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Verjaardagen 

 

Een gelukkige verjaardag en drie kussen voor al onze 

scouts en gidsen die in september jarig zijn! 

 

 

LORAN GORRIS 2 september 16 jaar Verkenner 

NICK VANDEN BOSCH 3 september 22 jaar Giverleiding 

RUBEN VANSTIPHOUT 6 september 15 jaar Verkenner 

TOKE CLAES 9 september 11 jaar Jonggids 

OMRI VAN DINGENEN 15 september 18 jaar Kapoenenleiding 

MILAN GYSEN 21 september 14 jaar Giver 

FEMKE JANSSEN 22 september 11 jaar Jonggiver 

CHIARA PEETERS 28 september 20 jaar Kawellenleiding 

YANNIS BIOUI 30 september 7 jaar Kapoen 

 

  



Kapoenen 
Zondag 6 september 14h tot 17h 

Het nieuwe scoutsjaar staat weer voor de deur. Kom terug spelen met al je vriendjes en vriendinnetjes van 

vorig jaar. En met alle kindjes die meer dan welkom zijn! Leer vandaag ook jullie super leuke en nieuwe leiding 

kennen.  

 

Zondag 13 september geen scouts 

Vandaag geen scouts omdat jullie leiding op planningsweekend is. Om zo goed voorbereid aan een jaar vol 

fantastische zondagnamiddagen te beginnen.   

 

Zondag 20 september 14h tot 17h 

Wie is het? We verwachten de eerste maanden veel nieuwe gezichten. Daarom 

gaan we elkaar allemaal leren kennen aan de hand van een namiddag vol met 

leuke spelletjes.  

 

 

 

Zondag 27 september 14h tot 17h 

Vandaag gaan we racen. We houden onze eigen piston cup. Ben jij 

de enige echte bliksem Mc Queen? Laat jij iedereen in het stof 

happen? Kom dan zeker vandaag je rijkunsten laten zien.   

  



Kabouters 
Zondag 6 september 

Jippie het nieuwe scoutsjaar is eindelijk weer begonnen. Kom vandaag naar de scouts om de eerste keer 

kennis te maken met jullie nieuwe supertoffe leiding. Allen dus opnieuw paraat van 14u tot 17u. 

 

Zondag 13 september 

Helaas is het vandaag geen vergadering. Jullie leiding is op weekend om jullie scoutsjaar te plannen zodat het 

dit jaar een kei tof jaar wordt met leuke vergaderingen.  

 

Zondag 20 september 

Vrolijke vrolijke vriiiiieeeenden, vrolijke vrienden daaaaat zijn wij…  Neem vandaag al jullie beste 

vriendinnetjes mee want het is vriendjesdag. Misschien komen ze dan wel een heel jaar om onze 

kaboutergroep te vergroten. Alle vriendjes aanwezig van 14u tot 17u. 

 

Zondag 27 september 

Nu we hopelijk heel wat nieuwe vriendjes bij hebben, is het tijd om pleinspelletjes te spelen. Eens kijken of 

jullie nog wel kunnen samenwerken en dat jullie nog wel weten hoe de pleinspelletjes gespeeld moeten 

worden. Want na zo een lange vakantie kan het zijn dat jullie dit niet goed meer weten. Kom mee spelen 

tussen 14u en 17u. 

 

 

 

Jullie nieuwe kabouterleiding: 

Kabouter Plop, Smal en Kwebbel! ;) 

  



Welpen 
6 september – Startdag 

Na een lange, saaie zomervakantie is het moment waar we allemaal op gewacht hebben 

eindelijk daar. Nee, we bedoelen natuurlijk niet de eerste schooldag, maar wel de startdag 

van het nieuwe scoutsjaar! Het startschot wordt om 14u gegeven en vanaf 17u zullen jullie 

de scouts helaas niet één maar twee weken moeten missen.  

13 september – Geen scouts 

Dit weekend is het jammer genoeg geen scouts, want jullie leiding is druk bezig met het 

plannen van een ongelooflijk, onvergetelijk scoutsjaar. 

Tot volgende week! 

 

20 september – Pleinspelen 

Deze zondag vliegen we er stevig in. Trek dus jullie sportschoenen maar aan en zorg 

ervoor dat jullie veters dubbele knopen hebben! Om 14u starten we nog allemaal fris en 

proper met de opwarming en om 17u sturen we jullie moe, vuil, bezweet en stinkend 

naar huis. 

 

27 september – Bosspel 

Vandaag trekken we naar de Kesselse Heide om de schapen de stuipen op 

het lijf te jagen. Hopelijk zijn ze ons nog niet vergeten, maar dat zal na 

vandaag alleszins niet weer gebeuren. Om 14u trekken we onze fluovesten 

aan en om 17u wandelen we met zand in onze schoenen weer huiswaarts. 

 

 

Scoutsgroet van de welpenleiding, 

Bent, Jules & Sebastian  



Jonggidsen 
Zondag 6 september 

Na weer een ongetwijfeld fantastisch kamp en een welverdiende vakantie voor de leiding is het vandaag weer tijd voor 

een nieuw scoutsjaar. Sommigen onder jullie weten misschien al wie jullie leiding is voor anderen is het nog een raadsel. 

Wij nodigen jullie dan ook uit om van 14u tot 17u dit te komen ontdekken, neem zeker jullie vriendinnetjes mee want je 

weet wat ze zeggen:  

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 

 

Zondag 13 september ( GEEN SCOUTS ) 

Na vorige week de eerste kennismaking te hebben gehad heeft de leiding alweer een weekendje voor zichzelf nodig. Dit 

om de rest van het jaar te plannen. Er is dus voor jullie NIETS te doen op de scouts. 

 

Zondag 20 september 

Elk jaar hebben we wel een paar eerstejaars in onze groep, dit gaat dit jaar dus ook het geval zijn. Vandaag is de dag dat 

zij in de spotlight staan en hun overgang hebben. Kom dus allemaal maar in slechte kleren die vuil mogen worden! 

 

Zondag 27 september 

Omdat teamwerk voor ons zeer belangrijk is en we steeds werken aan een hechte groep. Spelen we vandaag onze 

eerste teamspelen. Jullie nemen het dus tegen elkaar op in 2 teams. Met z'n allen paraat van 14u tot 17u! 

 

Groeten van jullie gloednieuwe leiding!  



Jongverkenners 
Zondag 6 september 

Startdag!!!! Jaja, dit is het begin van weer een spetterend scoutsjaar. Vanaf vandaag gaan we er weer elke (of toch 

bijna        elke) zondag een lap op geven. We verwelkomen jullie van 2-5u. 

 

Zondag 13 september 

Helaas is het vandaag geen vergadering. Jullie lieftallige leiding is het komende jaar aan het plannen op 

leidingsweekend. 

 

Zondag 20 september 

Het is de tweede vergadering en dat wil zeggen: OVERGANG! 

De eerstejaars (en de rest ook voor de zekerheid) nemen best reservekledij mee want 

het gaat vies, vuil en vettig worden. Om 2u aan het lokaal om weer stinkend in de 

koffer naar huis te gaan om 5u. 

  

 

 

 

Zondag 27 september 

Vandaag gaan we voor het eerst dit jaar de heide onveilig 

maken met een geweldig bos-/heidespel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes van jullie nieuwe leiding, 

Thomas 

Jerke 

Danish 

  



Gidsen 
 

 

 

Zondag 6 September: 

Vandaag luiden we het nieuwe scoutsjaar 

 in stijl in op onze startdag. We zijn niet met zoveel 

maar je mag altijd geintresseerden meebrengen 

Allemaal op post tussen 2 en 5 

 

Zondag 13 September: 

Dit weekend is de leiding op planningsweekend 

dus voor jullie is er helaas niks te doen 

Kom volgende week nog maar eens terug 

 

Zondag 20 September: 

We hebben weeral een aantal eerstejaartjes die  

over zijn gekomen van de jonggidsen. 

Hoog tijd om ze officieel in de groep te  

verwelkomen met de overgang. 

Doe allemaal zeker kleren aan die  

vuil mogen worden en neem ook maar  

een reserve set en een handdoek mee 

 

Zondag 27 September: 

Wie scouts zegt, zegt bosspel. 

Het is weeral veel te lang geleden dat we nog 

eens in onze eigen mooie Kesselse hei hebben  

gezeten dus daar gaan we eens rap verandering in brengen 

Kom allemaal liefst met de fiets 

 

 

 

Groetjes 

Knaagdier en vogel 

 



Verkenners 
zondag 6 september: 
zoals gewoonlijk in het begin van het jaar starte we me ne startdag daarom is da dees jaar ni 
anders en zijn jullie allemaal welkom om al is kennis te maken met jullie nieuwe leiding of 
ondertussen mss al bekende leiding. 
 
 
zondag 13 september: 
spijtig maar helaas zullen we al ineens een rustdag moete inplannen, dit omdat we vorige keer 
er ineens zo goed zijn ingevlogen, maar vrees niet jullie zijn volgende week weer allemaal 
welkom en tegen dan heeft jullie leiding weer van alles beslist op hun leidingsweekend voor 
het komende jaar. 
 
 
zondag 20 september: 
OOOVVVEEEERRRRGGGGAAANNNGGGG, voor diegene die niet zo goed zijn in lange woorden 
te lezen nog eens in het verkort: OVERGANG, dit betekent dat de eerstejaars alvast propere 
kleren mogen meenemen en hun benen al mogen insmeren want het kan wel eens een zware 
dag worden voor jullie. de rest is natuurlijk zoals altijd ook welkom om ze het extra moeilijk te 
maken en toe te juichen. 
 
 
zondag 27 september: 
Om het jaar echt goed in te zetten gaan we de eerste maand afsluiten met gemijn harde 
pleinspellekes dus allemaal paraat voor deze fantastische namiddag vol me bloed zweet en 
tranen. 
 
 
De nieuwe leiding 
Niels en Sander 
 
 
 
 

  



Jins 
 

Zondag 6 september!  

Start dag! Meer informatie volgt via facebook en mail. Start en eind uur wordt nog gemeld.  

Zondag 13 september  

De leiding is op leidings weekend! Daarom is het geen vergadering deze zondag. Geniet van 

jullie vrije dag en tot volgende week! 

Zondag 20 september  

Vandaag gaan wij ons jin jaar plannen. ( wanneer de jin café’s zijn, welk thema, wanneer het 

leef week is …. ) Neem zeker jullie agenda mee of een bladpapier en een balpen. Als dit klaar is 

spelen we even wat pleinspelletjes. Start 14u - einde 17u 

Vrijdag 25 september  

Ons eerste jin café! Nodig al jullie vrienden en vriendinnen uit en maak er een knal editie van! 

Het start uur wanneer jullie aanwezig moeten zijn wordt vrijdag besproken. Hopelijk zijn jullie er 

allemaal bij   

 

Stevige linker!  

Anneleen en Jimmy  



 

Hey kawellen!  
 

September is in aantocht en dat betekent een nieuw scoutsjaar! 
 

Zaterdag 12 september 2015: startdag (14u00-17u00) 
 
Na een geweldig kamp en een toffe zomer zijn wij er helemaal klaar voor om er samen met 

jullie een fantastisch Akabejaar van te maken. 12 september vliegen we er weer in. Je mag 
altijd vriendjes of vriendinnetjes meenemen en vergeet je goede humeur niet  

Tot op de startdag! 
 

Zaterdag 26 september 2015: pleinspelen vergadering (14u00-17u00) 
 
Samen met de jonggivers gaan wij, de snelle stoere kawellen, zoals echte scouts buiten spelen. 

Doe je slechtste scoutskleren al maar aan want je kan wel eens vuil worden. We maken er een 
supertoffe vergadering van! 

 

 
Groetjes, 
Jullie leiding: Charlotte, Jolien en Chiara 

 
 

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

Of aan Chiara via 0477 04 95 20 
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Dag jonggivers 

 

Zaterdag 12 september: Startdag 

 

 

Na een geweldig kamp en een toffe zomer zijn wij er helemaal klaar voor om er, samen met jullie, een 

fantastisch akabejaar van te maken. Op 12 september vliegen we er weer in. Je mag altijd vriendjes of 

vriendinnetjes meenemen. 

Wij zien het alvast helemaal zitten!  

We verwachten jullie dan ook met z’n allen aan het lokaal (Broechemsesteenweg 219a in Nijlen) 

Van 14 uur tot 17 uur om er een fantastische namiddag van te maken 

Tot op de startdag! 

 

 

 

Zaterdag, 26 september: Pleinspelletjes 

14 uur tot 17 uur aan de lokalen 

Samen met de kawellen gaan wij, de snelle stoere jonggivers, zoals echte scouts buiten spelen. Doe je beste 

scoutskleren al maar aan (lees: kleren die vuil mogen worden) en dan maken we er een supertoffe vergadering van! 

 

 

 

 

Stevige Linker 

Jullie Enthousiaste leiding  

Ward, Liselotte, Dorien, Angelika 

 

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

  



 

Beste Givers!  

Na hopelijk een superdemax vakantie… Zijn wij, de giverleiding, zeer blij jullie onze eerste 

vergaderingen van ons nieuw akabejaar voor te stellen! Eigenlijk zijn wij stiekem een beetje blij dat 

de vakantie om is… We kunnen haast niet wachten jullie terug te zien!  

 

12 september: Startdag Akabe, GO IV it ! 

Go IV Go IV Go IV 

Kom hier Kom hier Kom hier 

We hebben ongelofelijke zin 

We zullen rennen, springen kruipen, duiken vallen opstaan en 

weer doorgaan  

We kunnen nu niet wachten we kunnen nu niet langer blijven 

staan  

 

 

We gaan er vandaag meteen een lap op geven! We Go IV it! 

     

 

26 september: Bosalarm 

Groot alarm in het bos! Er zijn vele 

problemen op ons pad! We zullen ons 

uiterste best moeten doen om alles proberen 

op te lossen. Dit is echter niet makkelijk! We 

gaan goed moeten nadenken en zeer dapper 

moeten zijn!  

We rekenen op jullie hulp!  

 

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  



 

Beste Jins!  

Na hopelijk een superdemax vakantie… Zijn wij, de jinleiding, zeer blij jullie onze eerste 

vergaderingen van ons nieuw akabejaar voor te stellen! Eigenlijk zijn wij stiekem een beetje blij dat 

de vakantie om is… We kunnen haast niet wachten jullie terug te zien!  

 

12 september: Startdag Akabe, GO IV it ! 

Go IV Go IV Go IV 

Kom hier Kom hier Kom hier 

We hebben ongelofelijke zin 

We zullen rennen springen kruipen duiken vallen opstaan en 

weer doorgaan 

We kunnen nu niet wachten we kunnen nu niet langer blijven 

staan 

 

We gaan er vandaag meteen een lap op geven! We Go IV it! 

     

 

26 september: Het grote Avatarspel 

Zoals jullie als Jin wel weten werd de wereld beschermd door de grote Avatar Aang. Helaas heeft 

Aang de grote strijd met de vreselijke vuurheer Ozai verloren. Na een aantal dagen is de heuse 

Avatar overleden aan zijn verwondingen en verdriet. Jullie zullen het misschien wel weten, maar nu 

er geen Avatar meer is, is de wereld niet meer veilig en zijn wij opzoek naar een nieuwe meester die 

de vier elementen (aarde, water, lucht en vuur) volledig onder de knie heeft. Hiervoor gaan wij jullie 

op de proef stellen tijdens het grote avatarspel op 26 september. 

Wij zijn alvast benieuwd wie de nieuwe Avatar zal worden!  

 

Stevige linker, 

Bram, Maïté, Nando en Hannelore 

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  



  



3… 2… 1… Start ! 
  

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 

Kabouters Lies Gorris 
Marieke Leirs 
Arne Maes 

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

Welpen Sebastian Van De Moortel 
Bent Smets 

Jules Philibert 

welpen@scoutsnijlen.be 0472 01 55 52 
0494 05 32 81 

Jonggidsen Niels Schoeters 

Ellen De Schrijver 

jonggidsen@scoutsnijlen.be 0477 95 96 38 

Jongverkenners Danish Gorris 
Thomas De Keulenaer 
Jerke Van Elsen 

jongverkenners@scoutsnijlen.be 0471 66 00 42 
0485 85 79 35 

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 

 

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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