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Kapoenen 
Zondag 1 april 

Het is Pasen en we weten allemaal wat dit betekent. Namelijk dat jullie een hele namiddag 

compleet uitgeteld op de zetel liggen wegens een overdosis chocolade. Hopelijk zijn jullie 

maandag 2 april al weer wat beter, zodat jullie ons een bezoekje kunnen brengen op de jaarmarkt 

in Nijlen. Wij zullen daar onze handen uit de mouwen steken om geld in te zamelen voor jullie 

kamp.  

 

Zondag 8 april 

Hopelijk is het vandaag mooi weer want we gaan naar het Hofke in Nijlen. Wij zullen daar ter 

plaatste afspreken op de parking om 13:30 en jullie worden daar allemaal opgehaald om 

16:30. 

zondag 15 april 

Vandaag doen we eens iets gek en schudden we alle leiding door elkaar. Ben je benieuwd wie 

op deze dag je leiding is? Kom dan zeker een kijkje nemen van 14u tot 17u. 

Zaterdag 21 april 

Het is vandaag kapoenendag! Daarom trekken we vandaag allemaal naar de hoge Rielen. Meer info vinden jullie in de 

mail. 

 

Zondag 22 april  

Jullie zijn waarschijnlijk uitgeteld van de kapoenendag en daarom is er vandaag geen 

vergadering. Blijf gewoon maar gewoon lekker in de zetel liggen. 

 

 

29 april 

Kapoenen trek vandaag maar jullie vuilste kleren aan, want één ding is zeker: proper zullen jullie alvast niet zijn! Het is 

vandaag eenmaal vettige dag. Iedereen op post om 14u aan de lokalen, waar jullie om 17u terug mogen worden 

afgehaald. 

  



Kabouters 
Zondag 1 april 

 

Omdat iedereen het zo druk heeft om paaseitjes te zoeken en te vinden is er vandaag geen 

vergadering. Maar omdat het morgen jaarmarkt is, verwachten we jullie allemaal daar. 

 

 

Zondag 8 april 

Pasen is net voorbij. Toch ligt er hier en daar nog een verloren paas ei. We 

moeten dus nog snel op speurtocht om de laatste eitjes nog te rapen. 

 

Zondag 15 april 

Vandaag doen we eens iets zots. De leidingen worden gewisseld. Wie wordt jouw leiding voor één dag? Kom maar naar 

de scouts om het te ontdekken 

Vrijdag 20 - Zondag 22 april 

 

1 Keer op weekend gaan is toch maar weinig he. Pak snel al jouw spullen in want we 

vertekken allemaal samen op Gouwweekend! 

 

 

Zondag 29 april 

 

Vandaag gaan we eens op stap in Nijlen City voor een super tof tochtspel 

 

 

Speelsegroetjes van jullie super toffe leiding 

  



Welpen 
1 April 

Vandaag is het geen vergadering want jullie leiding (en hopelijk jullie ook) is op paaseitjesjacht! Vrolijk Pasen iedereen!!  

 

8 April 

Vandaag gaan we de verloren vergadering van 4 Februari ophalen. Alle Welpen mogen op 

wieltjes komen vandaag! We verwachten jullie dus allemaal met een step, op rollerskates, met 

jullie waveboard of skateboards en ja, zelfs de mega hippe hoverboards zijn toegestaan. Voor zij 

die in een kruiwagen komen voorzien wij iets extra. 😉 

15 April 

Vandaag is het leidingswissel! Dit wil zeggen dat je vandaag geen leiding hebt van jullie favoriete 

leiding Samuel, Bent en Ruben, maar wel van 3 andere (minder toffe maar nog steeds leuke) 

leiding. Wie dat zal zijn en wat jullie gaan doen blijft dus nog een grote verrassing!  

 

 

22 April 

Hoor ik daar vettige spelen?? Jazeker! Iedereen die graag lekker vuil en vettig word moet 

vandaag zeker komen meedoen. Van yogurt tot scheerschuim, alles kan en alles mag! Zorg 

zeker dat je hiervoor aangepaste kledij draagt want NIEMAND gaat proper naar huis! Ook 

de leiding niet. 😉 

 

29 April 

Het is weer eens tijd voor een één tegen allen!! Als jullie alle 

opdrachten als een team goed kunnen volbrengen dan wacht er een 

vette prijs op jullie!  

 

 

Stevige linker, 

Bent, Samuel en Ruben 

  



Jonggidsen 
Zondag 1 april 

Aangezien we vandaag allemaal druk bezig zijn met paaseitjes rapen, heeft niemand tijd 

om naar de scouts te komen. Geen scouts dus maar… ;) 

Vrolijk Pasen!!!! 

 

Zondag 8 april 

Hoe langer we de paasvreugde kunnen rekken, hoe liever! Daarom staat ook deze 

zondag helemaal in thema van Pasen. Kom mee genieten van deze extra feestdag van 

14u tot 17u. 

 

 

Zondag 15 april 

Vandaag trekken jullie nog eens naar de Kesselse Heide, maar wij gaan niet mee. 

Wat? 

Jaja, jullie lezen het goed! 

Vandaag krijgen jullie namelijk voor één dag andere leiding, en wij krijgen een andere bende 

patatjes om leiding over te spelen. 

Kom met jullie fiets om 14u naar de scouts. Om 17u mogen jullie weer huiswaarts fietsen. 

 

Zondag 22 april 

Aangezien jullie zo graag op al die social media vertoeven, gaan we daar 

vandaag eens gebruik van maken. Wie heeft het sterkste netwerk? Dat 

weten we na vandaag! 

 

Breng allemaal jullie fiets én smartphone mee! En laat jullie sociaal netwerk al maar vast weten dat hun hulp vollenbak 

nodig zal zijn tussen 14u en 17u.  

 

 

Zondag 29 april 

Vandaag wanen we ons in de Schotse hooglanden. Warm die biceps en hamstrings al maar vast 

op, want jullie zullen al jullie kracht nodig hebben! 

De highlandgames starten om 14u en om 17u weten we wie de meest onvermoeibare jonggids 

is. 

 

 

 

Groetjes, jullie paasbeste leiding!   



Jongverkenners 
Zondag 1 april  

Iedereen is te druk bezig met het rapen van paaseitjes, dus 

vandaag slagen we de scouts voor een keertje over. Tot 

volgende week!      

  

   

Zondag 8 april 

Wat kan je krijgen voor een appel en ei? Kom naar de scouts 

van 14u tot 17u en ontdek het samen met ons!  

 

Zondag 15 april 

Jullie lieftallige leiding heeft de laatste tijd nogal veel van 

jullie gezien en daarom leek het ons het ideaal moment om 

van leiding te wisselen. Ben je benieuwd wie er vandaag een 

super leuk spel in elkaar heeft gestoken voor jullie? Kom dan 

zeker naar de scouts van 14u tot 17u!  

 

Zondag 21 april 

Wie is de sterkste thuis? Of de grappigste? De leukste? De handigste? Maar 

vooral, wie is de beste scouts thuis? Wil jij net zo graag als ons ontdekken of 

wij het kunnen opnemen tegen onze mama’s en papa’s? Kom dan zeker naar 

de scouts van 14u tot 17u en vergeet je mama en papa niet om de uitdaging 

aan te gaan!  

 

Zondag 28 april 

Met het mooie weer in aantocht (hopelijk), is het tijd om de stad nog eens te gaan verkennen. We spreken af om 14u 

aan de lokalen en kom met de fiets! Tegen 17u mogen jullie terug richting huiswaarts keren. 

 

 

XOXO  

Rik, Nette en Ellen   

  



Givers 
Zondag 1 april 

Vandaag is het geen vergadering vanwege slecht weer. Het regent chocolade 

eieren gelak zot, levensgevaarlijk om buiten te komen. Blijf dus allemaal veilig 

binnen want het is paaskonijn code rood.  

 

 

Zondag 8 april 

We zijn nu een gemengde groep maar een echte clash der geslachten 

is er nog niet geweest. Daar gaan we vandaag verandering in 

brengen. Wie is nu wel degelijk het sterke geslacht? We zoeken het 

uit.  

 

 

Zondag 15 april 

Om ons voor te bereiden op het weekend krijgen jullie vandaag al eens nieuwe 

leiding voorgeschoteld. Wat die voor jullie in petto hebben is aan jullie om te 

ontdekken. 

 

 

 

Vrijdag 20- zondag 22 april 

Jippie ja jeee, het heeft lang geduurd maar hier is dan ons eerste weekend!!! 

Vandaag vertrekken we op kempekuren voor een knotsgek weekend. Afspreken 

doen we om 19u aan het lokaal met hoe kan het ook anders…. Met de fiets. 

 

Zondag 29 april 

Tijd om de natuur in te ruilen voor de stad. Dus een spel in een stad geeft… stadspel. Waar 

dit doorgaat is nog een geheim maar kom zeker met de fiets.  

 
 
 
 
Gegroet, 
Sander en Danish 

 



 

 

 

  



Deze paashazen blijven van de 

partij… 
  

Tak Leiding Mailen naar: Bellen naar: 

Sparlekijn 
Kapoenen Emeline Van Roie  

Alexia Desmedt 
Eva Laura Coutteel 
Fien Torfs 
 

kapoenen@scoutsnijlen.be 04 99 76 26 91 
04 79 07 78 69 
04 73 42 32 78 
04 89 96 34 18 

Kabouters Wannes Leirs 
Issabeau Coutteel 
Sylke Maes 
Eline Mastbooms 

kabouters@scoutsnijlen.be 04 70 83 27 42 
04 83 16 40 91 
04 91 95 56 18 
04 79 43 48 20 

 

Welpen Bent Smets 
Ruben Vanstiphout 
Samuel Vdb 

welpen@scoutsnijlen.be 04 94 05 32 81 
04 96 42 43 67 
04 68 23 78 21 
 

Jonggidsen Arne Maes 
Marieke Leirs 
Jerke Van Elsen 
 

jonggidsen@scoutsnijlen.be 04 91 88 88 51 
04 71 11 47 24 
04 87 98 34 33 
 

Jongverkenners Ellen De Schrijver 
Nette Van Elsen 
Rik Celis 

jongverkenners@scoutsnijlen.be 04 98 06 19 27 
04 85 98 37 37 
04 98 35 19 32  
 

Givers Sander Celis 
Danish Gorris 

gidsen@scoutsnijlen.be 0494 31 56 32 
0471 66 00 42 
 

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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