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Kapoenen 
Zondag 7 mei 

Hopelijk wordt het vandaag mooi weer, want wij gaan de Heide nog eens onveilig 

maken! Ben je benieuwd naar wat we daar allemaal gaan doen, kom dan zeker naar 

de scouts van 14u tot 17u 😊  

 

 

Zondag 14 mei 

Vandaag doen we nog eens een spaghetti vergadering!! Wie er de vorige keer niet kon bij zijn, 

krijgt nu een nieuwe kans. En wie er de vorige keer wel kon bij zijn, krijgt vandaag de kans om hier 

nog eens van te genieten. Kleine tip: eet niet te veel voor de scouts!  

Zondag 21 mei 

We trekken vandaag met ons allemaal naar Nijlen! Wat we hier juist allemaal gaan doen is 

voor jullie nog een verassing… Zorg dat je om 14u op de scouts bent en dan zorgen wij dat 

jullie om 17u weer naar huis kunnen gaan.  

 

Zondag 28 mei  

Vandaag is het al de laatste vergadering, want jullie lieve 

leiding heeft bijna examens… MAAR daarom doen we 

vandaag wel super mega leuke massaspelen met heel de 

scouts!!! Om 14u beginnen we hier aan en zoals altijd 

eindigen we om 17u.  

 

 

 

 

Hiermee is ons scoutsjaar natuurlijk nog niet helemaal afgelopen, het leukste moet nog komen!! Wij gaan op kamp van 

5 tot 9 juli. Op zaterdag 13 Mei om 17u kunnen jullie hier nog meer info over krijgen op ons infomoment vlak na de 

scouts. 

 

Groetjes, 

Jullie megabangelijke leiding 

  



Kabouters 
Zondag 7 mei – Scouts voor gevorderden 

Nu jullie al op zijn minst één jaar bij de kabouters zitten, wordt het hoog tijd dat we 

jullie een snelcursus “Scouts voor Gevorderden” geven. Wil jij ook weten wat dit 

inhoudt? Kom het ontdekken van 14u tot 17u! 

Zondag 14 mei – Stadsspel 

Vandaag trekken we de wijde wereld in. Vandaag maken we de grootstad Lier onveilig! Daarom spreken we al om 13u15 

af aan het station van Nijlen. Om 17u15 komt onze trein terug aan in Nijlen. 

 

Zondag 21 mei – Bosspel 

Het einde van het scoutsjaar is weer in zicht. Daarom gaan we nog eens een laatste 

keer de schapen in de Kesselse Heide de stuipen op het lijf jagen. Kom dus zeker 

allemaal met de fiets naar de scouts van 14u tot 17u! 

Op zaterdag 27 mei om 19u is het infoavond over het kamp. 

Zondag 28 mei – Waterspelletjes 

Deze zondag hopen we op tropische temperaturen en massa’s zonneschijn. Als de 

weergoden ons goed gezind zijn, dan kunnen we onze waterpistolen na een lange 

winter eindelijk eens gebruiken. Bid dus nog maar snel even tot de heilige Frank & 

Sabine en kom van 14u tot 17u naar de scouts! 

 

Zonnige groeten, 

Marieke & Sebastian 

  



Welpen 
 

 

  

Zondag 7 mei 

Vandaag houden we weer een samenspel met een andere jeugdvereniging, deze keer zijn de gusten van chiro Gust aan 

de beurt. We spreken af aan de kesselse heide omstreeks 14.15 UUR om ons spel in te zetten. Om 17.15 UUR kunnen 

jullie jullie welp weer komen oppikken. 

 

Zondag 14 mei 

We trekken vandaag eens de wijde wereld in naar het verre Lier. We spreken af aan het station van Nijlen om 13.15 

UUR en komen hier terug aan om 17.15 UUR na ons heus stadsspel.  

 

Zondag 21 mei 

Vandaag houden we de favoriete vergadering van jullie leidster toen ze nog een kleine kabouter was. 

Wat dit net gaat zijn wordt nog een grote verrassing, maar vergeet zeker jullie stapschoenen niet aan te 

doen. Het gewone uur van 2 tot 5 uur. 

  

Zondag 28 mei 

Om ons scoutsjaar goed af te sluiten houden we vandaag pleinspelen met de hele scouts. Dit gaat door van 2 tot 5 uur. 

 

Groetjes jullie leiding,  

 

Rik, Daan en Emeline 

 

Onze infoavond voor het kamp gaat door 27 mei in de avond, het concrete uur volgt nog (iets van een 7-8 uur) 

  



Jonggidsen 
7 mei 

 

 

Om de laatste maand goed in te zetten gaan we vandaag nog een laatste keer een groot bosspel 

spelen ik hoop dat jullie er zin in hebben wij al vast wel kom vast en zeker met de fiets !!! 

 

14 mei 

 

Vandaag openen we onze jonggidsen beautysalon en gaan we ons zelf eens goed verwennen de we 

zullen er voor zorgen dat alle stress zal verdwijnen. 

 

21 mei (12:00 -17:00) 

 

Weten jullie wat we dit jaar nog niet gedaan hebben? Het begint met vlotten en eindigt op 

tocht dus vergeet zeker jullie zwemkleren niet en kom met de fiets deze vergadering begint 

al om 12 uur dus zorg dat je optijd aan het lokaal staat! 

 

 

28 mei 

Spijtig genoeg zit dit scoutsjaar er weer op maar niet getreurd hopelijk zien we elkaar trug deze zomer op het jonggiver 
kamp. 
Om dit scouts jaar mooi af te sluiten worden er vandaag massa spelen voorzien dus laat de rest maar zien dat de 
jonggidsen de sterkste tak is van scouts nijlen 
 

 

 

 

 

Tot snel Arne en Jules  



Jongverkenners 
Zondag 7 mei  
Uitstel is geen afstel! Vandaag gaan we met z’n allen op daguitstap. Waarheen we gaan en wat we zullen doen, blijft 
voorlopig nog een verrassing. Spannend!  
We spreken zondagochtend om 9u30 af aan de scoutslokalen met de fiets. Van daaruit zullen we vertrekken richting 
een mysterieuze bestemming. Rond 17u30 – 18u zullen we terug aan de lokalen staan en kunnen jullie voldaan en 
uitgeput je scoutsavontuur vertellen aan de mama en de papa.  
De daguitstap zal in totaal 5 euro kosten en dat mag je zondagochtend aan ons overhandigen.  
 
Wat je zeker niet mag vergeten:  

- Zwemgerief (aansluitende zwembroek, boven de knie en zonder zakken)  
- Lunchpakket  
- Drinken  
- Tussendoortjes   
- Scoutsuniform (dat heb je uiteraard aan)  
- Zonnecrème (bij goed weer) 
- Regenkledij (bij slecht weer)  
- Zakgeld (is geen must)  
- Sportschoenen (doe je best ineens aan)  
- Reservekledij (voornamelijk bij slecht weer) 

 
Een brief + mail met alle details volgt later.  
 
Zondag 14 mei  
Het zonnetje schijnt, de vogeltjes fluiten. Hebben jullie ook al zoveel zomerkriebels in je buik? Wij in ieder geval wel en 
willen hier dan ook iets aan doen. En wat is er leuker dan waterspelletjes met zo’n heerlijk  weer? We spreken af van 
14u tot 17u en vergeet zeker geen zwemshort aan te trekken (zonnecrème, handdoek en reservekledij kunnen ook van 
pas komen).  
Als de weergoden een beetje dwars zijn, zullen we een alternatief programma voorzien en hoef je geen zwemkleren aan 
te trekken of mee te nemen.  
 
 
Zondag 21 mei  
Naar jaarlijkse traditie zullen we vandaag eens laten zien hoe goed wij een vlot kunnen 
bouwen! Vergeet zeker geen zwembroek, handdoek en zonnecrème (eventueel 
reservekledij). We verwachten jullie om 10u aan de lokalen met de fiets en om 17u zullen 
we weten wie het beste vlot kan bouwen.  
 
 
Zondag 28 mei  
Vandaag is een triestige dag. Het is reeds de laatste vergadering van het scoutsjaar. Maar niet getreurd, er staat ons nog 
een megafantastischcooldeluxefenomenaaladembenemedonvergetelijk kamp te wachten! We vertrekken 2 juli en 
keren 12 juli terug. Extra info zal in het maandbladje van juni staan.  
Genoeg over het kamp nu. Om het scoutsjaar op onvergetelijke wijze af te sluiten, spelen we vandaag massaspelen met 
de hele scouts. Hopelijk kunnen jullie allemaal komen om iedereen ervan te overtuigen hoe leuk de jongverkenners niet 
zijn! We spreken voor een laatste keer af van 14u tot 17u.  
 
Heel veel zonnige groetjes,  
 
Jerke en Ellen  

  



Gidsen 
Zondag 7 mei 

Iedereen kan wel eens van een mug een olifant maken. Maar tegenovergesteld 

kan ook. Awel, een pleinspelletje met deze zegswijze in het achterhoofd kan 

gewoon niet verkeerd lopen, of toch wel…? Vandaag zullen we is flink 

overdrijven en alles groots zien of juist heel klein, letterlijk. 

 

Zondag 14 mei 

Wat is op 2daagse het tofste onderdeel? 

Uiteraard: BOENKEN!!! Omdat wij 

superbezorgde leiding zijn en niet willen dat 

jullie verdwalen zullen we dit vandaag al eens 

oefenen. Een stevige schoen kan wel eens van 

pas komen want wie weet waar we 

terechtkomen.  

 

 

Zondag 21 mei 

Kesselse hei? Al te veel geweest 
Soldatenbos? Ook al geweest 
Kruiskensberg? Whaaaajoooo zo’n cool bos, daar moete we is geweest zijn! 
 
Allé dan, speciaal voor jullie zullen we dit bos ook eens verkennen met een bosspel. 
Kom om 14u naar de scouts met de fiets zodat we er weer een tof namiddagje van kunnen maken. 
 

 

Zondag 30 mei 

Nooooooooo, de laatste vergadering van het jaar. We zullen dan maar in schoonheid afsluiten met heel de scouts met 

knotsgekke massaspelen. Nog een laatste keer alles geven, zoveel zelfs dat wanneer je op kamp vertrekt je juist 

gerecupereerd bent. 

 

 

 

 

  

? 



Verkenners 
 
De vergaderingen zijn achter de kerk van 2 tot 5, afkomen is de boodschap als ge wilt weten wat er achter de kerk 

allemaal te doen is. 

 

7 mei 

14 mei 

21 mei 

 

28 mei 

Vandaag is het de laatste vergadering van het jaar, dit wil zeggen nog eens allemaal kei hard meedoen en u ten volle 

smijten in de grote groep van heel scouts Nijlen. Laat zien wie de verkenners zijn en dat de gedachte da gelle miete zijt 

verkeerd is. 

Mvg 

ikke 

En dan nog dit: 

Weekend recap 

 

 

 

 

En dit: 

 
 
 

  



 

  



Deze vogels leggen hun ei deze 

maand… 
  

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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