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Kapoenen 
Zondag 5 maart  

Hopelijk wordt het vandaag mooi weer, want wij trekken de heide in! Allen op post om 14h, 

om 17h laten we de schaapjes weer gerust en mogen jullie allemaal weer naar huis!  

 

 

Zondag 12 maart 

Vandaag spelen we ganzenbord, maar wel een ‘groot’ ganzenbord! Ben je 

benieuwd naar wat dat inhoud? Kom dan zeker een kijkje nemen! We 

verwachten de gansjes om 14h, om 17h laten we ze terug naar moeder gans 

gaan.  

 

Zaterdag 18 maart-zondag 19 maart  

Joepie! Eindelijk is ons lang verwachte weekend daar! Vinden jullie 3 uren scouts per week te weinig? Kom dan zeker 

naar ons weekend! Hiervoor moeten jullie niet ver rijden, want het weekend gaat gewoon door in de scoutslokalen zelf! 

(Cool he?) Wij verwachten jullie om 13h en om 11h de volgende dag nemen we weer afscheid. Maar wat neem je nu 

allemaal mee op zo een weekend?  

 Matje/ veldbed  

 Slaapzak 

 Kussen  

 Knuffel 

 Pyjama  

 Tandenborstel + tandpasta + haarborstel  

 Een propere onderbroek  

 Een setje propere kleren 

Extra informatie volgt nog via mail!  

 

 

Zondag 26 maart 

Vandaag nog eens een lekker vuile dag! Doe dus niet je mooiste kleren aan, want 

wij beloven niet dat jullie helemaal proper naar huis kunnen gaan…  

 

 

Knuffels van jullie lieve leiding   



Kabouters 
5 maart 

Haal het allerstoerste in jullie zelf maar naar boven, want vandaag 

spelen we Highland games! 

Wie gooi die balk het hardst? Wie slingert die hamer het verst? Wie 

heeft de grootste spierballen? 

Kom het om 14u ontdekken op de scouts! 

Om 17u mogen alle stoere Highlanders naar huis. 

 

 

12 maart 

Vorige week hebben we onze spierballen getraind, nu is het tijd om te bewijzen hoe krachtig jullie zijn als 

groep. 

Vandaag is namelijk de enige echte Chiro vs. Scouts! Laat dus maar zien dat jullie de allerbeste zijn!  

(Deelnemen is uiteraard belangrijker dan winnen, maar we zullen ons zeker niet laten doen!!)  

Om 14u15 verzamelen we op de parking van ’t Hofke (de Tibourschrans) voor deze Battle of de Jeugdbewegingen. Om 

17u15 mogen jullie op die zelfde plaats weer opgepikt worden en huiswaarts keren. 

 

 

 

19 maart 

 

 

 

 

 

 

 

26 maart GEEN SCOUTS 

Geen scouts? Ooooooh   

Jullie leiding is op weekend om jullie machtig, fantastisch, episch, legendarisch kamp te plannen!  Jeeeeeej  

 

 

 

 

Kusjes en knuffels van jullie o zo lieve leiding    ;)  

Sebastian & Marieke 

  

Vandaag is het omgekeerde dag. Kom dus allemaal, 

omgekeerd, naar de scouts om 14u. We spelen een hele 

hoop omgekeerde spelletjes en om 17u mogen jullie weer 

omgekeerd naar huis. 



Welpen 
5 MAART 

Vandaag gaan we kijken of onze leden werkelijk in staat zijn hun leiding te verslaan. Je raadt het al, we houden een 1 

tegen allen! Allen daarheen! Van 2 tot 5 uur. 

12 MAART  

We houden vandaag nog eens een woudloperskeuken. Naast de klassiekers gaan we ook eens wat nieuws proberen. 

Wat dat net zal zijn kan je komen ontdekken van 2 tot 5 uur.  

19 MAART 

Vandaag houden we een samenspel met de welpen van scouts Lier. We spreken af op de  parking van het soldatenbos, 

deze is aan de kant van de Liersesteenweg om KWART NA 2. (zo hebben jullie alle tijd om jull ie andere kinderen op de 

scouts te kunnen afzetten) We eindigen ons bosspel om 5 uur wanneer jullie jullie welp weer kunnen ophalen op 

hetzelfde punt.  

26 MAART                                                                                                                            

Jammer genoeg is het vandaag GEEN scouts. Jullie leiding is namelijk druk bezig met voor jullie een knotsgek, beestig 

kamp in elkaar te knutselen. 

 

Daan, Rik en Emeline 

 

DATA (reminder): Gouwweekend 21-23 april 
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Jonggidsen 
Zondag 5 maart 

 

Het word nu hoog tijd dat we onze eind sprint trekken om zo veel mogelijk ontbijten te verkopen dus kom 

zeker allemaal met de fiets want we gaan onze beste verkoopstrukken moeten boven halen.  

 

11 - 12 maart 

 

Jullie worden dit weekend verwacht om alles in orde te maken voor de ontbijt actie van 

12 maart we beginnen met de voorbereidingen op zaterdag om 19:00 zorg dat je je 

slaapgerief bij hebt want het word een lange nacht, op zondag tegen 14 uur kan iedereen 

weer naar huis voor hun welverdiende rust. 

 

 

 

Zondag 19 maart 

 

We hebben dit jaar nog niet gezien wie van jullie nog de meeste schotse roets heeft vandaar 

organiseren wij vandaag onze jaarlijkse Highlandgames dus strop die mouwen al maar op.  

 

 

Zondag 26 maart 

 

Deze zondag zal er geen scouts zijn de leiding gaat dit weekend nodig hebben om jullie kamp te beginnen plannen.  

 

 

  



Jongverkenners 
Zondag 5 maart  

Wij zouden het enorm leuk vinden als heel Nijlen volgende week van onze heerlijke ontbijtjes zal smullen, maar 

daarvoor moeten we ze uiteraard eerst verkopen. Met andere woorden, neem je beste verkooptrucs mee vandaag. 

Want hoe meer ontbijtjes verkocht, hoe liever! Zo’n verkooptocht gaat natuurlijk het snelst vooruit als iedereen met de 

fiets naar de scouts komt.  

 

Zaterdag 11 maart – zondag 12 maart  

Jullie worden dit weekend verwacht om alles in orde te maken voor onze 

superlekkere ontbijtactie. We beginnen met de voorbereidingen op 

zaterdag om 19:00. Zorg dat je je slaapgerief bij hebt (slaapzak, matje, 

pyjama, tandenborstel), want het wordt een lange nacht. Op zondag kan 

iedereen tegen 13u weer naar huis voor hun welverdiende rust na 

hopelijk een geslaagde editie! 

 

 

Zondag 19 maart  

 

           +  

m = v    i = ele    - i   - d                     - L          + daag  
     - L      e = s 
              
De slimmeriken onder ons weten wat we gaan spelen vandaag, de anderen zullen het om 14u ontdekken!  

 

 

Zondag 26 maart  

Dit weekend heeft jullie leiding hun koppen bij elkaar gestoken om een superdemaxmegaplezantcool kamp in elkaar te 

steken. Maar na al dat harde werk en veel nadenken hebben ook wij nood aan beetje rust. Met andere woorden, 

vandaag is het geen  scouts.  

 

 

Xoxo 

Jullie stoere en charmante leiding 

Een kleine herinnering voor de ouders: het gouwweekend zal doorgaan van 21 tot 23 april en het kamp van 2 tot 12 juli.  

 



Gidsen 
Zondag 5 maart 

Vandaag een standaardje: laddercompetitie. 
Klim omhoog val naar beneden want je weet wat ze zeggen 

‘Je moet soms vallen om weer sterker op te staan’. Wie staat er op het einde bovenaan en mag zich 
Queen of the ladder noemen? 

Jullie vechten het maar uit. 
 

 

 

 

Zondag 12 maart 

Het is een hype bij scouts Nijlen, we kunnen er niet onderuit: ruiltocht. Wij gaan laten zien dat de gidsen de beste 

charmes hebben en zo de zotste deals kunnen sluiten. We zien het ook grootser dus verlaten het kleine Nijlen en 

trekken naar een voorlopig nog geheime locatie. 

 

 

Zondag 19 maart 

 

Het is weer lang geleden dat we de schaapjes nog eens 

goeiendag zijn gaan zeggen. Of zullen we de boompjes 

nog eens gaan ambeteren? We zullen zien, het is 

alleszins weer de moment om erop uit te trekken van 

14u-17u. 

 

 

 

Zondag 26 maart 

Aangezien we zooooooo’n enthousiaste 3e jaars hebben…, mogen zij de touwtjes eens in handen nemen. Alles kan en 

alles mag, hoe zotter hoe liever. Leiding wordt weer lid en staat voor 1 keer weer naast ‘ den borduur’. Geniet maar eens 

van het leiding zijn van 14u – 17u. Daarna 

degraderen wij jullie weer tot lid en 

promoveren wij weer naar leiding. 

 

 



Verkenners 
5 maart:  

ver-assingsvergadering, hoeoeoeoee spannend (kan gevaarlijk zijn dus risicofactor zit in dik oke)  

12 maart: 

Ver-plaatsingsvergadering, zoek allemaal een uniek object om jullie met te verplaatsen en neem dit mee, de rest word 

later wel duidelijk 

19 maart: 

Ver-Heel-Ververgadering, vaag maar das ni zo abnormaal bij mijn uitleggen maar niet te min super spannend wat zo ver 

kan weg liggen komen is de boodschap 

26 maart: 

VER-HELAAS PINDAKAAS IS HET VANDAAG GEEN VERGADERING OMWILLE DAT IK MOET BESLISSE WAAR WE ONZE ZUUR 

VERDIENDE CENTEN VAN SPAGHETTIFEEST WILLEN INSTEKEN EN HIERVOOR GAAN WIJ NATUURLIJK OP WEEKEND MET 

DE GEHELE LEIDINGSPLOEG 

Extra Note 

gouwweekend zal doorgaan 28-29-30 april, vergeet niet tijdig in te laten weten dat je mee wilt het word hoe dan ook 

super (ah ja ik zen er bij (oke mss toch ni zo goe dan maar toch(ik ben er bij dus alles word relatief vager wat in het geval  

van gouwweekend beter betekend!!!))), verdere info volgt via mail. 

MVG Sander 

En dan nog dit: 

om er zeker van te zijn dat er ook nog echte nuttige shit in het maandblad staat hier een foto van een mesthoop, (en 

iemand die een shit job heeft) 

 
 
 
 

  



 

  



Ook in maart staat deze leiding voor 

jullie paraat  
  

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 

 

 

mailto:kabouters@scoutsnijlen.be
mailto:welpen@scoutsnijlen.be
mailto:jonggidsen@scoutsnijlen.be
mailto:jongverkenners@scoutsnijlen.be
mailto:gidsen@scoutsnijlen.be
mailto:verkenners@scoutsnijlen.be
mailto:groepsleiding@scoutsnijlen.be

