel leuk dus zeker komen!  

Groetjes van Chiara, Charlotte & Jolien! 

Heb je vragen/opmerkingen of kan je kawel niet komen? Laat dan iets weten via mail naar 

kawellentinamoe@scoutsnijlen.be of via gsm aan Chiara: 0477049520 
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Heb je vragen/opmerkingen of kan je niet komen? Laat dan iets weten via mail naar jonggiverstinamoe@scoutsnijlen.be of bel/sms Ward: 
0474063362 

Dag Jonggivers!  

 

Wat was november toch een rustige maand… Alleen maar eten en slapen, meer was er niet te beleven.  Ach ja, wie er 

niet bij was heeft dus niet veel gemist! Of toch wel? Wel, dan kunnen we dit enkel maar verbeteren door er in 

december weer hard tegen aan te gaan! WANT! !!  

 

Op 5 December komt de sint!  

 

En ja, bij de sint horen zijn ondeugende knechtjes! Dus bereid u maar voor op een 

vergadering vol ondeugende situaties en toestanden die alleen wij maar kunnen 

meemaken! En we willen toch niet de aankomst van de sint en zijn pieten missen? 

Wees dus allemaal paraat om 14 uur! En ga vol ondeugende verhalen weer lekker 

naar huis om 17uur!  

De sint is nog maar net weg, en de Kerstman staat al voor de deur!  

Op 19 december gaan we dit dan ook vieren!  

Het is een groot kerstfeest met alles erop en eraan! Verwacht u dus maar aan veel lekker 
eten en een sfeer die je nergens anders kan vinden dan bij ons aan het lokaal!  

Maar een kerstfeest zou niet zo speciaal zijn, als we er geen speciaal uur op plakken! Wees 
dus allemaal om 17 uur volledig uitgehongerd aan het lokaal, en dan kunnen we jullie tegen 
20uur naar buitenrollen met jullie gevulde buikjes! Met kerst is het altijd leuk om een klein 
cadeautje te krijgen.  
Daarom vragen we of jullie een klein cadeautje meegeven aan de leden van +/- 5 euro. 
Dit cadeautje is voor een ander lid, zorg er dus voor dat het voor meisjes en jongens 
toegankelijk is. 

 

Een feestelijke knuffel van jullie leiding!  

Akabe! Het is toch ook altijd feest! Dus wees zo talrijk mogelijk aanwezig!  

Als je er niet kan zijn, dat zou toch jammer zijn. Laat het ons dan ook weten op onze mail : 

jonggiverstinamoe@scoutsnijlen.be of op het nummer  0474/ 06 33 62  



 

Heb je vragen/opmerkingen of kan je giver niet komen? Laat dan iets weten via mail naar 

giverstinamoe@scoutsnijlen.be of via gsm aan Julie: 0489413803 

Beste Givers!  

Vorige maand waren er een paar vergaderingen weggevallen maar nu vliegen we er weer volop in.  

5 december  (14:00-17:00) 

Hou je schoen maar klaar en oefen je sinterklaasliedjes nog eens want ook 

dit jaar komt de sint bij ons op bezoek.  We zullen alles vandaag dan ook 

helemaal in het thema van sinterklaas zetten. Givers hou jullie klaar voor de 

super toffe sinterklaasspelen.       

 

19 december: kerstvergadering (17:00-20:00) 

Naar jaarlijkse gewoonte vieren wij ook kerstmis op de scouts. Dit jaar worden 
jullie verwacht op de scouts van 17:00 tot 20:00.  Jullie hoeven thuis niet te eten 
voor jullie naar hier komen want wij voorzien een super lekkere kerstmaaltijd.  
Voor het kerstfeestje mogen jullie allemaal een zelfgemaakt  cadeautje 
meenemen.  

 

Stevige linker, 

Hanne, Sofie, Nick en Julie 

Heb je vragen/opmerkingen of kan je giver niet komen? Laat dan iets weten via mail naar 

giverstinamoe@scoutsnijlen.be of via gsm aan Julie: 0489413803 

  



 

Heb je vragen/opmerkingen of kan je niet komen? Laat dan iets weten via mail naar jinstinamoe@scoutsnijlen.be of 

via gsm aan Nando: 0488815666 

5 December: De Sint komt !!! 

Hoor wie klopt daar kinderen? Ja inderdaad, Sinterklaas komt langs! 

Zoals elk jaar bezoekt hij alle brave kindertjes en natuurlijk zitten er op 

onze scouts ook wel een paar..  

 

19 december: Kerstfeestje (17:00u-

20:00u) 

Kerstmis is toch de gezelligste tijd van het jaar? Of niet?  

Natuurlijk wel als we dit samen kunnen vieren met de 

leukste scouts van heel Vlaanderen! Het zal een typisch 

kerstmarktje zijn maar dan in scoutsstijl. Ook is er een 

verassingsoptreden..  

 

 

 

Even ter informatie: 

Ons weekend zal doorgaan van 25 maart – 27 maart 

Ons kamp zal doorgaan van 7 juli – 12 juli  

 

Laten we er een super laatste maand van 2015 van maken, en tot op de 

scouts!!!  

  



  



Prettige kerstdagen en een gelukkig 

nieuwjaar vanwege… 
  

Tak Leiding Mailen naar: Bellen naar: 

Sparlekijn 
Kapoenen Jens Roevens 

Silke Van Nuffel 
Daan Umans 
Omri Van Dingenen 

kapoenen@scoutsnijlen.be 0476 61 35 65 
0476 75 99 18 
0491 19 96 28 
0483 72 37 89 

Kabouters Lies Gorris 
Marieke Leirs 
Arne Maes 

kabouters@scoutsnijlen.be 0470 31 05 85 
0471 11 47 24 
0491 88 88 51 

Welpen Sebastian Van De Moortel 

Bent Smets 
Jules Philibert 

welpen@scoutsnijlen.be 0472 01 55 52 

0494 05 32 81 
0474 13 29 05 

Jonggidsen Niels Schoeters 

Ellen De Schrijver 

jonggidsen@scoutsnijlen.be 0477 95 96 38 

0498 06 19 27 

Jongverkenners Danish Gorris 
Thomas De Keulenaer 
Jerke Van Elsen 

jongverkenners@scoutsnijlen.be 0471 66 00 42 
0485 85 79 35 
0487 98 34 33 

Gidsen Wannes Leirs 
Rik Celis 

gidsen@scoutsnijlen.be 0470 83 27 42 
0498 35 19 32 

Verkenners Sander Celis 

Niels Koyen 

verkenners@scoutsnijlen.be 0494 31 56 32 

0474 74 62 86 

Jins Jimmy Meuris 
Anneleen Pauwels 

jins@scoutsnijlen.be 0474 55 61 80 
0476 67 85 10 

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 

Tinamoe 
Kawellen Chiara Peeters 

Charlotte Corthals 

Jolien Boydens 

kawellentinamoe@scoutsnijlen.be 0477 04 95 20 

Jonggivers Ward Celis 
Liselotte Franquet 
Angelika Vermeerbergen 

Dorien Van Den Brande 

jonggiverstinamoe@scoutsnijlen.be 0474 06 33 62 

Givers Julie Gielis 
Hanne Verhaegen 
Sofie Braeckmans 
Nick Vanden Bosch 

giverstinamoe@scoutsnijlen.be 0489 41 38 03 

Jins Nando Mertens 
Maïté De Smet 
Bram Obbels 
Hannelore Decorte 

jinstinamoe@scoutsnijlen.be 0488 81 56 66 

Groepsleiding Anneleen Van de Velde 

Charlotte Corthals 
Ward Celis 

groepstinamoe@scoutsnijlen.be 0479 44 15 67 

0472 62 45 22 
0474 06 33 62 
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