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Kapoenen 
Zondag 2 april - speelhappening 

Op zondag organiseert de Nijlense jeugdraad jeugddienst en verschillende 

jeugdverenigingen organiseren samen weer een Speelhappening, rond Kessel-

Fort deze keer. De speelhappening start om 14u aan Kessel-Fort, verzamelen 

doen we aan de sporthal De Putting. Om 17u mogen jullie weer naar huis.  

 

 

Zondag 9 april – Geen vergadering 

Vandaag is het GEEN vergadering. Geniet maar extra van jullie vakantie. 

 

Zondag 16 april - Pasen 

Vandaag is het pasen, geen vergadering dus. Ik denk wel dat jullie andere dingen te doen hebben, namelijk paaseieren 

zoeken in de tuin! Ja toch?? 

  

 

Zaterdag 22 april - KAPOENENDAG 

KAPOENENDAG!! Een hele dag spelen met al jullie leeftijdsgenoten, hebben jullie hier ook zoveel zin in zoals jullie toffe 
leiding?  
Wij verwachten alle kapoenen om 10u aan Den Brink (Bosbergen1, Herentals), om 17u mogen jullie terug worden 

opgehaald op hetzelfde adres.  

Belangrijk: wat neem je ? 

- 4 euro 
- beker 
- lunchpakket  
Als je meekan, gelieve dan zo snel mogelijk een mailtje te sturen naar de leiding.   

(Zondag 23 april is het dan geen vergadering)  

  

Zondag 30 april – vuile spelen 

Het is dringend tijd om nog eens goed vuil te worden. Trek jullie vuilste kleren aan zodat jullie om 17u niet meer 

herkenbaar zijn.   



Kabouters 
Zondag 2 april – Speelhappening 

Thema: Leger 

Locatie: Kessel-Fort (verzamelen aan sporthal De Putting) 

Tijdstip: 14u – 17u 

Aanbod: springkasteel, hindernissenparcours, klimtoren met deathride, 

lasershooten en junior paintball (enkel voor oudere leden), legerspelen... 

 

Zondag 9 april – Paasvakantie & zondag 16 april – Pasen  maandag 

17 april – Jaarmarkt 

Aangezien jullie het veel te druk hebben met paaseieren rapen en opeten, is het 

vandaag geen scouts. Maar treur niet, jullie kunnen ons morgen allemaal komen 

bezoeken op de jaarmarkt. Wij staan daar met het tofste kraampje van de hele 

markt om geld in te zamelen voor ons kamp! 

Zondag 23 april – Alles op wieltjes 

Vandaag verloopt alles op rolletjes. Breng dus allemaal jullie favoriete vervoersmiddel mee. Dit kan een fiets zijn of 

skates, een skateboard, een step, een go-cart… Om 14u gaan de wielen aan het rollen en om 17u zijn we uitgebold. 

 

Vrijdag 28, zaterdag 29 & zondag 30 april – Gouwweekend 

Dit weekend is het gouwweekend. Alle verdere info zal via mail meegedeeld worden. 

XOXO 

Marieke & Sebastian 

  



Welpen 
Zondag 2 april 

Speelhappening ! Vandaag gaan we ons amuseren tesamen met alle jeugdinitiatieven van groot Nijlen. We spreken af 

om 14h aan Sporthal De Putting te Kessel. Vermits de speelhappening dit jaar aan het fort doorgaat kan een bijpassend 

thema niet uitblijven namenlijk leger. Om 17h kunnen jullie terug opgehaald worden aan de sporthal. Er is ons een 

klimuur, deathride, lastershooten en nog veel meer beloofd. Zeker komen dus ! Let op, er zullen veel auto’s zijn. 

Carpoolen is geen slecht idee. 

Zondag 9 april 

Helaas is het vandaag geen scouts. Geniet maar van jullie vakantie. 

Zondag 16 april 

Pasen, bijgevolg geen scouts. De leiding is heel druk bezig met paaseitjes te zoeken. 

Maandag 17 april 

Naar goede gewoonte is het op Paasmaandag weer Nijlenjaarmarkt. Dit betekent dat jullie 

leiding hier hard aan het werken is om geld te verdienen voor het kamp. Kom gerust eens 

langs aan de apotheker in de Albertkanaalstraat om ons een goeiendag te zeggen. 

Zondag 23 april 

Omdat we onze woudloperskeuken niet hebben kunnen laten door gaan in maart kunnen we 

deze zeker niet vergeten. Daarom maken we hier vandaag een herkansing op. 

Weekend 28-29-30 april  -  LET ER OP DAT DE DATA ANDERS IS DAN OOIT EERDER VERMELD ! 

Zoals elk jaar gaan we ook dit jaar op gouwweekend. Dit is activiteiten spelen in grote groep, een waar avontuur dat je 

niet wil missen.  

Waar: Chiro Toreke (te Ranst naast de scouts) 

Wanneer: Vrijdag om 18:45 te NIJLEN ! Het weekend is gedaan om 12h te Ranst. We rekenen wel op enkele ouders om 

heen te rijden (dit om het aantal auto’s in Ranst te beperken) 

Thema: Reis rond de wereld 

Waarom: Omdat een gouwweekend super leuk is ! 

Prijs: €12 te betalen op “ BE29 3630 3257 5064 “ en dit voor 14 april, indien dit later is komt er €1 bij. Bij overschrijving 

naam lid en “gouwweekend” bij vermelden aub. 

Onze excuses voor de nogal onduidige info voordien. Let zeker ook altijd op jullie mails mits dit onze beste vorm van 

communicatie is naast dit maandbladje (check ook je spamfolder). 

Tip voor volgende maand: Zorg dat je uniform mooi gestreken is en je das rond je nekt hangt. Want deze ga je nodig 

hebben om te tonen dat je het waard bent die te mogen dragen. 

 

Jullie leiding, 

Daan, Emeline en Rik  

  



Jonggidsen 

Maandbladje april  
Jonggidsen 

Zondag2 april 

We gaan naar de 

speelhappening in 

Kelssel!  

We spreken af om 

14 uur aan sporthal 

‘De Putting’ vlak bij 

Kessel fort. 

Kom zeker in 

uniform!! Jullie 

kunnen allen naar 

huis om 17uur. 

meer info over de 

speelhappening kan je op het internet vinden, het thema is leger. 

 

 

Tijdens de paasvakantie is het geen scouts 

21 tot 23 april is het gouwweekend! 

Meer info volgt in e-mail 

 

Zondag 30 april 

We gaan nog eens één tegen allen spelen! Kom dus zeker naar de scouts want alle hulp is 

welkom van 14uur tot 17uur.  

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes van de beste leiding 

Bent, Jules& Arne  



Jongverkenners 
Zondag 2 april:  
Vandaag organiseert de jeugddienst van Nijlen de jaarlijkse 
speelhappening. Dit gebeuren zou geen yolo-swag-cool-feestje zijn 
zonder de jongverkenners van Scouts Nijlen. Jullie worden om 13u30 aan 
de scouts verwacht met fiets. Zeker op tijd komen, zeker die fiets 
meenemen!  
 
 
Zondag 9 april – Zondag 16 april:  
We laten jullie rustig van jullie vakantie genieten en paaseitjes rapen 
tijdens deze 2 weken géén vergadering. 
 

Vrijdag 21 tot en met zondag 23 april:  
Het jaarlijkse hoogtepunt van elke scouts. Het weekend om ons te meten met onze 
Kempense vrienden. Inderdaad: dit weekend is het befaamde gouwweekend. We 
spreken vrijdag om 19u af aan de lokalen en rekenen op bereidwillige ouders om 
ons naar de Hoge Rielen te brengen. Zondag zal het rond de middag afgelopen zijn 
en mogen jullie jullie pagadders komen halen. Meer info volgt nog!  

 
 
Zondag 30 april:  
Vandaag doen we weer iets speciaals. We trekken met de jongverkenners op daguitstap. Jullie worden om 10u aan de 
scouts verwacht en krijgen nog extra informatie via mail!  
 
 
Dikke zoenen en zonnige groeten,  
Ellen & Jerke.  

  



Gidsen 
2 april 

Nog wat krampen van de overvloed aan moppen van de dag 

ervoor? Wij in ieder geval niet. Waar we wel krampen zullen 

hebben zijn onze armen en benen na de ongelofelijk zotte, 

mega coole, super awesome Speelhappening 2017!!!!! 

 

 

9 april 

Omdat jullie waarschijnlijk toch op vakantie zijn en de leiding toch ook eens nood heeft aan vakantie is het 

vandaag geen vergadering. 

 

16 april 

Ook dit weekend is het geen scouts, wij zijn te druk bezig met 

paaseieren rapen. Jullie kunnen je wel bezig houden met het kleuren 

van deze kleurprent. Afgedrukte tekeningen mogen steeds 

meegenomen worden naar het lokaal om op te hangen.  

 

28-30 april 

MAAR! Na twee weken ongeduldig wachten is het dan eindelijk zo 

ver. HET moment van het jaar. Pakt uwe zwemband al maar klaar 

want welle gaan mee me den Titanic! Gouwweekend ga geweten 

hebben da welle van Nijlen komen! 

 

 

 

 

  



Verkenners 
2 april: 

Speelhappening, wees allemaal welkom aan de putting in kessel om 2 uur en het is gedaan om 5 uur. De rest zien jullie 

daar wat er te doen is, het thema is leger, dus verkleden mag altijd. 

9 april: 

Midden in de paasvakantie, dat wil zeggen dat volgende week Pasen is en er dus vollop eitjes geraapt zullen worden. 

Dus vandaag testen we of jullie eitjes zijn of toch al een stevige haan. Kom dus allemaal naar het kiekekot om dit te 

ontdekke. 

16 april: 

PASEN, ooh vandaag is het geen vergadering omdat het morge jaarmet is in nijle en we daar allemaal aanwezig moeten 

zijn om iets te gaan drinken op de scouts stand. 

23 april: 

Ik ben waarschijnlijk nog stik kapot van de strong Viking maar jullie nog niet dus houden we vandaag De ULTIEME 

VIKING vergadering, allen op post dus om de nieuwe Ragnar te worden 

28-30 april: 

Gouwweekend, meer info volgt nog maar het gaat hoe dan ook de moeite worden (ah ja den Titanic kan ma 1 keer zinke 

dus da moete welle al gene schrik voor hebben) 

 

MVG 

Sander 

En dan nog dit:… 

 
 
 
 

  



 

  



De paashazen van dienst… 
  

Tak Leiding Mailen naar: Bellen naar: 

Sparlekijn 
Kapoenen Emma De Schrijver 

Nette Van Elsen 
Wannes Leirs 

kapoenen@scoutsnijlen.be 0494 80 55 34 
0485 98 37 37 
0470 83 27 42 

Kabouters Marieke Leirs 
Sebastiaan Van De Moortel 

kabouters@scoutsnijlen.be 0471 11 47 24 
0472 01 55 52 

Welpen Emeline Van Rooie 
Daan Umans 

Rik Celis 

welpen@scoutsnijlen.be 04 99 76 26 91 
0491 19 96 28 

0498 35 19 32 

Jonggidsen Arne Maes 

Jules Phillibert 
Bent Smets 

jonggidsen@scoutsnijlen.be 0491 88 88 51 

0474 13 29 05 
0494 05 32 81 

Jongverkenners Ellen De Schrijver 
Jerke Van Elsen 

jongverkenners@scoutsnijlen.be 0498 06 19 27 
0487 98 34 33 

Gidsen Niels Schoeters 
Danish Gorris 

gidsen@scoutsnijlen.be 0477 95 96 38 
0471 66 00 42 

Verkenners Sander Celis 
 

verkenners@scoutsnijlen.be 0494 31 56 32 

Groepsleiding Niels Schoeters 
Anneleen Pauwels 
Sander Celis 

groepsleiding@scoutsnijlen.be 0477 95 96 38 
0476 67 85 10 
0494 31 56 32 
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