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Verjaardagen 
TRISTAN THYS 1 juni 13 jaar Jonggiver Akabe 

JULIE GIELIS 2 juni 19 jaar Leiding Akabe 

LISELOTTE FRANQUET 3 juni 20 jaar Leiding Akabe 

CHARLOTTE CORTHALS 4 juni 24 jaar Leiding Akabe 

SOFIE BRAECKMANS 8 juni 22 jaar Leiding Akabe 

FEMKE WOUTERS 3 juli 15 jaar Giver Akabe 

DIMPHNA VERHAEGEN 5 juli 16 jaar Giver Akabe 

THOMAS TAFFIJN 15 juli 18 jaar Giver Akabe 

WARD CELIS 16 juli 23 jaar Leiding Akabe 

ANGELIKA VERMEERBERGEN 26 juli 20 jaar Leiding Akabe 

ORLANDO DE VOS 27 juli 9 jaar Kawel Akabe 

JULIE DROSSAERT 12 augustus 22 jaar Jin Akabe 

DORIEN VAN DEN 
BRANDE 

13 augustus 22 jaar Leiding Akabe 

QUINTEN FIEUWS 13 augustus 15 jaar Giver Akabe 

TRISTAN VAN DEN EYNDE 18 augustus 11 jaar  Jonggiver Akabe 

ALOÏS VAN OSTAEDE 18 juni 13 jaar Jongverkenner 

JERKE VAN ELSEN 4 juni 19 jaar Jongverkennerleiding 

SAMM TERREUR 26 juni 9 jaar Kabouter 

JULES PHILIBERT 25 juni 19 jaar Welpenleiding 

ANNABEL DERBOVEN 6 juni 7 jaar Kapoen 
ANNE-SOPHIE NUYTS 29 juni 8 jaar Kapoen 

ILYAS EYCKENS 10 juni 7 jaar Kapoen 

TIBO KEIRSMAEKERS 12 juni 15 jaar Verkenner 

QUINTEN DE POORTERE 12 juni 11 jaar Welp 

STAN CLAES 16 juni 10 jaar Welp 

WOUTER JANSSEN 25 juni 11 jaar Welp 

YVES TORFS 3 juni 11 jaar Welp 

FLISSE PEETERS 30 juli 15 jaar Gids 

NETTE PEETERS 30 juli 15 jaar Gids 

NETTE VAN ELSEN 29 juli 18 jaar Jin 

FLORE GIELIS 14 juli 12 jaar Jonggids 

HELEEN VAN DE MOORTEL 30 juli 13 jaar Jonggids 

LANDE ROEVENS 22 juli 14 jaar Jongverkenner 

TRISTAN PEETERS 11 juli 12 jaar Jongverkenner 

EMSKE HUYGELBERGHS 3 juli 11 jaar Kabouter 

FIEN DE WAELE 12 juli 11 jaar Kabouter 

DAN KLERKX 11 juli 8 jaar Kapoen 

DONNE BRUYNDONCKX 10 juli 7 jaar Kapoen 

FLEUR JANSSENS 9 juli 8 jaar Kapoen 

GILLES ROOFTHOOFT 10 juli 9 jaar Welp 

JORICK STEVENS 12 juli 9 jaar Welp 

LOWIE BRUYNDONCKX 27 juli 11 jaar Welp 

RIK VAN MEENSEL 9 juli 10 jaar Welp 

MATTIES ROOFTHOOFT 25 augustus 13 jaar Jongverkenner 

FLEUR VERMEULEN 1 augustus 6 jaar Kapoen 

LENN DENEIRE 16 augustus 9 jaar Welp 

WARD HOEFKENS 19 augustus 11 jaar Welp 



 

 

  



Kapoenen 
 

5 Juni 

 

De allerlaatste vergadering van het jaar! Deze kan je 

niet missen, hé! Vandaag vliegen we er met heel de 

scouts in. Samen met alle scouts takken maken we er 

een onvergetelijke namiddag van. Jullie zijn allemaal 

welkom om 14u en om 17u is het alweer afgelopen. 

 

 

Belangrijk! Om 13u houden we een infomoment 

over het kamp. Alle ouders zijn dan zeer welkom. 

Hier krijgen jullie het kampboekje en belangrijke 

informatie over het kamp (5 juli tot 10 juli). Kan je er niet bij zijn? Geen 

probleem! We zullen      

dan alle informatie doorsturen per mail.  

 

 

Zonnige groeten, 

Silke, Gommaar, Daan, Omri en Jens 

 

 

 

PS: De jins houden een carwash op 5 juni, mochten jullie een vieze auto hebben, is dat de 

moment om hem, tegen een vrije gift, te laten wassen. 

  



Kabouters 
Zondag 5juni: 

LAATSTE VERGADERING!! Waaaaaaat nu al!! En  omdat het de allerlaatste vergadering van dit scoutsjaar is, gaan we 

eens iets speciaals doen. Wat dit zal zijn, zullen jullie dan nog wel te weten komen. (bij goed weer, pak dan zeker 

allemaal jullie bikini en een handdoek mee. Want dan wordt het een waterspelletjes vergadering). 

 

Belangrijk!!! Infoavond kamp op vrijdag 17 juni om 19u30 aan de scoutslokalen. 

 Nog eens de kampdatum: van 4-10 juli. 

 

 

Groetjes, 

Arne, Marieke en Lies.  
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Welpen 
Zondag 5 juni 

De eerste zondag scouts van juni, de laatste zondag scouts van dit scoutsjaar. Vandaag nemen we afscheid, maar 

gelukkig niet voor lang. Omdat jullie ons een maandje zullen moeten missen, zullen we vandaag extra ons best doen om 

met een knaller af te sluiten. Zijn jullie benieuwd naar wat dit allemaal betekent? Wees dan zeker allen paraat van 14u 

tot 17u. 

Tot op kamp! 

Bent, Jules & Sebastian 

  



Jonggidsen 
Zondag 5 juni 
Om het jaar mee af te sluiten, gaan we nog een laatste keer goede, ouwe 
waterspellekes spelen! We verwachten jullie (en de warme zon ook) om 14u aan de 
scoutslokalen. Om 17u is er nog een afsluitmoment voorzien om met de hele scouts 
het jaar af te sluiten.  
 
 
 
Zondag 26 juni 
Om zeker te zijn dat we niets vergeten, gaan we vandaag om 14u met z’n allen de container inladen aan de 
scoutslokalen. We verwachten dan ook dat iedereen die meegaat op kamp, een handje komt toesteken. Jullie bagage 
komt samen jullie mee op 1 juli.  
 
 
 
Vrijdag 1 juli 
Eindelijk is ’t zover! 10 dagen lang kei veel plezier en super coole spellekes, we gaan er geen genoeg van krijgen! We 
vertrekken met z’n allen om 9u aan de scoutslokalen. Tot dan! 
 
 
Zonnige groetjes 
Niels en Ellen  

 

  



Jongverkenners 
Zondag 29 mei 

Benieuwd naar ons fantastische kamp? Dan hebben we goed nieuws: na de vlottentocht houden we om 17u 

een infomoment over het kamp. Alle ouders zijn welkom om te komen luisteren naar onze uitleg en om 

eventueel enkele kritische vragen aan onze schenen te leggen. We controleren de medische fiches nog eens, 

dus eigenlijk verwachten we iedereen die mee op kamp gaat. 

 

 

Zondag 5 juni 

Vandaag is het de laatste vergadering van het jaar :-( We sluiten het jaar af door er nog eens goed in te vliegen 

met een paar pleinspelletjes. Deze zondag weer van 2 tot 5. 

 

Zondag 26 juni 

Om 14u wordt de container ingeladen met alle balken, tenten en ander materiaal 

voor het kamp. We verwachten dan ook iedereen om een handje bij te steken, zodat 

het vooruit gaat. Wie na het inladen een klein hongertje heeft, kan zich altijd 

inschrijven voor de BBQ van Broechemsteenwegkermis. 

 

Donderdag 30 juni 

Controleer je rugzak nog eens en ga op tijd slapen, want morgen is de grote dag: het kamp begint! Wij kijken er 

minstens even hard naar uit als jullie. Tot dan! 

 

 

Jullie allercoolste leiding, 

Jerke, Danish en Thomas 

  



Gidsen 
Zaterdag 4 juni 
Omdat het kamp nu wel heel dichtbij komt (in minder dan een maand zijn we al weg), gaan we op deze avond onze 
kampeninfo houden. We verwachten de ouders (zelf komen mag, maar moet niet) om 20h aan het lokaal. 
 

Het kamp zal verlopen van 1 juli tot en met 12 juli. 
 
 

Zondag 5 juni 
Voor de laatste keer dit jaar gaan we nog eens op een zondag samenkomen. Dit gaan we dan ook 

afsluiten door ons in de keuken terug te trekken. 

Voor jullie naar huis gaan zal er ook nog een afsluitmoment zijn met alle takken om het jaar ten 

einde te brengen zoals we begonnen zijn. In een grote formatie. 

 

Zondag 26 juni 
Toch niet de laatste zondag? 

Omdat de container zichzelf niet inlaadt, hebben we hulp en mankra… 

ahum… vrouwkracht nodig om die in te laden. Dit gaan we dan doen op 

de zondag tijdens de steenwegkermis om 14h. Hoe meer volk er komt 

helpen, hoe sneller deze is ingeladen en iedereen naar huis kan gaan (of 

nog iets komen eten en drinken in de tent van steenwegkermis). 

 

 

 

 

Nu kunnen we jullie enkel nog veel succes wensen met de examens ! 

En verder zijn jullie ook altijd welkom om eens langs te komen op de steenwegkermis van 24-27 juni. Genoeg reclame 

en uitleg staat wel vooraan in het maandbladje. 

 

Studerende groeten, 

Kwannes en Krik 

 

 

 

 

Hier is alvast nog een Japanse puzzel met een kleine hint 

voor het kamp ;) 

 

 

 

 

 

  



Verkenners 
5 juni: 
 
Als afsluiter houden we vandaag nog een pleinspelen om daarna het 
gewone jaar definitief af te sluiten en ons klaar te maken voor het kamp dat 
er aan zit te komen. 
 
 
23 juni - 28 juni 
 
het grootste evenement van scouts Nijlen samen met het mosselfeest, 
iedereen is welkom om op deze dagen langs te komen om iets te komen 
drinken op de scouts en te genieten van alle dingen die er te doen zijn. Voor 
meer informatie stuur ik jullie alvast door naar het facebook evenement met 
alle dingen die op het programma staan: 
 
Broechemsteenwegkermis 2016 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

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

Of aan Chiara via 0477 04 95 20 

18 juni: Vettige vergadering 

Dag Kawellen, 
Naar goeie gewoonte sluiten we het jaar af met een groepsactiviteit, de vettige vergadering. Joepie! Wat houdt het in? 
Veel spelletjes, vuil worden en andere leden en zeker ook de leiding vuil maken. Kortom echt scoutsplezier verzekert! 
 
Stevige Linker, 
Kawellenleiding 
 
 

19 juni: Carwash 

 

Dag ouders, 

Op 19 juni tussen 10 en 17u organiseert de leiding en de jins een Carwash. Met deze centjes zullen de jins, givers en 

kawellen deze zomer gaan kajakken op kamp in de Ardennen. Voor tijdens het wachten, of indien je geen auto hebt, zal 

er de mogelijkheid zijn om een drankje te consumeren. 

Kom dus zeker langs en nodig ook vrienden en familie uit! Zo kunnen we er samen voor zorgen dat al onze leden een 

fantastisch kamp hebben! 

Prijs: vrije gift 
Wanneer: zondag 19 tussen 10 en 17u 
Waar: Scoutslokaal Nijlen (Broechemsesteenweg 219a, Nijlen) 
 

Stevige linker, 

De kawellenleiding 
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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 

18 juni: Vettige vergadering 

 

 Naar goeie 
gewoonte sluiten we het jaar af met een 
groepsactiviteit, de vettige vergadering. 
Joepie! Wat houdt het in? Veel spelletjes, 
vuil worden en andere leden en zeker ook 
de leiding vuil maken. Kortom echt 
scoutsplezier verzekert! 

Zorg zeker voor reserve kledij!  

 

19 juni: Carwash 

Dag ouders, 

 
Op 19 juni tussen 10 en 17u organiseert de leiding en de 
jins een Carwash. Met deze centjes zullen de jins, givers 
en kawellen deze zomer gaan kajakken op kamp in de 
Ardennen. Voor tijdens het wachten, of indien je geen 
auto hebt, zal er de mogelijkheid zijn om een drankje te 
consumeren. 
Kom dus zeker langs en nodig ook vrienden en familie 
uit! Zo kunnen we er samen voor zorgen dat al onze 
leden een fantastisch kamp hebben! 

 
Prijs: vrije gift 
Wanneer: zondag 19 tussen 10 en 17u 

Waar: Scoutslokaal Nijlen (Broechemsesteenweg 219a, Nijlen) 

Jullie 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 

Dag beste givers 

We hadden heel graag met jullie een toffe activiteit gedaan, maar de leiding moet jammer genoeg studeren.   

De giverleiding  

18 juni: vettige vergadering (14u-17u) 

  

Dag beste givers 

Onze stomme examens zijn eindelijk gedaan, we zullen er terug 

staan! Naar goeie gewoonte sluiten we het jaar af met een 

groepsactiviteit, de vettige vergadering. Joepie! Wat houdt het in? 

Veel spelletjes, vuil worden en andere leden en zeker ook de leiding 

vuil maken. Kortom echt scoutsplezier verzekert!  

 

19 juni: Carwash (10u – 17u)  

Beste  

Op 19 juni tussen 10 en 17u organiseert de leiding en de jins een Carwash. Met deze centjes zullen de jins, givers 

en kawellen deze zomer gaan kajakken op kamp in de Ardennen. Voor tijdens het wachten, of indien je geen auto 

hebt, zal er de mogelijkheid zijn om een drankje te consumeren.  Kom dus zeker langs en nodig ook vrienden en 

familie uit! Zo kunnen we er samen voor zorgen dat al onze leden een fantastisch kamp hebben!  

Prijs: vrije gift                           Wanneer: zondag 19 tussen 

10 en 17u                            Waar: Scoutslokaal Nijlen (Broechemsesteenweg 

219a, Nijlen) 

De giverleiding 

  



 

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  



  



Geen vaarwel maar wel een ‘tot 

volgend jaar’ 
  

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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