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Kapoenen 
Zondag 11 September 

Jipie!!! Startdag!!! 

Het schooljaar is weer begonnen en dus wordt het ook tijd dat wij er weer stevig in 

vliegen. Wie zou dit jaar jullie nieuwe leiding zijn? En wie zijn al die nieuwe kindjes die 

naar de scouts komen? Zijn jullie even nieuwsgierig als ik? Dan moeten jullie zeker 

komen. 

We beginnen om 14:00 en tegen 17:00 gaan we weer tevreden naar huis toe 

 

Zondag 18 September 

Nu hebben we elkaar vorige week al allemaal eens gezien maar kennen jullie iedereen al goed? 

Ik niet hoor! Daarom gaan we vandaag allemaal spelletjes spelen om elkaar beter te leren 

kennen!  

 

Zondag 25 September 

Vinden jullie het al wat plezant? Ja? Dan gaan we het 

vandaag nog plezanter maken door onze vriendjes en 

vriendinnetjes mee te nemen naar de scouts! Als jullie 

iemand kennen die eens wilt proberen, neem ze dan zeker 

mee. 

Algemene informatie: 

De scoutslokalen bevinden zich achter de Sint-Paulus kerk, waar nu tijdelijk de bib is op het adres Broechemsesteenweg 

219a. 

De zondagmiddag met de kinderen noemen wij een scoutsvergadering. Deze duurt altijd van 14u tot 17u tenzij expliciet 

anders wordt vermeld. 

De kinderen krijgen van ons rond 16u een drankje, hiervoor werken we met een drankkaartensysteem. 

 

Voor verdere vragen mag je altijd een mailtje sturen naar kapoenen@scoutsnijlen.be 

 

Groetjes, 

Jullie supertoffe leiders 

 

mailto:kapoenen@scoutsnijlen.be


Kabouters 
Zondag 4 september – Geen scouts 

Helaas pindakaas! Jullie zullen nog 604800 seconden moeten wachten 

vooraleer het nieuwe scoutsjaar van start gaat, maar het aftellen kan 

alvast beginnen!! Jullie spiksplinternieuwe leiding is dit weekend namelijk 

op planningsweekend om er wederom een topjaar van te kunnen 

maken!!! Tot volgende week!!!! 

 

Zondag 11 september – Startdag 

Na 10080 minuten langer wachten dan voorzien, is het dan eindelijk zo ver! 

Tromgeroffel!! Het nieuwe scoutsjaar staat voor de deur en kan niet wachten om 

met de deur in huis te vallen!!! De leiding kijkt er alvast naar uit om jullie te leren 

kennen en indien dit wederzijds is, kom dan zeker allemaal een kijkje nemen op 

de scouts van 14u tot 17u!!!! 

 

Zondag 18 september – Vlottentocht 

Nu het scoutsjaar al 168 uur bezig is, wordt het hoog tijd om eens een uitstapje te doen. 

Als de weergoden ons goedgezind zijn, dan zullen we een heuse vlottentocht 

ondernemen. Pomp jullie zwembandjes dus al maar op! Jullie worden voor de 

verandering al om 10u met de fiets verwacht aan de scoutslokalen van Nijlen. Belangrijk 

is dat jullie kleren aandoen die vuil mogen worden met daaronder zwemkledij. Breng 

ook zeker een handdoek, een set schone kleren, een lunchpakket en eventueel 

zonnecrème mee. Moesten Sabine & Frank slecht weer voorspellen, dan zullen wij onze 

plannen wijzigen en laten we dit aan jullie ouders weten via mail. 

 

 

Zondag 25 september – Vriendjesdag 

We kennen jullie ondertussen al maar liefst 14 dagen, dus het zou niet meer 

dan beleefd zijn om jullie lieftallige leiding voor te stellen aan jullie allerbeste 

vriendjes. Deze kennismaking zal doorgaan van 14u tot 17u en als elke kabouter 

een vriendje meebrengt, dan staat er voor iedereen een verrassing te 

wachten!! 

 

Mysterieuze groetjes, 

Lilo & Stitch  



Welpen 
4 september 

Het is vandaag nog geen scouts. De leiding is op weekend om het jaar voor te bereiden, dus jullie moeten nog een 

weekje wachten om met het fantastisch nieuwe scoutsjaar te starten. 

 

11 september 

Eindelijk! Na 2 maanden geen scouts kunnen we er weer eens invliegen. Tijd om het scoutsjaar te openen met een 

heuse startdag. Om 14h beginnen we er aan en tegen 17h weten jullie wie de nieuwe leiding is. 

 

18 september 

Nieuw scoutsjaar, nieuwe eerstejaars, tijd om deze als echte welpen op te nemen 

in de groep. Vandaag is het dus overgang. Omdat we nog rekenen op goed weer 

gaan we vandaag ook vlotten. Dit betekent dat we om 10h al beginnen tot 17h. 

Vergeet ook zeker geen droge/propere kleding mee te nemen. 

 

 

 

 

25 september 

Een vaste waarde aan elke scouts is een goed bosspel. En waar kunnen wij 

dat beter dan onze eigen Kesselse heide. Schapen zoeken, in bomen klimmen 

en een spelletje spelen is alles wat wij nodig hebben om er een super leuke 

dag van te maken. 

 

 

 

Scouteske groeten, 

Van jullie nieuwe, nog onbekende, leiding 

  



Jonggidsen 
Zondag 4 september  
dit scouts jaar zal jammer genoeg iets later beginnen aan gezien de leiding alles nog op orde moet zetten om het jaar goed 

in te zetten. vandaar is er GEEN SCOUTS vandaag 
 
 
 
 
Zondag 11 september 
Vandaag is het startdag , na zo een lange tijd inspanning te moeten wachten komen jullie 
vandaag te weten wie jullie nieuwe leiding zal zijn. 
 ook is het een aanrader om vandaag nieuwe mensen aan onze groep 
 toe te voegen dus neem all jullie vrienden maar me ! 
jullie worden verwacht zo als elke keer van 14 tot 17u. 
 
 
 
 
Zondag 18 september  
ook dit jaar zullen er heel wat nieuwe leden bij komen  
die een stevige inwijding zullen nodig hebben 
 dus laat all je goeie kleren maar tuis want het word behoorlijk smerig. 
 
 
 
Zondag 25 september  
ook de goude oude pleinspelletjes zijn er dit jaar ook weer bij , vandaag gaan we onze oude vertrouwde 
nog eens opfrissen ik hoop dat jullie er bij zullen zijn. 
 
 
 
 
Boodschap aan de ouders 
Wegens praktische redenen zal het dit jaar niet lukken om op huisbezoek te komen, maar in plaats daarvan hebben we 
een infoavond gepland. Deze zal doorgaan op vrijdag 30 september om 20u.  
 
 
 
 tot dan jullie leiding ,?????,????,???? 

 

  



Jongverkenners 
Zondag 4 september  
Het voorbije weekend hebben we ons druk beziggehouden om voor jullie een super leuk scoutsjaar te plannen, vol 
avontuur en nieuwe dingen! Aangezien dit veel energie gevraagd heeft van jullie lieftallige leiding, zal er vandaag jammer 
genoeg géén scoutsvergadering zijn.  
 
 
 
 
Zondag 11 september 
Vandaag is het startdag en zal je dus te weten komen wie je nieuwe leiding is dit 
jaar en wie er allemaal in onze groep zit.  
Hou je zeker niet in om vrienden of vriendinnen mee te nemen om ze te 
overtuigen hoe leuk onze scouts wel niet is, want hoe meer zielen hoe meer 
vreugd! Jullie zijn welkom van 14u tot 17u aan de scouts!  
 
 
 
 
 
Zondag 18 september  
Om het jaar goed te beginnen, gaan we vandaag de eerstejaars dopen!  
Trek dus maar je slechtste kleren aan, want we gaan vuil worden! We spreken af om 14u aan de scoutslokalen en om 17u 
mogen jullie, lekker smerig, terug naar huis.  
 
 
 
 
Zondag 25 september  
Niets zo leuk  als goeie, ouwe pleinspellekes! Voetbal, frisbee, honkbal, … noem maar op! We hopen dat jij er net zoveel 
zin in hebt als wij! Ook vandaag van 14u tot 17u aan de scoutslokalen.  
 
 
 
 
Boodschap aan de ouders 
Wegens praktische redenen zal het dit jaar niet lukken om op huisbezoek te komen, maar in plaats daarvan hebben we 
een infoavond gepland. Deze zal doorgaan op vrijdag 30 september om 20u.  
 
 
 
 
 
Stevige linker,  
De beste leiding everrrrrr!  

  



Gidsen 
Zondag 4 september 

We doen is zot en doen onze startdag gewoon een week later. Wij zijn op planningsweekend dus is het geen 

vergadering. Tot volgende week! 

 

 

Zondag 11 september 

Vandaag geven we weer het startschot voor een nieuw scoutsjaar #pleziergegarandeerd. We 

verwachten jullie om 14u zodat jullie te weten kunnen komen met welke leiding jullie dit jaar 

opgescheept zitten.  

 

 

 

 

Zondag 18 september 

Jammer maar helaas zullen jullie ons deze week weer moeten missen (dus geen vergadering). Wij zijn aan het afzien bij 

één of andere wedstrijd…rara. Supporters zijn altijd toegelaten om ons naar de eindstreep te schreeuwen. 

 

 

Zondag 25 september 

 Eikebah, moet da echt?  
- Ja, doe ni flauw 

 Splatsh, ploeter, splatsh, ieeeew 
 
Dit dialoogje zal meerdere keren plaatsvinden want er zijn weer nieuwe gidsen: OVERGANG!! 
Propere kleren en een handdoek zijn een aanrader.  
Vies vuil en zuur, we verwachten jullie om 14 uur. 
 

 

 

 

 

Groetjes,  
lieftallige leiding 



Verkenners 
 
september 4 
 
Helaas pindakaas start het nieuwe scoutsjaar een weekje later omdat de leiding al ineens op weekend gaat om jullie jaar 
volledig te plannen. Zo kunnen jullie al ineens een weekje langer vakantie nemen, vermits die eerste 2 dagen school 
toch niet veel in huis gaan hebben. (scouts is gewoon interessanter als school maar we mogen geen 5 dagen scouts 
geven en 1 dag school van de regering) 
 
september 11 
 
Startdag omdat het vorige week leidingsweekend was houden we deze een weekje later, zodat jullie nog een week in 
vakantiemodus kunnen blijven maar niets beter als een gloednieuw scoutsjaar en daarom geven we er al ineens een lap 
op van 14 tot 17 uur 
 
september 18 
 
Vermits uw leiding zich heeft ingeschreven zonder stil te staan dat het een zondag is gaat het vandaag geen vergadering 
zijn, jullie zijn natuurlijk wel altijd welkom om te komen supporteren voor jullie gloednieuwe tegen dan al bekende 
leiding 

 
 
september 25 
 
Overgang, dit wil zeggen dat de eerstejaars zich al mogen opmaken voor een partij vetzakkerij en moeilijke opdrachten. 
Zeker de moeite om te komen en wat is er schoner voor een nieuwkomer om al ineens midden in de belangstelling te 
staan (het is wel aangeraden om reservekleren mee te nemen, zelfs voor de oudere takken is een propere T-shirt mss 
wel aangeraden vermits het algemeen bekend is dat nieuwkomers graag ook zelf een beetje de vetzak uithangen ) 
natuurlijk houden we ons aan het vaste ritme van 14 tot 17 uur 
 
 
Groeten van uw nieuwe leiding 
 
 

 
 
 

  



 

  



Jullie zullen ‘Grenzeloos Groeien’ 

met de anonieme leiding 
  

Tak Mailen naar: 

Kapoenen kapoenen@scoutsnijlen.be 

Kabouters kabouters@scoutsnijlen.be 

Welpen welpen@scoutsnijlen.be 

Jonggidsen jonggidsen@scoutsnijlen.be 

Jongverkenners jongverkenners@scoutsnijlen.be 

Gidsen gidsen@scoutsnijlen.be 

Verkenners verkenners@scoutsnijlen.be 

Jins jins@scoutsnijlen.be 

Groepsleiding groepsleiding@scoutsnijlen.be 
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