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Kapoenen 
Zondag 5 Februari 

Doe maar warme kleren en handschoenen aan want vandaag gaan we schaatsen in 

herentals! 

We verzamelen om 13:30 op de scouts en zullen rond 14u aan de schaatsbaan zijn. 

Om 16:30 vertrekken we met de auto terug aan de schaatsbaan en om 17 uur zullen 

we terug aan het lokaal staan. Als je zelf schaatsen hebt mag je die altijd meenemen!!! 

De inkom + een drankje kost 5 euro (liefst ter plekke afgeven). 

 

 

Zondag 12 Februari 

Vandaag duiken we de keuken in om zelf lekker eten klaar te maken. We gaan van 

alle lekkere dingen maken dus houdt jullie buikjes maar al klaar 

 

 

 

 

Zondag 19 Februari 

Goh, die winter heeft toch al wel lang geduurd, misschien wordt het 

eens tijd dat we op reis gaan.  

We doen vandaag reisje rond de wereld. Het vliegtuig vertrekt om 14u 

en we komen om 17u terug aan. Een drankje is aan boord te verkrijgen voor 1 kruisje op de drankkaart! 

Zondag 26 Februari 

Jipie, CARNAVAL!!! 

Vandaag gaan we in Herenthout naar de stoet kijken. Hiervoor spreken we voor een keer 

niet aan het lokaal af maar op de parking van rusthuis Boeyendaalhof, 

Itegemsesteenweg 3. Hier verzamelen we om 13:30 en we vertrekken op dezelfde plaats 

terug om 16:30. 

Het is carnaval dus verkleden mag zeker!  

(Vergeet niet om wel jullie das bovenop je verkleedkleren te dragen!!!) 

 

Groetjes, 

Energieke Emma, Nieuwsgierige Nette en Waanzinnige Wannes 

  



Kabouters 
Zondag 5 februari – Schaatsen 

Vandaag zoeken we de vrieskou op, vandaag begeven we ons op glad ijs. We gaan 

namelijk schaatsen in Herentals, dus vergeet zeker geen handschoenen en €6 mee te 

brengen. Jullie worden om 13h aan de lokalen verwacht. Om 16:30h rijden we terug 

van de schaatbaan om zo tegen 17h aan de lokalen te zijn. Hoe we naar daar zullen 

gaan, wordt later nog meegedeeld. 

 

Zondag 12 februari – Valentijn 

“Amor, Amor, lieve Amor, schiet een pijltje door mijn hart. Amor, Amor, lieve Amor, 

want ik ben soms zo verward. Zullen wij ooit kunnen zweven, van de liefde kunnen 

leven? Amor, Amor, lieve Amor, schiet een pijltje door mijn hart!” Zullen wij op deze dag 

van de liefde ook tot over onze oren verliefd zijn zoals K3? Kom het ontdekken van 14u 

tot 17u. 

 

Zondag 19 februari – Mandenvlechten 

Deze zondag doen we eens iets anders, we proberen eens iets nieuws. Er komt namelijk 

een echte mandenvlechtster naar onze scouts om ons gevlochten kunstwerkjes te leren 

maken. Wil jij dit ook leren? Kom dan zeker een kijkje nemen van 14u tot 17u. 

 

Zondag 26 februari – 

Carnavalstoet 

Deze week laten we ons helemaal gaan, dus trek je allergekste 

kleren aan!     We maken een uitstapje naar de enige echte stoet 

van Herenthout.               We spreken om 13u30 af op de parking 

van het rusthuis ‘Boeyendaalhof’ op de Itegemsesteenweg 3 en 

om 16u30 nemen we daar weer afscheid van elkaar. 

 

Gladde, verliefde, gevlochten en verklede groetjes 

Marieke & Sebastian 

  



Welpen 
5 februari: 

Vandaag trekken we onze schaatsen nog eens aan! We spreken af om 13:30 aan het lokaal. We vragen enkele ouders 

om ze naar da schaatsbaan te brengen en om 16:30 terug te komen ophalen (17:00 terug in Nijlen). De prijs zal €6 

bedragen. Wie zelf schaatsen heeft mag deze zeker meebrengen. En vergeet vooral geen handschoenen mee te nemen ! 

 

 

12 februari: 

Vandaag zijn het de traditionele Highlandgames! Van 2 tot 5 ontdekken we wie de meeste vaardigheden heeft! 

 

 

19 februari: 

Van 2 tot 5 gaan we op zoek naar een moordenaar! Misschien kunnen jullie het al raden wat we gaan doen? We gaan 

levensechte cluedo spelen! :) 

26 februari: 

 Joepie! Het is weer carnaval! Daarom gaan we naar de carnavalsstoet in Herenthout! We spreken af om 13:30 aan de 

parking van het rusthuis "Boeyendaalhof" (itegemsesteenweg 3). En om 16:30 kunnen jullie de carnavalisten terug 

komen ophalen aan de parking van het "Boeyendaalhof". Wij hopen natuurlijk dat jullie allemaal verkleed zijn! Tot dan! 

 

 

 



Jonggidsen 
Zondag 5 februari 

Vandaag gaan we de schaatsbaan van Herentals weer onveilig maken dit 

doen we va 13:30 tot 17 uur. 

We verzamelen dan ook om 14uur aan de schaatsbaan zelf! Neem ook 

zeker allemaal 6 euro mee! En dan kunnen jullie om 16:30 uur weer 

worden opgepikt aan de schaatsbaan. 

 

Zondag 12 februari 

Wat we vandaag gaan doen blijft nog even een verassing, wil je mee ontdekken welke 

dingen we gaan doen? Kom dan zeker van 14 tot 17 uur naar de scouts.  

 

 

 

 

Zondag 19 februari 

het nieuwe jaar is al bezig en we zijn nog niet naar de heide 

geweest! Daarom gaan we vandaag een mega fantastisch bosspel 

doen, dit doen we van 14 tot 17 uur.  

 

Zondag 26 februari 

Vandaag gaan we Nijlen onveilig maken! Hoe gaan we dit doen? Met een appel en een ei!  

Jaja we gaan op ruiltocht! Wil je mee kom dan van om 14 uur naar de scouts en neem een fiets 

mee! Dan kunnen jullie om 17 uur terug naar huis. 

 

 

 

 

 

Veel liefde van jullie leiding Bent, Jules en Arne 

 



Jongverkenners 
Zondag 5 februari  

Laat vandaag de Bart Swings in jullie los. Dit wil zeggen dat we de meest spectaculaire 
kunstje op het ijs gaan tonen. We verwachten jullie allemaal om 13:30h aan het lokaal 
om vandaar naar de schaatsbaan te rijden. We rekenen op vriendelijke ouders die 
kunnen rijden. Ook verwachten we om 16:30h ouders terug aan de schaatsbaan om zo 
om 17h terug te zijn aan de lokalen. Neem allemaal 6 euro mee voor de toegang tot de 
schaatsbaan, het huren van de schaatsen en om achteraf een drankje te nuttigen. 
 
Zondag 12 februari  
 
Ice Bucket challenge, Gangnam Style, Mannequin challenge,… Deze trends hebben het internet de afgelopen jaren 
veroverd. Vandaag maken we de jongverkenner-versie van al deze hypes. Neem gerust wat attributen mee om al deze 
hypes extra in de verf te zetten!  
 
  
Zondag 19 februari 
 
Wat krijg je voor een appel en een ei? Of sterker nog? Wat krijg je voor hetgeen je hebt gekregen voor een appel en een 
ei? Of daarvoor? Je kan het al raden. Vandaag gaan we een ruiltocht houden!  

 
 
Zondag 26 februari 
 
Trek jullie mooiste verkleedkleren al maar aan! Neem jullie grootste 
rugzak al maar mee om snoep in te rapen! Jullie kunnen het al raden, 
vandaag trekken we naar Herenthout om naar de knotsgekke 
carnavalstoet te gaan kijken. Allemaal om 14h met de fiets aan het lokaal!  
 
 
 

 
Kusjes van jullie charmante leiding en Jerke!  
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Gidsen 

Zondag 5 februari 
Voor ons een bang moment, de verzekeringspapieren op zak. Voor jullie één van 

de vele hoogtepunten van het jaar.           WE GAAN SCHAATSEN!! Natuurlijk is dit 

niet gratis              We vragen hier dus €6 voor, gelieve dit geld dan ook bij te 

hebben. Afspreken doen we om 13u aan de scouts. Traditiegewijs doen we onze 

verplaatsing met de fiets, dus vergeet deze dus zeker niet mee te nemen ;) 

 

Zaterdag 11 februari 

Ons jaarlijkse Spaghettifeest is daar weer! Probeer hier zoveel mogelijk 

mensen voor uit te nodigen. Alle winst gaat tenslotte naar jullie kamp! 

Verdere info komt via mail en facebook, wanneer onze examens er op 

zitten. 

 

 

 

Zondag 19 februari 

NOG een hoogtepunt van deze maand is de langverwachte kookvergadering. Wij als twee mannen zijnde zijn 

echter geen keukenprinsessen zoals jullie.  

Jullie kiezen het gerecht  wij doen de inkopen  jullie maken het gerecht  wij smullen er van (en jullie 

ook een beetje). We houden via onze groep op sociale media een uitgebreid debat waar hopelijk een heerlijk 

gerecht mee uit de bus komt! 

Zondag 26 februari 

Pakt u dansbenen en uwe feestneus al maar gereed! We trekken er vandaag op uit! Naar waar hoor ik jullie al 

roepen? Naar Herenthout! Waarom hoor ik jullie al zeggen? Omdat het daar weer de jaarlijkse stoet is! We 

spreken af om 13u30 aan het Kerkeplein in Nijlen. Een zakgeldje kan al eens van pas komen om een drankje 

of een hapje te bekostigen. 

 

 

 

 

  



Verkenners 
 
Als eerste straffe memo, alle vergadering datums zijn in FEBRUARI, ook al word er u misschien iets anders wijs 

gemaakt toch is het zo !!!!! 

Als eerste vergadering is het schaatsen, wees allemaal piraat aan de scouts om 13u met een uitgeruste fiets die in orde 

is en neem 6 euro mee voor de inkom en al de rest van onkosten voor vandaag. Uiteraard mag ik de datum niet 

vergeten vermelden: den 5e 

 

De bijgevoegde foto zou al genoeg moeten zeggen over het tweede 

weekend van februari, namelijk het enige echte spaghetti 

feest, dit jaar met extra uitdaging om ter schoonste spaghetti 

sculptuur. De foto is al een voorbeeld maar jullie kunnen beter. 

MEER INFO VOLGT NOG IN EEN VERDERE MEDEDELING VIA MAIL EN 

SOCIALE MEDIA 

 

Omdat we niet altijd spaghetti kunnen maken houden we op den 19e 

al zeker geen spaghetti vergadering want dit zou overdaad zijn 

en hier doen wij niet aan mee. Wat het wel wordt komen jullie te weten na de ultra geheime vergadering op een 

mysterieuze afgelegen plaats (het is misschien toch gewoon ons lokaal maar misschien ook niet, oeh spannend) 

den datum is den 26e dus onthoud goed, de 26e niet 25e 

Trust me i’m an engineer, een zinnetje dat ik misschien kan gebruiken binnen een jaar maar 

hoe zit het met jullie technische kennis, daarom houden we vandaag een iet wat abnormale 

vergadering waar er geen probleem is dat niet opgelost kan worden. Maar wat het zo 

speciaal is, is dat we vandaag van buitengewone voorwerken gebruik gaan maken referentie 

zie foto: 

En dan nog dit: 
Ik wil ook zo’n speelgoedboot 
(verjaardagscadeautip) 
 

 

 

En verder zie ik jullie allemaal graag terug op de 

vergaderingen, Sander 

Lang leve de online maandbladjes, zo kunde er een 

echt mannekesblad van maken in 1000 verschillende kleuren zonder enig probleem (tijd te veel tijdens de examens) 

 
 



 
 

  



Met deze romantici zal het zeker een 

vurige maand worden… 
  

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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