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Verjaardagen 

 

Een gelukkige verjaardag en drie kussen voor al onze 

scouts en gidsen die in maart jarig zijn! 

 

 

SENNE MASTBOOMS 13 jaar 1 maart Jongverkenner 

THOMAS JANSSEN 11 jaar 2 maart Welp 

JIMMY MEURIS 33 jaar 4 maart Jinleiding 

NATASHA VERMEULEN 11 jaar 4 maart Kabouter 

JORIS VAN MEENSEL 17 jaar 4 maart Verkenner 

JEREMEY LAERENS 20 jaar 4 maart Jin Akabe 

LEX HUISMAN 10 jaar 7 maart Welp 

KOBE GUI 11 jaar 8 maart Welp 

LOTTE WOUTERS 11 jaar 8 maart Jonggiver Akabe 

NINA BOXSTAENS 7 jaar 10 maart Kapoen 

TOON VAN DESSEL 10 jaar 10 maart Kawel Akabe 

ROMEO OFFECIERS 17 jaar 12 maart Verkenner 

PEPIJN SMETS 7 jaar 14 maart Kapoen 

ILLIAS STEVENS 11 jaar 14 maart Welp 

ELINE MASTBOOMS 16 jaar 15 maart Gids 

GRIET GOOSSENS 9 jaar 15 maart Kabouter 

TOBIAS GUI 9 jaar 18 maart Welp 

LUCAS DIERCKX 8 jaar 23 maart Kapoen 

 

  



 

 

Boodschap van algemeen nut 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Boodschap van algemeen nut 
 

Beste leden, ouders, voogden, opvoeders, 

Ook dit jaar organiseren wij weer onze jaarlijkse quiz. Naar jaarlijkse traditie noemen we deze dit keer ‘Antwoord F’. Deze 

quiz zal plaatsvinden op vrijdag 1 april in de  Gildenzaal te Nijlen. Zoals elk jaar zouden we graag beroep willen doen op 

jullie hulp. Ook jins zijn meer dan welkom om te komen helpen! We beseffen dat ook onze kawellen, jonggivers en givers 

maar al te graag zouden komen helpen, maar net als de vorige jaren zouden we het enkel op de jins willen houden, 

omwille van organisatorische redenen. 

Komen jullie graag mee de handen uit de mouwen steken? Laat dit dan zeker weten via onderstaand strookje, geef het 

ten laatste op 12 maart terug af aan je leiding. 

Alvast heel erg bedankt! 

Met vriendelijke groeten, 

leiding Akabe Tinamoe Nijlen 

 

 

 

 

naam lid of vrijwilliger: …………………………………………………………………… komt met veel plezier mee de handen uit de 

mouwen steken op de quiz die plaatsvindt op vrijdag 1 april. 

Kruis aan wat je het liefst zou doen die avond: 

O opdienen 

O toog 

O keuken 

O antwoordformulieren ophalen 

O kassa  

 

 

 

 



Spelletjeshoek 
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Kleurplaat 
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Kapoenen 
 
6 Maart 
Op het einde van deze maand is het Pasen dus gaan we als eens opzoek naar waar de paashazen en 
paasklokken van dit jaar zich verstopt hebben. Help jij ze mee te vinden? Doe zeker stevige schoenen aan 
want er gaat gewandeld worden. 
 

 
13 Maart 
Omgekeerde vergadering, vandaag doen we alles andersom en achteruit, links wordt rechts, boven wordt 
onder en stil wordt luid. Mok tad neiz , mok tad neiz ew netrats mo u41 ne neppots mo u71. 
 
20 Maart 
Leidingswissel: vandaag wordt heel de leidingsploeg door elkaar geschud. Misschien moet je wel spelletjes 
spelen met de Jins of givers of toch nog met de kawellen. Dit zal je enkel te weten kunnen komen als je er bij 
bent.  
 

 
27 Maart: 
Pasen ! Chocolade! Yoepie! Vandaag is het geen scouts maar kom gerust morgen 28 maart met mama en 
papa op de Nijlense jaarmarkt iets drinken ten voordele van jullie kamp. Wij hebben onze tent opgesteld bij 
apotheek Van Herck naast bij de Belgische trekpaarden. (Albert Kanaalstraat) 
 
Vrolijk Pasen! 
Jullie Leiding 

  



Kabouters 
Zondag 6 maart 

Honkbal met een zakdoek, zakdoek leggen met een stok,… Hoe kan dat nu? Vandaag gaan we gewoon alle spelletjes en 

voorwerpen door elkaar gebruiken.  Wat deze mix-vergadering als resultaat geeft, zal je ontdekken op de scouts vanaf  

14u en jullie gaan  helemaal gemixt naar huis om 17u. 

 

Zondag 13 maart 

Voor alle lekkerbekjes onder jullie, gaan we vandaag eens lekker koken. Wat we gaan koken is een hele grote verrassing. 

Het enige dat wij al weten is dat jullie dit allemaal suuuuuper lekker gaan vinden. Neem die kookschorten en 

koksmutsen al maar mee. Wij zullen de scouts ook verwittigen dat de kabouters gaan koken en ze dus allemaal ver uit 

de buurt moeten blijven ;) . Kom mee koken van 14u-17u. 

 

Zondag 20 maart 

Vandaag is een complete verrassing. De leiding van alle takken wordt door elkaar gemixt en jullie krijgen dus voor 1 keer 

nieuwe leiding. Zij gaan een spel in elkaar steken. Wil je weten wie voor 1 keer jullie leiding is, kom dan zeker van 14u-

17u.  

 

zondag 27maart 

Het is Pasen en iedereen zal wel heel druk zijn met paaseitjes rapen. Daarom is het vandaag jammer genoeg geen 

vergadering. Geniet van jullie vakantie! 

 

(extra: het gouwweekend zal doorgaan het weekend van 15 april). 

 

Fijne Paasvakantie!! 

Arne, Marieke en Lies. 
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Welpen 
Zondag 6 maart – Dorpsspel 

In de Kesselse Heide hebben we dit jaar al bewezen wie er de baas is, maar ook onder 

de kerktoren zullen we het respect van de plaatselijke bevolking moeten afdwingen. Om 

14u valt ons welpenleger het dorp van Nijlen binnen en om 17u marcheren we 

huiswaarts. 

 

 

Zondag 13 maart – Highland games 

Vorige maand zijn we naar Amerika gegaan, deze maand blijven we iets dichter bij huis. 

We steken niet de Grote Plas over, maar wel het Kanaal en komen zo terecht in het land 

van doedelzakken en het monster van Loch Ness. Om 14u trekken we onze kilts aan en 

om 17u verlaten we Schotland. 

 

Zondag 20 maart – Leidingswissel 

Deze zondag zullen jullie het helaas pindakaas zonder jullie toffe leiding moeten 

stellen. Maar vrees niet, er zal andere bijna even toffe leiding voor jullie klaarstaan om 

jullie tranen te drogen. Willen jullie weten wie onze vervangers zijn, kom dan zeker 

naar de scouts van 14u tot 17u. 

 

Zondag 27 maart – Pasen 

De paashaas is weer in het land en heeft duizenden en duizenden chocolade eieren verstopt. Omdat 

we jullie niet willen storen tijdens jullie zoektocht naar deze lekkernijen, is het vandaag geen scouts. 

Toch hoeven jullie ons deze week niet te missen, want we zullen op maandag 28 maart te vinden 

zijn op de jaarmarkt, dus kom daar zeker eens een kijkje nemen! 

 

Groeten van jullie leiding, 

Bent, Jules & Sebastian. 

  



Jonggidsen 

5 – 6 maart 
 
Dit weekend is het naar jaarlijkse traditie tijd voor onze superlekkere 
ontbijtactie! We verwachten jullie hulp en inzet van zaterdagavond 19u tot 
zondagmiddag 13u. We blijven overnachten in onze eigen lokalen, dus 
neem allemaal een slaapzak en matje mee!  
 
 
 
 

13 maart 
Ken je het gevoel om altijd op één been te lopen of niet te zien waar je moet stappen? Bereid je al 
maar voor, want vandaag is het gehandicaptenvergadering!  De begeleiders van dienst wachten 
jullie op om 14u en tegen 17u mogen jullie terug naar huis, al dan niet met een beperking.  
 
 

 
 

20 maart 
Vandaag zullen jullie je lieftallige leiding een keertje moeten missen, want het is leidingswissel! Tijd om eens te 
gehoorzamen aan andere lieve leiding, die jullie (bijna) even leuk zullen vinden! Deze leuke namiddag zal doorgaan van 
14u tot 17u.  
 
 

27 maart 
Eindelijk paasvakantie en uiteraard ineens Pasen! Een dagje om samen te zijn met de hele familie, dus vandaag zal het 
geen vergadering zijn. Zalig Pasen!  
 
 

Heel veel lieve groetjes, 
 
Niels en Ellen 

 

  



Jongverkenners 
5-6 maart: 

Jullie worden zaterdagavond omstreeks 19h verwacht om de voorbereidingen 

te treffen voor de jaarlijkse ontbijtactie. Zondagochtend gaan we Nijlen dan 

verwennen met heerlijke ontbijtjes. Kom zeker met de fiets met daarop een 

curverbox! We slapen in onze eigen gezellige lokalen dus neem zeker matje 

én slaapzak mee!  

 

13 maart:  

Tijdens de bouwwerken van het mosselfeest heeft jullie leiding ontdekt dat de 

technieken nog niet op punt zijn bij iedereen. Wij gaan deze dan ook bijschaven. 

Tussen 14h en 17h worden de kneepjes (maar vooral de knoopjes) van het vak door 

de sjorexperten (lees: jullie leiding) aangeleerd.  

 

20 maart:  

Vandaag een zeer droevige dag voor jullie. Deze zondag is het leidingswissel. Dit 

wil zeggen dat wij vandaag een andere tak mogen begeleiden maar dat jullie ook andere leiding krijgen. Jullie 

zijn al een half jaar verwend geweest met jullie superleiding en hopelijk doen onze vervangers het even goed…  

27 maart:  

Pasen. De dag waarop Jezus Christus uit de dood verrees, maar waarop jullie 

het te druk hebben met het zoeken/eten van paaseieren. Daarom is het deze 

zondag geen vergadering.  

 

Feestelijke groeten van jullie lieve leiding:  

ThoDaJeMasNishRke  
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Gidsen 
 

Zondag 6 Maart: 

Zakdoek leggen, niemand zeggen, 

Kheb de hele dag gewerkt 

Twee paar schoenen heb ik afgewerkt 

Een van stof en een van leer 

Hier leg ik mijn zakdoek neer 

Klinkt nostalgisch? We hebben deze zondag nog veel meer voor jullie in petto 

 

Zondag 13 Maart: 

Vandaag trekken we de wijde wereld in om eens iets anders dan ons 

schone Nijlen op stelten te zetten (tip: het is een stad) We vertrekken aan 

het lokaal om HALF TWEE MET DE FIETS dus zorg dat je op tijd bent 

 

 

 

Zondag 20 Maart:  

Vandaag zijn we jullie helemaal beu en gaan ons op een ander amuseren. Maar geen zorgen, 

we hebben onder de rest van de leidingsploeg een paar goede babysitters voor jullie 

gevonden 

 

Zondag 27 Maart: 

Wat eten we vandaag? …  …  … 

Wat eten we zo graag? …  …  … 

Wat willen wij eten als on buikje knort? Wij willen … op ons 

bord 

Alleja, bord… 

 

 

Met vrolijke groeten, 

Leider A en Leider B 



Verkenners 
 
 
 
6 maart 14u - 17u  

 

Kubben. Mensen die dit niet kennen ->  

 
Da is dus kubben! 

 
 

13 maart 14u – 17u 
 

Gezellige spelnamiddag 
Gezelschapsspelen dus. Iedereen die wil mag een gezelschapsspel meenemen wij zullen 

ook voor een aantal spelen zorgen.  
 

 
20 maart 14u – 17u 

 
Omdat het al bijna een jaarlijkse traditie is geworden is er rond maart een leidingswissel 

vergadering als jullie benieuwd wie dat jullie zondag tergend zwaar gaat maken dan 

moet ge zeker komen want het is maar eenmalig 
 

27 maart 14u – 17u 
 

De Verschillende-Mini-buiten-sportenspel-namiddag. 
Verschillende sporten in het mini buiten na de middag.   

 
Groeten 

Snuggere Sifaka en ongedierte(ongedoopte) 
 

 
 

  



Jins 
 

 
 Vrijdag 4 maart: 

 

Vandaag is het weeral jincafe dus jullie weten wat dat betekent. We spreken af om half acht aan 

het lokaal en wanneer jullie naar huis moeten, dan gaan jullie naar huis he :) 

 

Zondag 13 maart: 

 

Het is weer tijd voor 2 jullie om een vergadering te maken. Het is de beurt aan Emeline en 

Nette om iets in mekaar te steken. 

 

Zondag 20 maart: 

 

Vandaag gaan we nog is een onvervalste techniekenvergadering doen en nee we gaan ni sjorren. 

Wa da we dan wel gaan doen dat zullen jullie zelf moeten komen ontdekken. 

 

Zondag 27 maart: 

 

En omdat we dit dit jaar nog niet gedaan hebben gaan we eindelijk eens een kookvergadering 

doen. Als het weer het toelaat zal dit een woudloperskeuken worden en anders doen we dit in de 

keuken he. 

 

 

Groeten 

 

Anneleen, Jimmy 

 

 
  



 
 

 
 

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

Of aan Chiara via 0477 04 95 20 

12 maart: Game on! 

Het is al maart, dat wil zeggen dat het kamp stillaan dichterbij komt. Nu willen wij, jullie leiding, 

graag van jullie horen wat jullie op kamp willen doen! (parkoer, dino’s bestrijden, …).  

De Akabe heeft ook een Wii gekregen en wij hebben de eer gekregen om die te mogen 

uittesten. Dus zijn jullie er klaarvoor om de leiding en je medeleden te verslaan in een 

namiddagje gameplezier? 

19 maart: Akabedag (8.15-18.20u) 

Op akabedag maken we er met alle leden (en leiding) van alle akabegroepen in heel Vlaanderen een groot feest van. Dit 

jaar staan alle activiteiten in het thema: “Wees Piraat”. Wij vertrekken al vroeg met de trein vanuit Nijlen. Om 8.15 aan 

het station in Nijlen. Om 18.20u rijden we Nijlen weer binnen. 

Vergeet ook geen lunchpakket mee te nemen.  

 

De dag zal als volgt verlopen: 

10u-10u30: Piratenontvangst op de Grote Markt van Sint-Niklaas 

10u30: Openingsmoment: startschot vol muiterij en het kapen van andere schepen 

11u30-15u30: Verschillende yarr-momenten van piratenplezier 

15u30: Slotmoment: gezamelijk afronden en schuipzuiten 

16u30: Afvaart naar het station 

Laat zo snel mogelijk weten of je kawel meegaat zodat wij op tijd kunnen inschrijven! 

 

 26 maart: Wees Piraat! 

Kom verkleed als piraat en samen bedwingen we de wildste zeeën. We gaan  opzoek naar de 

schat van het monster van Lochness. Deze kunnen we enkel vinden door een aantal 

piratenspelletjes te spelen tegen de dieren van de oceaan (als we winnen helpen ze ons 

verder!) 

Schip ahoi!  

Tot dan! 
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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 

 

12 maart , Smokkelen!  

 

Jaja, deze keer mogen jullie jullie stoutste schoentjes aan doen. Want deze week gaan wij aan alle smokkelaars laten 

zien hoe het echt moet! Want wij gaan een groot smokkelspel spelen! Maar wees gewaarschuwd! De politie ligt van 2 

tot 5 uur op de loer om al jullie smokkelwaar terug af te pakken! Wees dus op alles voorbereid!  

 

19 maart, akabedag  

 

Op akabedag maken we er met alle leden (en leiding) van alle akabegroepen in heel Vlaanderen een 

groot feest van. Dit jaar staan alle activiteiten in het thema: “Wees Piraat”. Wij vertrekken al vroeg 

met de trein vanuit Nijlen. Om 8.15 aan het station in Nijlen. Om 18.20u rijden we Nijlen weer 

binnen. 

Vergeet ook geen lunchpakket en drinken mee te nemen!  

 

 

26- 27 maart, weekend!  

 

Lezen we dat goed? Of gaan wij nu op weekend? Ja! Wij 

gaan samen op weekend!  

Omdat dat weekend Pasen is, hebben wij voor het thema 

Pasen gekozen!  

Verdere praktische info komt hier nog over in een brief!  

 

 

Nen stevige linker,  

Jullie knotsgekke 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 

12 maart: legervergadering  (14:00-17:00 -> soldatenbos, in Kessel)  

Geeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeef acht! Vandaag komt er een échte commandant onze givers drillen! Één en al leger dus vandaag! Smeer 

jullie benen in, want jullie zullen al jullie energie kunnen gebruiken vandaag! Kom alvast verkleed in thema!  

!!! Vandaag verwachtten we jullie om 14u aan het soldatenbos in Kessel, als je dit niet weet zijn : dit  is op de Liersesteenweg in Kessel 

(iets voorbij pizzeria La Rosa) De leiding zal je daar opwachten !!!  -> indien je het op de moment zelf niet kan vinden contacteer dan 

even Sofie (04/94.48.47.85)    Tot dan!  

19 maart: AKABEDAG! WEES PIRAAT!   

Vandaag is het een speciale dag!  Dé enige echt akabedag! Dit is een dag waar we alle akabe’s zullen ontmoeten! Dit jaar vind deze 

plaats in Sint Niklaas! We zullen met de trein naar Sint Niklaas gaan. We verwachtten jullie dan ook vandaag om 8.15u aan het station 

in Nijlen. En we zullen daar terug aankomen rond 18.20u. Wat heb je hiervoor nodig? Een lunchpakket voor ’s middags, een drankje, 

een 4-uurtje. Je mag verkleed komen in thema. Zorg ook voor warme kledij en stevige stapschoenen. Hopelijk gaan jullie allemaal mee! 

Wij kijken er alvast naar uit!  

 

26 maart: Een échte scouteske namiddag! (14:00-17:00) 

Vandaag worden jullie ondergedompeld in de échte scoutswereld! Sjorren, technieken ook wij als givers kunnen dit allemaal! Kom met een grote 
portie kracht en immens veel goesting naar de scouts dan zien jullie wel wat jullie te wachten staat!  

 

 

Stevige linker, 

Hanne, Sofie, Nick en Julie 
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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 12 maart: 

Vandaag testen we of in elk van jullie een echte scouts kok zit!  

We maken ons eigen vuur en gaan aan de slag als een echte kok.  

We spreken af om 14u aan de lokalen en eindigen om 17u. 

Tot dan! 

 

Zaterdag 19 maart: 

Daar is hij dan! De enige echte Akabedag!  

Met alle Akabe van Vlaanderen spreken we af in Sint-Niklaas om er een geweldige dag 

van te maken.  

We spreken af om 8u15 aan het STATION IN NIJLEN en zijn terug om 18u20.  

Vergeet je lunchpakket niet en een regenjas voor moest het slecht weer zijn.  

Geef ons zeker een seintje als je graag meewil op deze geweldige dag!  

Hopelijk hebben jullie er al zin in!  

 

Vrijdag 25 maart tot zondag 27 maart: 

Is iedereen klaar? Hebben jullie er zin in? Want ons weekend komt er aan!  

Color run is ons spetterende thema!  

Samen met de Jonggivers trekken we naar Beerzel. (Diepestraat 47) 

We verwachten jullie op vrijdagavond om 20u daar.  

Zondag om 11u mogen de leden weer worden opgehaald. 

Zeker niet vergeten mee te nemen: 

- Slaapgerief (ook een matje, matras of veldbed) 

- Toiletzak 

- Zaklamp 

- Regenjas 

- Een extra paar schoenen 

- Kleren die vuil mogen worden! 

- En een oude witte T-shirt 

Het weekend kost €20. Dit mogen jullie bij aankomst aan de leiding 

afgeven. Laat wel vooraf weten dat je meegaat! 

  



  



De paashazen 
  

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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