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Kapoenen 
Zondag 1 januari 

Uiteraard is het vandaag geen scouts. Zet het nieuwe jaar goed in en dan zien wij 

elkaar later deze maand terug!  

 

 

Zondag 8 januari 

Ook vandaag is het geen scouts omdat jullie lieve leiding moet studeren voor de examens. 

Zondag 15 januari 

Eindelijk nog eens scouts! En we vliegen er direct in met een goed bosspel! Allen op 

post om 14h. Hou het weer een beetje in de gaten en doe eventueel een dikke 

winterjas aan.  

 

Zondag 22 januari 

Wat hoor ik daar? Wat ruik ik? …? Vandaag gaan we eens kijken hoe goed jullie 

zintuigen werken. Open je oren en zet je beste neus op voor vandaag. We starten om 

14h en eindigen om 17h.  

 

Zondag 29 januari 

De winter is volop aan de gang, dus ook de sneeuwkoningin is in het land! Kom kennis 

maken met haar om 14h, om 17h zullen jullie haar door en door kennen!  

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes  

Jullie leiding  

  



Kabouters 
Zondag 1 januari 

Vandaag gaan jullie waarschijnlijk volop bezig zijn met het voorlezen van nieuwjaarsbrieven en het 

verkondigen van jullie beste wensen. We gaan jullie dan ook rustig jullie gangetje laten gaan. 

Geen scouts dus vandaag.  

Maar niet getreurd! Volgende week zijn we wel weer van de partij.  

 

 

Zondag 8 januari 

Omdat jullie dat reuzengroot en levensecht gezelschapsspel nog te goed hebben, gaan we dat 

vandaag spelen. Wil je eeeeeiiiiiiiiiiiindelijk te weten komen over welk spel we het hebben? Kom 

dan zeker om 14u naar de scouts! En zoals we het de vorige keer ook al zeiden: om 17u mogen alle 

pionnen, dobbelstenen en speelkaarten terug naar huis. 

 

 

Zondag 15 januari  

Vandaag gooien we àlles door elkaar. Geen enkel spel zal nog zijn zoals het was. We gooien alle 

regels, kegels en ballen in een mixer en mixen de spelletjes door elkaar. Wat je zo allemaal kan 

mixen, vraag je je af? 

Wel, om dat te ontdekken zal je om 14u naar de scouts moeten komen. Om 17u mogen jullie 

terug naar huis. Hopelijk kunnen jullie na al dat gemix nog recht stappen! 

 

 

Vrijdag 20 januari 

Omdat het er ook best eens rustiger aan toe mag gaan, kijken we vanavond een fantastische, geweldige, 

wonderbaarlijk goede film. Welke film? Verrassing!!! 

Allemaal aan de scouts om 19u, om 21u mogen jullie weer naar huis. 

 

 

Zondag 29 januari 

Een nieuw jaar, een nieuw bezoekje aan de Heide. Zo kunnen jullie die schapen ook jullie beste 

nieuwjaarswensen wensen en ze elks 3 dikke kussen geven. 

Nee nee, maak je maar geen zorgen. Je gaat echt geen schapen moeten kussen vandaag. 

Wat je wel gaat doen op die heide, dat kan je ontdekken om 14u. Om 17u staan we terug aan de 

scouts en kunnen jullie naar huis. 

Zeker niet vergeten: kom met de fiets. Dan zijn we sneller aan de Heide en kunnen we langer spelen! 

 

 

 

 

Onze alleralleralleralleraller beste wensen  

voor het nieuwe jaar! 

Marieke & Sebastian 

  



Welpen 
zondag 1 januari  

Daar de meeste van ons een nieuwjaarsbrief aan het voorlezen zijn of op een andere manier het jaar goed zijn 

aan het inzetten, houden we vandaag geen vergadering. 

Zondag 8 januari 

Vandaag blijven we lekker warm binnen voor een gezelschapsspelletjesvergadering! Haal al die leuke spelletjes uit je 

kast en neem ze massaal mee naar de scouts. We openen de dozen om 2u en sluiten ze weer om 5. 

Zondag 15 januari 

Vandaag houden we een heuse techniekenvergadering. Trek die warme kleren maar aan en 

kom samen met ons wat sjorren. We beginnen om 2u en eindigen omstreeks 5 wanneer de 

mastworp geen geheimen meer voor jullie heeft. 

Vrijdag 20 januari 

Voor één keer deze maand eens een vrijdagvergadering. En wat voor één, we gaan samen een 

film kijken! Neem die dekentjes en films maar mee zodat we er een knusse avond van kunnen 

maken. Jullie leidster is trouwens jarig, misschien heeft zij wel iets lekkers om te knabbelen 

tijdens de film in petto. De film start om 7u en eindigt rond 9. 

 

Zondag 29 januari 

Vandaag is het naast de “trek je warmste kleren aan”-vergadering ook een groot sluipspel in de Kesselse heide. 

Uiteraard voor de vele liefhebbers met klakkebuizen en zoutdeeg. We beginnen eraan om 2u en eindigen om 5.        

                                         

Groetjes, 

Daan, Rik en  Emeline 

  



Jonggidsen 
Zondag 15 Januari 

 

Vandaag gaan we na lange tijd nog eens onze goede oude 

pleinspelen uit de kast halen zorg dus maar dat je met een gezonde 

dosis energie op komt dagen  

 

 

Zondag 22 Januari 

 

Vandaag zien we hoe het met jullie rijvaardigheid is gesteld 

Ja, ja de goede oude vergadering op wieltjes is weer van de partij wees 

zo creatief mogelijk 

 

 

Vrijdag 27 Januari 

 

Na het groot succes van vorig jaar, wordt het tijd voor een tweede editie! Trek je meest 

stijlvolle kleed maar aan, werk een beetje aan dat Engels accent en breng al je 

zakgeld mee want jullie leiding organiseert Casino Royale II!  

Om binnen te mogen in ons exclusief casino, zal je elegante kleren moeten dragen 

(scoutshemd hoeft vanavond niet niet!). De deuren gaan open om 19.30u en sluiten 

om 22u. 

 

Groetjes Arne, Bent en Jules 

 

  



Jongverkenners 
GELUKKIG NIEUWJAAAAARRRRRR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 

Zondag 8 januari 

Vandaag is het geen vergadering, omdat iedereen nog een beetje 

aan het bekomen is van de feestdagen, van al dat lekkere eten, leuke 

cadeautjes,… en omdat de leiding ook met de neus in de boeken zit 

uiteraard. Volgende week zijn we weer van de partij! 

 

 

Zondag 15 januari  

Deze maand is het aan jullie leiding om achter de boeken te kruipen. Om het allemaal een beetje vlotter te doen 

verlopen, gaan we vandaag de dag spenderen met de jonggidsen. Wat we juist zullen we doen, blijft nog een 

verrassing… . We hopen jullie te zien van 14u tot 17u.  

 

 

Zondag 22 januari  

De fiets, de rolstoel, de step, rolschaatsen, … noem maar op! Vandaag zal je ervaren hoe het voelt om niet op je eigen 

benen te staan, mar wel op wieltjes! Hopelijk zijn jullie net zo nieuwsgierig als ons. We testen het uit van 14u tot 17u.  

 

 

Vrijdag 27 januari  

Na het groot succes van vorig jaar, wordt het tijd voor een tweede editie! Trek je 

meest stijlvolle kostuum maar aan, werk een beetje aan dat Engels accent en 

breng al je zakgeld mee want jullie leiding organiseert Casino Royale II!  

Om binnen te mogen in ons exclusief casino, zal je een black suit moeten dragen 

(scoutshemd hoeft vanavond niet niet!). De deuren gaan open om 19.30u en 

sluiten om 22u.   

 

 

Veel nieuwjaarsgroetjes, 

Jerke en Ellen  



Gidsen 
Zondag 1 januari 

Liefste leden,  

We zijn blij dat we leiding mogen zijn van zo’n toffe groep!!!  
Ahja, wie moet er anders in de formatie gaan staan op de stoep. 
Soms denken we wel eens: stop eens met dat geroep! 
Maar wat doet het ertoe, 
we staan nu hier en doen het met plezier. 
 
Van jullie kapoentjes Niels en Danish, 
Nijlen 1 januari 2017 
 

Jullie zullen het vandaag ook wel te druk hebben met brieven lezen dus geen vergadering vandaag 

 

Zondag 8 januari 

Omdat het nog steeds kerstvakantie is en er nog velen op reis zijn of het nog te druk hebben met feesten is het vandaag 

geen vergadering. 

 

Vrijdag 13 januari 

Wat is er nu avontuurlijker dan een authentieke dropping? Inderdaad, een 
hedendaagse dropping. 

Zin om in het duister onbekende gegooid te worden? We verwachten jullie om 19u 

aan het lokaal. Rond 22u zouden we terug moeten zijn.  

 

Vrijdag 20 januari 

Oefen al maar op jullie pokerface want daar is nog werk aan en jullie zullen het nodig 

hebben. Termen zoals full house, roulette, bluffen,… komen allemaal aan bod in onze 

casino night. Kom met volle zakken binnen om 19u en ga met lege buiten om 22u. 

 

Zondag 29 januari 

Tadaaaa we zijn terug op zondag met de uitgestelde gehandicaptenvergadering die op jullie staat te wachten. 

Van 14u-17u 

 

 

Feestelijke groeten en gelukkig nieuwjaar , 
Niels en Danish  



Verkenners 
Zondag 8 januari 

Helaas pindakaas is dit weeral de laatste dag van de vakantie, MAAR niet getreurd. De scouts is dan het ideale om deze 

vakantie goed te eindigen. Wat we gaan doen is nog geheim maar jullie mogen er al zeker van zijn dat het zal knallen. 

Deze woorden zullen al belangrijk zijn: “Leave no man behind” 

Zondag 15 januari 

We gaan zo’n 2000 jaar terug en houden een unieke Romeinen vergadering. Haal die speelgoedzwaarden en schilden 

dus al maar boven want de strijd zal hevig zijn. 

Zondag 22 januari 

Om ons voor te bereiden op volgende week houden we vandaag een ultieme LORD OF THE RINGS vergadering. Wie o 

wie krijgt de ring in handen en wie kan hem vernietigen dat is de vraag. En wie kan het aan om voor een leger van 

duizende orks te staan zonder het in zijn broek te doen?? 

VRIJDAG 27 januari 

Vandaag is het per uitzondering vrijdag vergadering omdat ik maandag examen heb. NIET getreurd, de commentaar bij 

jullie unieke film zal er niet minder op zijn. Als iedereen rond 19u aanwezig is kunnen we de film starten, wanneer hij 

gedaan is, is de vergadering gedaan (kan na 22u worden als het een lange film is !!!) 

Met examenachtige groenten 

Sander 

En dan nog dit: 

Zo voel ik mij van tijd tot tijd wel eens. 

 
 
 
 

  



 

  



Een spetterend 2017 gewenst 

vanwege… 
  

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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