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Verjaardagen 

 

Een gelukkige verjaardag en drie kussen voor al onze 

scouts en gidsen die in februari jarig zijn! 

 

 

JENS ROEVENS 2 februari 21 jaar Kapoenenleiding 

LYSANDER FONTYN 2 februari 10 jaar Kawel Akabe 

MIRTHE VANMARSENILLE 4 februari 9 jaar Kabouter 

CAS HUISMAN 6 februari 12 jaar Jongverkenner 

FILIP BRUYNSEELS 6 februari 12 jaar Jongverkenner 

NETTE DE MEYER 8 februari 7 jaar Kapoen 

AMBER SMETS 10 februari 18 jaar Jin 

MARIEKE LEIRS 19 februari 20 jaar Kabouterleiding 

BENT SMETS 22 februari 20 jaar Welpenleiding 

LETO LOUBIN 24 februari 11 jaar Kabouter 

STAN PAUWELS 25 februari 7 jaar Kapoen 

NANDO MERTENS 25 februari 19 jaar Leiding Akabe 

JORAM VERHAEGEN 28 februari 20 jaar Jin Akabe 

HANNE VERHAEGEN 28 februari 21 jaar Leiding Akabe 

 

 

  



Kapoenen 
 

 

 

 

 

 



Kabouters 
Zondag 7 februari: Carnaval 

Zet maar allemaal die feestneus op, want het is carnavalstoet in Herenthout! 

Kom om 14u  in je mooiste, tofste, grappigste,… verkleedkleren naar de scoutslokalen. Van daar 

uit vertrekken we naar Herenthout, waar we om 16u30 terug vertrekken richting Nijlen (exacte 

plaats wordt nog meegedeeld). Vergeet ook geen zak mee te nemen om al dat lekkers in te 

steken! ;) 

Graag rekenen we vandaag op jullie lieve ouders om ons te brengen en te halen. We zullen hier 

nog een mail voor rondsturen. 

 

 

Zondag 14 februari : Cupidovergadering 

Vandaag is het wereldwijd dé dag van de liefde. Om dit te vieren, doen we vandaag dan ook alles in 

dat thema. We beginnen al met volledig in de kleuren van de liefde naar de scouts te komen. 

Jullie worden allemaal, volledig in het roos/rood gekleed, om 14u opgewacht door Cupido, en mogen om 17 vol van 

liefde weer naar huis. 

 

Zondag 21 februari : Weerwolvenvergadering 

Bloeddorstige weerwolven maken Wakkerdam onveilig. Elke nacht gaan ze op stap en richten ze 

een heus bloedbad aan. De burgers kunnen jullie hulp dus heel erg hard gebruiken. Hopelijk 

kunnen jullie op tijd alle weerwolven ontmaskeren , voor het hele dorp is uitgeroeid. Kom vanaf 

14u ontdekken wie een brave burger is en wie een hongerige weerwolf. Om 17u mogen jullie - 

hopelijk - allemaal weer naar huis. 

 

 

Zondag 28 februari: Kesselse Hei 

Hoog tijd dat we de schapen op de Kesselse Hei nog eens gaan storen! Kom allemaal, lekker warm 

ingepakt, naar de scouts om 14u. Neem ook jullie fiets mee, zodat we sneller aan de hei zijn en daar 

dus langer kunnen ravotten! Om 17u mogen jullie helemaal uitgespeeld weer naar huis. 

 

 

 

Groetjes van de àllertofste leiding, 

Lies, Marieke & Arne  



Welpen 
7 februari 

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we deze zondag naar de carnavalstoet in Herenthout. We 

spreken af om 13uur op de parking van het rusthuis ‘Boeyendaalhof’ op de Itegemsesteenweg 

3. Het is HEEL belangrijk dat jullie verkleed komen. Neem ook zeker een zak mee zodat jullie al 

het snoep mee naar huis kunnen nemen. Om 16 u zijn we terug aan de parking. 

 

14 februari 

Vandaag is het Valentijn, de dag van de liefde. Wij doen echter niet mee aan al dit melige gedoe, daarom gaan we deze 

zondag nog eens bewijzen dat wij echte mannen zijn. Wat gaan we doen vandaag? Dat is een verrassing. Kom het 

ontdekken tussen 2 en 5. 

21 februari 

Een maand geleden hebben jullie alle tips en tricks van geheimagenten geleerd. 

Vandaag gaan we deze vaardigheden gebruiken om de kwade plannen van Dr. X te 

dwarsbomen. Trek jullie zwarte pakken maar aan, zet die zonnebrillen op en poets jullie 

badges! Onze missie start exact om 14:00u en zal afgelopen zijn om 17:00. Over en uit.  

 

 

28 februari 

Vandaag steken we de Atlantische Oceaan over en gaan we naar het land van baseball, 

American football, hamburgers en vrijheid. Bereid jullie voor op een namiddag vol sporten 

zoals honkbal, rugby en hockey. De games beginnen om 2u en de winnaars zullen uit de bus 

komen rond 5u. Yes we can!  

Stevige linker van jullie leiding, 

Bent, Jules en Sebastian 

  



Jonggidsen 
Zondag 7 februari 

Wegens het koude weer zijn wij ook genoodzaakt onze planning aan te passen. We zullen houden vandaag Eskimo 

spelen. Zorg voor aangepaste kledij want binnen zitten zal er vandaag niet in zitten. 

Zondag 14 februari 

Het is weer tijd voor een beetje cultuur!! Onze buren uit Herenthout kunnen één ding heel goed 

en dat is stoeten, ze zijn namelijk de eigenaar van de oudste carnavalsstoet van Vlaanderen! Al 

sinds 1892 wordt dit evenement georganiseerd. Ook in 2016 gaan wij hier weer een kijkje 

nemen. 

Voor de verandering komen we samen om 14u aan het standbeeld voor de gesneuvelden. 

Kruispunt Nijlense Steenweg en Gelderstraat. 

 

Zondag 21 februari 

Knutselen, het is niet voor iedereen in onze groep vanzelfsprekend. Maar omdat jullie al zo braaf zijn geweest dit jaar 

wil de leiding hun grenzen wel eens verleggen. Dit houdt echter wel in dat jullie deze keer de leiding eens iets kunnen 

bijleren in plaats van de leiding jullie. 

 

Zondag 28 februari 

Houden jullie van een verrassing? Wij denken van wel, daarom vertellen we nog niet wat we vandaag gaan doen. Wat 

we al wel weten is dat het iets is dat jullie dit jaar nog niet gedaan hebben! Zijn jullie benieuwd wat het is? Kom dan 

zeker om 14u eens langs 

 

BELANGRIJKE INFO 

Het gouwweekend gaat door van 22-24 april, noteer dit in jullie agenda’s want spelen met een hele gouw is NOG leuker 

dan enkel scouts Nijlen. 

Ook vragen we jullie nog eens om €5 mee te nemen zodat wij drinken kunnen blijven kopen voor jullie. 

 

 

Ook deze keer met groeten van de leiding 

Ellen en Niels 

 

  



Jongverkenners 
Zondag 7 februari:  
 
Aangezien jullie allemaal stevige beesten zijn moeten we dit natuurlijk laten 
zien aan de buitenwereld. Met bomen gooien, hamers smijten, een 
worstelpartij,… allemaal geen probleem! Trek die kilten maar aan en kom de 
titel van sterkste jongverkenner verdedigen.   
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 14 februari:  
 

Woehoew!!! Het is weer tijd om prins carnaval kaal te plukken. Kom zeker met de fiets 
om 14u naar het lokaal. We zullen rond 17u terug zijn met goedgevulde zakken, kappen, 
buidels,… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zondag 21 februari: 
 
Wat moet je doen om te overleven in de wildernis?.......... Natuurlijk op een 
kampvuur kunnen koken. Dat gaan we vandaag nog eens oefenen met een 
traditionele woudloperkeuken zodat jullie zeker niet verhongeren.   
 
  
 
 
 

Zondag 28 februari:  
 
De ontbijtactie is weer in zicht dus moet er in actie geschoten worden. Haal die verkoop 
skills maar boven want jullie gaan ontbijtkaarten verkopen (voor tips moet je bij de 
Pierre zijn ;) ). 
Hoe meer er verkocht worden hoe cooler het kamp. Allen inchecken om 14u. 

 

 

 

Groetjes 

Thomas, Jerke, Danish 

  



Gidsen 
7 februari 
Carnaval is weer in het land! Kom dus allemaal tegen 14h met de fiets, verkleed als het 

kan (doe maar eens zot) en dan gaan we er op uit naar de oudste georganiseerde 

carnavalstoet van België namelijk in Herenthout (1893). 

 

Als we terug zijn van de stoet gaan we aan de eerste voorbereidingen beginnen voor het 

spaghettifeest. Dit doen we door er al voor te zorgen dat, wanneer alle andere groepen 

weg zijn, wij het lokaal kunnen schuren en leegmaken zodat we vrijdagavond kunnen 

beginnen met wat nodig is. Het is dus vandaag uitzonderlijk vergadering van 14h tot 

18h. 

 

12-13-14 februari 
Zoals al langer aangekondigd is het dit weekend spaghettifeest. 

 

Alle info en details zullen via mail gestuurd worden. Maar hier is alvast de 

belangrijkste info: 

 Vrijdagavond : Groenten kuisen en zaal klaar zetten. 

 Zaterdag : Restaurantdag ! 

 Zondagmorgen : Lokaal weer opruimen voor de andere groepen. 

 

Zorg zeker dat je er bent, alle helpende handen zijn welkom. En hoe meer we verdienen des te meer we kunnen doen 

op kamp. 

 

21 februari 
Iedereen kent de uitdrukking “Voor een appel en een ei.” wel. Maar tot in hoeverre is 

deze correct? Daarom nemen we vandaag de proef op de som en gaan jullie op 

ruiltocht gaan. 

 

 

 

28 februari 
Pisquiz, kauwgomballenquiz, post-it quiz, … Je kan het niet zo gek bedenken of er bestaat een quiz voor. Dus wij gaan de 

bovenstaande varianten samenvoegen om er de ultieme quiz van te maken. 

Jullie kunnen je brein en eer komen verdedigen van 14h tot 17h en misschien gaan jullie wel iets wijzer naar huis als je 

gekomen bent. 

 

 

Groeten van je leiding, 

Wannabe Einstein en Het Vliegende Spaghetti Monster 

 

 

 

  



Verkenners 
 
7 februari 
 
het is februari en wat is er in februari natuurlijk carnaval en wat gaan wij doen, naar de stoet natuurlijk. Dus allemaal 
met de fiets en uw carnavalbest om te schitteren op dit jaarlijkse evenement. 

vergadering gewoon vanaf 14 uur tot 18uur omdat we het lokaal nog gaan kuisen voor het spaghetti feest. 
 
14 februari 
 
Zoal jullie al meer dan een maand weten is het dit weekend spaghetti feest en verwachten wij jullie allemaal hier om te 
helpen zodat we al onze gasten met een zekere kwaliteit kunnen bedienen. hier volgt nog een mail en eventueel een 
brief van. 
 
21 februari 
 
Bosspel, omdat het weeral een hele tijd geleden is zullen we nog eens een bosspel spelen, deze keer gewone tijden dus 
van 2 tot 5. 
 
28 februari 
 
en als afsluiter houden we een spaghetti vergadering om de restjes van het spaghetti feest nog weg te werken. hier ook 
het gebruikelijke uur 
 

 
 

 
 
 

  



Jins 
7/02 

Haal voor vandaag jullie rolstoelen, krukken en 

ooglapjes maar boven. We gaan trainen voor de 

Paralympics. We gaan trainen voor onze 

specialiteit de pleinspelletjes. Jullie worden 

verwacht om 14u tot 17u. 

12/02- 14/02 

We vertrekken op weekend! Meer info volgt op mail en op jullie facebookgroep. In 

verband met vertrek en terugkomst. Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig!  

19/02 

Het is weer jincafé! Iedereen aanwezig omstreeks 19.30u om 

alles mee klaar te zetten. Als achteraf alles een beetje vlotjes 

verloopt kan iedereen tegen 05.00u in zijn bedje kruipen. 

Vergeet jullie zeker niet te verkleden in jullie meest foutste 

outfit ooit!  

28/02  

Deze keer is het de beurt aan Emeline en Nette om een vergadering in elkaar te 

stekken. Zij worden verwacht om 13.30 en de andere worden verwacht om 14. 

Veel succes!  

Anneleen en Jimmy. 

 

  



 
 

 
 

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

Of aan Chiara via 0477 04 95 20 

13 februari – keukenprinsen en keukenprinses(sen) 

Liefste Kawellen, op zondag 14 februari is het valentijn! Daarom trekken we op 

zaterdag onze mooiste schort aan en duiken we de keuken in. Samen maken we iets 

lekkers dat je thuis aan iemand kan geven die je graag ziet (Je mama, je papa of je 

liefje).  

 

Wanneer we klaar zijn met koken is er vast ook nog tijd voor een kei tof spelletje! 

 

 

 

27 februari: Zwemmen Herentals  

 

Joepie! Wij gaan zwemmen in het zwembad van Herentals! Wij willen om 14u stipt vertrekken aan de scouts dus wees 

zeker op tijd! Neem zeker zwembandjes, zwembroek en handdoek mee! 

 BELANGERIJK: laat via mail of sms weten of je komt en of je al kan zwemmen.  Als je niet kan zwemmen is dat zeker niet 

erg, wij voorzien voor iedereen een persoonlijke begeleider!  

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 

 

  

mailto:kawellentinamoe@scoutsnijlen.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

 

Deze maand zit alles mee op de TéVé!  

13 Februari: Liefde voor muziek!  

Het tv-programma liefde voor muziek draait op volle toeren. De muziek komt overal 

op de radio. DUS! Het is hoog tijd dat wij ook onze eigen versie van Liefde voor 

muziek gaan maken. Wees dus allemaal paraat om 2 uur, en neem zeker je 

muziekaal talent mee! Dan zullen jullie tegen 5 uur allemaal naar huis gaan met jullie 

eigen Hit!  

 

27 Februari, Valkuil!  

Een echte kuil gaat vandaag niet de val zijn, en het is ook 

geen quiz. Maar het principe van ons spel is het zelfde 

als de quiz "valkuil". De vragen hebben we 

vervangen door een heleboel opdrachten klaar te zetten, 

en de val is de tijd. Jaja, de tijd is beperkt! Want vandaag 

spelen we van 2 tot 5 één tegen allen! Dus wees paraat 

want zonder jou hulp zullen we niet op tijd klaar geraken!. 

Pas op want de tijd tikt!  

 Save the date!  

We gaan op weekend! Jaja het is eindelijk zo ver! Dus hou de datum alvast vrij 

want wij gaan van 26 op 27maart op weekend!  Meer info hier over krijgen jullie 

nog per mail! Maar plan op deze dagen al zeker niets, want je zou het weekend 

toch voor geen haar willen missen?  

 

 

Groetjes, jullie (Rare) Leiding!  

  



 

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 

 

13 februari: Slaapvergadering 

 

Naar deze vergadering kijken een heleboel leden al lang naar uit! 

Eindelijk is het zover.. er gaat geluierd worden op de scouts! Wat moet 

je meenemen? Kussen, pantoffels en je pyjama!  

 

En ‘slapen’ maar!  

 

 

 

27 februari: ‘Met 2 en toch alleen’-vergadering 

 

Wie kan je tegenwoordig nog allemaal vertrouwen? Je denkt vaak dat je met 2 

staat totdat je tot het besef komt wel eens alleen te kunnen staan! We testen 

het zelf uit! Wie van onze givers kunnen we nog vertrouwen?  
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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 

 

Zaterdag 13 februari: 

Het is de dag voor Valentijn! en ja, jullie horen ons al aankomen vandaag is 

het Valentijns vergadering. Sprokkel al jullie knuffels en lieve woordjes 

maar bij elkaar en neem ze maar mee. Het wordt een vergadering vol liefde! 

Allen paraat van 14u tot 17u aan onze lokalen.  

 

 

Zaterdag 27 februari: 

Zijn jullie allemaal klaar voor de start? Wie is er klaar om te 

winnen? Wie is er het snelste? Of net de slimste? Heb je zin in nog eens 

een namiddag te ravotten en samen te gaan voor de 

overwinning? Kom dan maar naar onze STRATEGO vergadering. We 

spreken af om 14u aan de lokalen en zijn terug om 17u. Vergeet zeker 

jullie stapschoenen niet want we gaan naar de Kesselse Heide. Vergeet 

ook je regenjas niet moest het weer niet zo geweldig zijn. Hopelijk nemen 

jullie allen jullie energie mee naar de vergadering want die zullen jullie 

nodig hebben! Tot snel! 

  



  



Jullie zondagse cupido’s 
  

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 
Anneleen Van de Velde 
Flore Van De Vel 

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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