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Kapoenen 
Zondag 4 december 

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint … Ja, beste kapoentjes ook op de scouts komt die 

lieve Sint langs. Kom zeker allemaal om 14h naar de scouts en als jullie braaf zijn geweest 

krijgen jullie misschien wel iets lekkers. Om 17h zal de Sint weer vertrekken, met wie weet 

een stoute kapoen in zijn zak!  

 

 

Zondag 11 december 

De winter is bijna in het land, dus maken we het vandaag lekker warm en gezellig op de scouts. 

Neem een dekentje en een kussen mee zodat we samen kunnen genieten van een leuke film. De 

filmvoorstelling zal starten om 14h, om 17h zullen we wel weer opgewarmd zijn.  

 

 

Zaterdag 17 december 

Vandaag staat er een heerlijke kerstmaaltijd voor jullie klaar! Om 14h mogen jullie jullie 

voetjes onder tafel komen schuiven en tegen 16h30 zijn we helemaal rond gegeten!  

 

 

 

Zondag 25 december 

Jammer genoeg geen vergadering vandaag, maar ik denk 

dat jullie het wel druk genoeg zullen hebben met het 

uitpakken van cadeautjes en lekker eten bij de familie! We 

zien jullie graag terug in het nieuwe jaar! 

Wannes, Emma en Nette 

  



Kabouters 
Zondag 4 december 

Zijn alle kabouters dit jaar wel braaf geweest? Hebben jullie allemaal flink geluisterd 

naar jullie mama, papa, juf en meester? Vandaag zullen we het weten!  

We krijgen namelijk bezoek van een speciale gast en zijn allerbeste vrienden!  

Kom om 14u naar de scouts en ontdek of jullie om 17u naar huis mogen vertrekken, of 

verdwijnen in de zak. 

 

 

Zondag 11 december 

Gezelschapsspelletjes zijn tof. Maar weten jullie wat nog 

toffer is? Ze in het levensecht spelen! 

Welk spel we zullen spelen? Dat is nog een grote verrassing. 

Kom het ontdekken om 14u aan de scouts, om 17u mogen alle pionnen, dobbelstenen en 

speelkaarten terug naar huis. 

 

 

Zaterdag 17 december 

 
O denneboom, o denneboom… 

Kerstmis staat voor de deur en ook op de scouts vieren we dit! 

Kom allemaal met een leuk cadeautje van max. €7 en een lege maag naar de scouts om 14u.  

Om 17u mogen jullie met een ander leuk pakje en een volle maag weer huiswaarts keren. 

 

 

Zondag 25 december 

Scouts, dat is tof, supertof. 

Maar weet je wat ook supertof is? Cadeautjes uitpakken! 

En omdat jullie daar waarschijnlijk heel de dag mee gaan bezig zijn, is het vandaag geen 

scouts. 

We zien jullie weer in 2017! 

 

 

Vrolijke kerst en een gelukkig nieuwjaar! 

Sebastian en Marieke 

  



Welpen 
Zondag 4 December 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan  

Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan  

Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer  

Hoe waaien de wimpels al heen en al weer. 

Het is weer eens tijd dat de Sint en zijn Zwarte Pieten alle stoute (en brave) 

kindjes onder handen neemt. We ontvangen die goede oude heilige man met 

zijn lange witte baard tot op de grond om 14h en zwaaien hem weer uit om 

17h. 

 

Zondag 11 December 

Zien, ruiken, horen, voelen en proeven. Niet zo lang geleden werkten 

de 5 zintuigen in vrede samen. Maar alles veranderde toen het 6de 

zintuig aanviel. Alleen de scout, meester van alle zintuigen, kon ze 

stoppen. Maar toen de wereld hem het meeste nodig had, verdween 

hij. Een week ging voorbij en de leiding vond nieuwe scouts, een groep 

genaamd welpen. Hun zintuigen zijn geweldig, maar ze moeten nog 

veel leren voordat ze de 5 zintuigen weer onder controle hebben. 

Maar wij geloven dat deze welpen de zintuigen kunnen redden. 

 

Zaterdag 17 December 

Naar jaarlijkse gewoonte sluiten we het jaar af met een heus kerstfeestje. We beginnen 

eraan om 14h en eindigen iets vroeger dan normaal om 16:30h. Feesten doen we uiteraard 

met een feestdiner waar de leiding voor zorgt. Voor de cadeautjes vragen we jullie om elks 

iets mee te nemen van maximum €5. 

 

Feestelijke groeten en een gelukkige nieuwjaar ! 

Daan, Emeline en Rik  

  



Jonggidsen 
Zondag 4 December 

 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan Hoe huppelt zijn paardje het dek 

op en neer. Hoe waaien de wimpels al heen en al weer. Zijn knecht staat te lachten en roept ons reeds toe. Wie braaf is krijgt 

lekkers, wie stout is de roe! 

Ja ook dit jaar komt de sint weer langs in Nijlen op de scouts dus zorg maar dat je braaf 

bent.  

 

Zaterdag 10 December (van 19 tot 22) 

 

Deze avond gaan we iets doen waar jullie al lange tijd achter vragen, deze 

avond is het film avond let op deze keer is het op een zaterdag van 19 tot 

22 uur 

 

Zaterdag 17 December 

 

Om het jaar gezellig af te sluiten, geven we vandaag een kerstfeestje! Net zoals 

vorig jaar zorgen wij voor een heerlijk avondmaal en rekenen we erop dat jij je 

lekkerste dessert gaat maken voor ons. We beginnen aan ons eetfestijn om 17u en 

tegen 20u kan je, met een buik vol eten, terug naar huis. 

 

Zondag 25 December  

 

Vandaag zal er geen vergadering zijn wij wensen jullie allemaal een 

prettig kerst feest en tot volgend jaar  

 

Prettige kerst en een gelukkig nieuwjaar jullie leiding Jules, Arne en Bent 

 

  



Jongverkenners 
Zondag 4 december 

Hij komt! Hij komt! Die lieve goede Sint! Mijn beste vriend, jouw beste 

vriend? De vriend van ieder kind!  

Ja hoor, vandaag komt de enige, echte Sinterklaas naar Scouts Nijlen! Trek 

allemaal jullie brave schoenen aan, want wie stout is krijgt roe… .  

 

 

 

Vrijdag 9 december  

Omdat jullie allemaal (of toch bijna allemaal) met je neus in de boeken zitten de komende weken, spreken we vandaag 

af op vrijdagavond. We gaan met z’n allen even de gedachte verzetten en trekken richting de Kesselse Heide voor een 

super spannend avondspel! Trek dus jullie warmste kleren aan, want het zou wel eens kunnen regenen/sneeuwen. (Als 

het te slecht weer is, zorgen we voor een gezellige binnen activiteit). Neem ook zeker een zaklamp mee! We 

verwachten jullie om 19u aan de lokalen en tegen 22u kunnen jullie terug naar huis vertrekken.  

 

 

Zaterdag 17 december  

Om het jaar gezellig af te sluiten, geven we vandaag een kerstfeestje! Net zoals vorig 

jaar zorgen wij voor een heerlijk avondmaal en rekenen we erop dat jij je lekkerste 

dessert gaat maken voor ons. We beginnen aan ons eetfestijn om 17u en tegen 20u kan 

je, met een buik vol eten, terug naar huis.  

 

 

Zondag 25 december  

Vandaag zal het geen scouts zijn, omdat je leiding - net zoals jullie - van een heerlijke kerst aan het genieten is!  

 

 

We wensen jullie een zalige kerst en een gelukkig nieuwjaar!  

 

Ho! Ho! Ho!  

Jerke en Ellen   



Gidsen 
Zondag 4 December 

Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint, mijn beste vriend, jouw beste vriend, de vriend 

van ieder kind. Het is weer die tijd van het jaar. Vandaag komt de Sint langst. Omdat 

hij natuurlijk op 6 December de rest van de kindjes moet voorzien van snoep en 

speelgoed, heeft hij vandaag speciaal voor jullie een dag vrij genomen. Tussen 14u en 

17u kunnen jullie hem bewonderen en weten we ook wie er stout geweest is dit jaar!  

Vrijdag 9 December 

Vergadering op vrijdag? Huh? Ja hoor, het kan! Veel kan ik jullie nog niet vertellen over deze vergadering aangezien dit 

voor jullie een verrassing moet blijven. Wel kan ik jullie vertellen dat we aanwezig zijn van 19u tot 22u. 

Zaterdag 17 December 

Tijd om te smullen van de heerlijke vol-au-vent van het vrouwke van de Jempi! Kerstfeestje, 

gezellig samen zijn, eten en afsluitend nog enkele spelletjes! Jullie zijn welkom van 20u tot 22u! 

25 December 

Kerstmis, geen vergadering 

 

 

Geniet van jullie welverdiende vakantie, prettige feestdagen gewenst aan iedereen! 

Danish en Niels 

 

 

 

 

  



Verkenners 
4 december ZONDAG 

Sint van 14 tot 17 uur 

9 december VRIJDAG 

Ver-assings vergadering van 19 tot 22 uur 

17 december ZATERDAG 

Kerstfeest/eten van 20 tot 22 uur 

 

Zo wereldrecord kortste maandblad heb ik ook weer al binnen 
 
Met winterige groenten 
Ikke 
 
En dan nog dit: 
 
Opgepast voor een nieuwe vorm van criminaliteit 
 

 
 

  



 

  



Alvast prettige feestdagen gewenst 

van de voltallige leidingsploeg… 
  

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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