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Kapoenen
Zondag 2 september - GEEN SCOUTS
Vandaag is het nog geen scouts! De leiding is bezig met een geweldig jaar voor jullie te
plannen.
Zondag 9 september - GEEN SCOUTS
Dit is de laatste zondag dat jullie zonder ons zullen doorbrengen! Dus slaap nog eens wat
langer en zorg ervoor dat jullie volledig uitgerust zijn, want volgende week vliegen we in een
nieuw scoutsjaar!!
Zondag 16 september - Startdag

De zomervakantie is weer voorbij, maar niet getreurd want dit wil zeggen dat
er weer een nieuw spetterend scoutsjaar staat te wachten op ons. Vandaag
vliegen we er in! Kom je leiding ontdekken en neem je ouders mee want er
zal een gezellig terras zijn waar je een drankje kan drinken. We starten zoals
gewoonlijk om 14u en om 17u zit de eerste scoutsdag er al op! Vergeet ook
geen centjes mee te nemen want onze jins zorgen voor een geweldige
tombola!

Zondag 23 september: Kennismakingsspelletjes
Doordat we een hele lading nieuwe kapoentjes hebben, zullen we vandaag
allerlei spelletjes spelen totdat iedereen elkaar kent! Zorg ervoor dat jullie
allemaal om 14u aan de scouts staan, en om 17u mogen jullie allemaal weer
naar huis!
Zondag 30 september: Vriendjesdag
Omdat we jullie vriendjes niet willen onthouden van onze fantastische vergaderingen, mogen
jullie vandaag al jullie vriendjes meenemen en wie weet zijn er zelfs vriendjes die ineens bij
de scouts blijven.
Allemaal paraat om 14u met jullie vriendjes en om 17u mogen jullie allemaal uitgespeeld
terug naar huis!
Vele mysterieuze groetjes van jullie nieuwe, enthousiaste leiding!
Praktische info voor de ouders:
Locatie?: Broechemstesteenweg 219A (achter de Sint-Paulus kerk)
Wanneer?: Onze scoutsvergaderingen zijn steeds van 14u tot 17u, tenzij anders vermeld!
Drankje?: Wij zorgen ervoor dat onze leden steeds tijdens de vergadering een drankje
krijgen, om deze drankjes te bekostigen werken we met een drankkaartensysteem.
Voor verdere vragen kan u steeds mailen naar: kapoenen@scoutsnijlen.be

Kabouters
zondag 2 september en zondag 9 september
Jullie kunnen deze twee weken nog lekker nagenieten van
de zomer en met vol verlangen uitkijken naar de officiële
start van het scoutsjaar op zondag 16 september.
Ondertussen zal jullie leiding al volop bezig zijn met een
prachtig weekend ineen te steken en zich voor te bereiden
op het nieuwe jaar.
16 september
Na zolang aftellen is het eindelijk daar!! HET NIEUWE
SCOUTSJAAR BEGINT!!!!! Vanaf vandaag zijn jullie allemaal
elke zondag welkom om keihard uit de bol te gaan. We
starten met enkele ongeziene activiteiten, een supergrote bar en gigantische massa spelen. Jullie
kunnen hier allemaal deel van zijn, maar ook jullie zussen, broers, nichtjes, oma’s en opa’s, en zelfs
de mama en de papa. Werkelijk iedereen is welkom van 14 tot 17 uur aan de scouts.
23 september
Er zullen ongetwijfeld weer heel wat nieuwe gezichten zijn in de groep, daarom spelen we vandaag
enkele spelletjes om elkaar beter te leren kennen. De nieuwe kabouters gaan zich na deze dag
volledig thuis voelen in de groep en jullie gaan de leiding beter leren kennen. We beginnen met de
vergadering om 14u. Omstreeks 17u mogen jullie, hopelijk weer enkele vriendjes rijker, naar huis
gaan.
30 september
Uiteraard hebben jullie deze zomer allemaal één ding gemeen gehad. Jullie misten de kesselse
heiden. Het is vandaag dan ook tijd om daar een einde aan te brengen en we gaan dus gewoon met
zen allen een heus bosspel spelen, geloof ons, het wordt leuk. We zien jullie allemaal verschijnen van
14 tot 17 uur aan de scouts.

Groetjes van jullie stoere binken en knappe prinses!

Welpen
2 en 9 september:
Dag welpen, het nieuwe scoutsjaar staat voor de
deur. We hebben nog maar 1 probleem en dat is
dat jullie leiding nog wat last heeft van
herexamens. Hierdoor moeten ze nog op een
planningsweekend om jullie jaar helemaal voor te
bereiden zodat jullie een topjaar kunnen beleven
op de scouts. En daarom is het deze twee weken
nog geen scouts, oooh das spijtig!
16 september:
Tatadaaa
tatatatatadaaaaa
tromgeroffel
Wohooo, vandaag starten we eindelijk terug met het scoutsjaar! Om 14 gaan we officieël van start met
een jaar vol toffe spelletjes en ravotten! Iedereen is welkom, zelfs mama,papa,oma,opa,broer en zus
mogen meekomen spelen! Zo zullen jullie tegen 17 uur weten wie jullie nieuwe leiding is!

23 september:
Aangezien wij jullie en jullie ons nog niet kennen, doen we vandaag een
kennismakingsvergadering om het nieuwe scoutsjaar goed in te zetten!
Ons eerste spelletje start om 14 uur en om 17 kunnen jullie allemaal
terug naar huis gaan met een heleboel nieuwe vriendjes.
30 september:
Er is maar 1 plaats leuker als ons lokaal en dat is de plek waar de
schaapjes grazen en de konijntjes rondhuppelen .... , jep juist geraden de
Kesselse heide natuurlijk. Daarom vandaag het eerste supervette bosspel dat om 14 uur zal starten
aan het lokaal en tegen 17 uur zullen we de schaapjes en konijntjes met rust laten en mogen jullie
terug naar huis.

Zomerige groeten van jullie nieuwe leiding;
Donald eend, kwik, kwek en kwak

Jong Gidsen
Zondag 2 september en Zondag 7 September
De eerste twee weken van September is het jammer genoeg nog geen scouts.
Jullie gaan nog even geduld moeten hebben om te weten te komen wie jullie
leiding van dit jaar wordt.

Zondag 16 september
De zomervakantie is voorbij, het schooljaar is terug bezig
maar niet getreurd want dat betekent dat wij er ook weer
helemaal in vliegen. Vandaag krijgen jullie eindelijk te zien
met welke vervelende, zagende, veel te strenge leiding
jullie dit jaar opgescheept zullen zitten 😉. Zelfs de
ouders zijn vandaag welkom, die kunnen met een drankje
van het mooie weer genieten op ons gezellig zomerterras.
We beginnen zoals altijd om 14u en rond 17u zit onze
eerste scoutsdag er al weer op.

Zondag 23 september
Vandaag trekken we Nijlen in, enkel gewapend met onze meest charmante glimlach,
een appel en een ei. Jup, we gaan op ruiltocht!

Zondag 30 september
We hebben dit jaar weer een aantal eerstejaars die van de
kabouters overkomen. Dat betekent dus maar 1 ding, we
moeten ze dringend eens wat vuil maken! Hoog tijd voor de
overgang dus. Doe best kleren aan die smerig mogen worden
en neem misschien ook maar een reservesetje mee.

Groetjes,
Een rare kwiet, een zotte doos en een vreemde vogel

Jongverkenners
ZONDAG 2 EN 9 SEPEMBER
Spijtig genoeg is de zomervakantie voorbij maar niet getreurd, het nieuwe scoutsjaar komt
er rapper aan dan je denkt!! jouw leiding is volop bezig met de voorbereiding.

ZONDAG 16 SEPTEMBER
Vandaag is het er dan eindelijk en we vliegen er meteen in, een
nieuw jaar als jong verkenner!! Hopelijk zijn jullie even
enthousiast als jouw nieuwe leiding. Wil jij graag ontdekken wie
jouw leiding gaat zijn om er een spetterend jaar van te maken
kom dan zeker naar de startdag van 14u tot 17u!!
Vergeet ook zeker niet om je nieuwe vriendjes mee te nemen…
The more het marrier en je ouders mogen zeker en vast ook
komen we hebben een supergezellig zomerterras waar je een
drankje kan kopen
Er is dit jaar ook een nieuwigheidje, een TOMBOLA waarmee prachtige prijzen te winnen zijn

Zondag 23 september
Nieuw jaar nieuwe vriendjes!! Voor vandaag heeft jouw leiding mega leuke spelletjes
voorbereid om elkaar een beetje beter te leren kennen zodat we er dit jaar zeker een mega
leuke groep van gaan maken!! We verwachten je met veel plezier om 14u en om 17u kan je
weer wat gaan uitrusten.

Zondag 30 september
September zit er weeral op maar we sluiten september met een knalvergadering af. Vandaag
is het overgang voor de 1 jaar verkenners zodat we kunnen zien wat onze nieuwe
verkenners wel echte verkenners zijn. Vergeet zeker niet om reserve kleren mee te nemen
en slaap maar goed uit in de voormiddag zodat je vol energie om 14u op de scouts kan zijn
en om 17u weer kan gaan rusten.
ste

XOXO je nieuwe leiding.

Givers
2 september
Omdat wij het nog totaal niet zien zitten om dit jaar te
starten pakken wij ineens onze verlofdag op. Met andere
woorden, GEEN scouts vandaag.

9 september
Wij vinden de vakantie zo leuk dat we er nog een
weekendje bovenop doen. Ook vandaag dus GEEN scouts
omdat we op leidingsweekend zijn en het jaar
voorbereiden.

16 september
Ooit moet het jaar maar eens beginnen, dus hoe beter dan een halve maand te laat zodat we het
goede weer voorbij zijn. STARTDAG, kom dus zeker af om jullie nieuwe leiding te ontdekken (als dit
ervoor nog niet gelekt is).

23 september

Tip: doe niet je beste kleren aan en neem reservekledij mee !

30 september
Vaag, vager, vaagst en dan komen wij… daarom zegge we enkel da ge met de fiets moet komen. De
rest wordt wel duidelijk.
Alle vergaderingen deze maand zijn van 2 tot 5 !
Groetjes van,
Peppi en Kokki

Jullie kersverse maar voorlopig anonieme
leiding…
Tak
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