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Kapoenen 
Zondag 4 februari 

Vandaag gaan we met zijn allen nog eens in de potten roeren. Jawel je leest het goed, we houden vandaag nog eens 

heuse kookvergadering. Om 14u beginnen we eraan en om 17u stoppen we ermee, na een overheerlijk 4-gangen menu. 

 

Zondag 11 februari 

Deze week laten we ons helemaal gaan, dus trek je allergekste kleren aan. Kom maar met je 

gekke snoet, want we gaan naar de enige echte Herenthoutste-stoet. We verzamelen 

hiervoor samen met de welpen en kabouters om 13.30uur op de parking van de Dehlaize in 

Herenthout, adres Itegemsesteenweg 48,  om 16.30uur nemen we daar weer afscheid van 

mekaar. 

 

 Zondag 18 februari 

Stoere binken en grave grieten verzamel u! Vandaag gaan de enige echte Highlandgames voor kapoenen door, bij ons 

op de scouts. We starten onze spelen om 14u en om 17u ronden we ze af. 

 

Zondag 25 februari 

Vandaag zoeken we de vrieskou op, vandaag begeven we ons op glad ijs. We gaan 

namelijk schaatsen in Herentals, dus vergeet zeker geen handschoenen en €6 mee 

te brengen. Jullie worden om 13.15u aan de lokalen verwacht. Om 16:30u rijden we 

terug van de schaatbaan om zo tegen 17u aan de lokalen te zijn. Voor het vervoer 

rekenen we op de hulp van de ouders.  

 

Komen jullie na (of voor) een vergadering eens horen of de drankkaart van jullie kind nog niet vol is, alvast 

bedankt. 

 

Alexia, Fien, Eva en Emeline 

 

  



Kabouters 
 

 

Zondag 4 februari 

Vandaag gaan we het lekker gezellig maken met gezelschapspelletjes! Vergeet 

zeker niet je eigen lievelingsspelletjes mee te nemen.  

 

 

Zondag 11 februari 

Vandaag blijven we voor een keertje niet op de scouts maar gaan we ons 

amuseren in Herenthout! En niet zomaar, we gaan daar kijken naar de 

carnavalstoet! We spreken af om 13:30 op de parking van de Delhaize 

(Itegemsesteenweg 48, 2270 Herenthout) en gaan hier om 16:30 terug 

staan. En denk eraan, allemaal om ter best verkleed!  

 

Zondag 18 februari 

Heb jij ook altijd al zoals die echte gidsen op een houtvuur willen koken? Kom 

vandaag dan naar de scouts want wij gaan lekker koken in onze woudloperkeuken.  

 

Zondag 25 februari 

Het is zover, Scouts Nijlen gaat de schaatsbaan weer onveilig maken! We 

verzamelen om 13:30 in het lokaal en om 17:00 zijn we daar terug. Vergeet zeker 

niet om handschoenen en 6 euro mee te nemen, meer info volgt nog.  

 

Lieve groetjes 

Wannes, Eline, Isabeau & Sylke 

  



Welpen 
4 Februari 

Wie is nu eigenlijk de snelste, sterkste, slimste of lenigste welp? Dit alles ontdekken 

jullie tussen 2 en 5 aan de scouts. Begin dus al maar te oefenen, want de verliezer 

zal de rest van het jaar worden aangesproken met ‘Lady Gaga’. 

 

11 Februari 

Vandaag gaan wij snoep proberen te bemachtigen op de carnavalstoet in Herenthout. Naast dit hoofddoel zullen wij ook 

een beetje genieten van de sfeer en van alle mooie wagens. De kans op heel veel confetti in jullie haren is zeer groot, 

dus wees voorbereid. Wij spreken af op de parking van de Delhaize (Itegemsesteenweg 48, 2270 Herenthout), om 13:30 

en zullen hier tegen 16:30 terug staan, moe en voldaan.  

18 Februari 

Smeer allemaal jullie armen en kuiten maar goed in, want vandaag kunnen jullie allemaal komen 

deelnemen aan de Highland Games. Kom vandaag allemaal tonen hoe sterk je bent tussen twee 

en vijf aan de scouts. 

25 Februari 

Vandaag trekken we onze schaatsen nog eens aan! We spreken af om 13:30 aan het lokaal. We 

vragen enkele ouders om ze naar de schaatsbaan te brengen en om 16:30 terug te komen 

ophalen (17:00 terug in Nijlen). De prijs zal €6 bedragen. Wie zelf schaatsen heeft mag deze 

zeker meebrengen. En vergeet vooral geen handschoenen mee te nemen! 

 

Stevige linker! 

Bent, Samuel en Ruben 

  



Jonggidsen 
Zondag 4 februari 

Vandaag gaan we alles in gereedheid brengen voor de Valentijns actie, kom dus 

zeker allemaal helpen!  

 

Zaterdag 10 februari  

Het is zover, het is onze Valentijns actie. We verzamelen in aan de scouts om 

8:30u met de fiets! Zodat we allemaal samen naar Lier kunnen fietsen. 

We zullen rond 13u terug aan het lokaal zijn. 

 

 

 

Zondag 18 februari 

Vandaag gaan we genieten van de carnavalsstoet in Herenthout. We verwachten iedereen ten laatste om 14h met de 

fiets aan de lokalen.  

 

 

zondag 25 januari 

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we nog eens schaatsen.  

We verzamelen op de scouts met de fiets om 13u en komen terug aan rond 17u-17:30u. 

Neem ook allemaal 6euro mee! 

      

 

 

Veel lief en kusjes van jullie leiding Marieke, Jerke & Arne 

 

  



Jongverkenners 
Er was eens… 

 

een lieve jongverkenner (kuch kuch … ) en die was verliefd op een heel mooi meisje. Maar deze jongverkenner was wat 

verlegen. Dus bedacht hij een plannetje om het mooiste meisje van de wereld te verleiden met lekkere snoepjes en 

chocolade (iedereen weet da vrouwen zot zijn op chocolade). Om dit allemaal te laten werken, kwam hij op zondag 4 februari naar 

de scouts tegen 14u om zijn cadeautje in te pakken. 

 

Na een week lang te liggen stressen en beven raapte hij al zijn moed bij elkaar en vertrok hij naar zijn meisje. Tegen 

8u30 fietste hij naar de scoutslokalen om te vertrekken naar de grote stad Lier voor zijn valentijnsactie. Daar was 

het op zaterdag 10 februari namelijk de markt waar zijn meisje altijd heen ging. Eens ter plaatse oefende hij zijn 

charmeer skills nog eens uit op een paar voorbijgangers om dan de grote vraag te gaan stellen. Maar tot zijn grote 

spijt was ze nergens te bespeuren (vrouwen he… ).  Doodongelukkig kwam hij tegen 13u terug aan op de scouts. 

 

Omdat de jongverkenner niet bij de pakken wilde blijven zitten, moest hij iets zots doen om zijn zinnen te verzetten. 

Hij pakte zijn fiets en ging verkleed tegen 14u op zondag 18 februari naar de scouts. Het is namelijk de grote 

carnavalsstoet van Herenthout, de oudste van het land (geen grap, zoek maar op: Peer Stoet) . Eens daar aangekomen en na wat 

plezier te maken op de stoet, zag hij daar ineens een wonderbaarlijke verschijning staan. Het was zijn meisje dat op de 

verbluffende praalwagen, van niemand minder dan Prins Carnaval zelf, met snoep en speelgoed stond te smijten. In 

een staat van euforie liep hij er naartoe en vroeg zonder aarzelen aan haar of zij met hem op een date wilde gaan (ja 

jongens, daar houden ze nu eenmaal van…). Zij, verrast door zijn vraag, wist eerst niet goed wat zeggen. Maar Prins Carnaval had 

het allemaal horen gebeuren en zei volmondig: “JA!”. Zo’n kans mocht ze niet laten liggen vond hij. 

 

Een week later, op zondag 25 februari, was het dan zover. Om 13u hadden ze afgesproken op de scouts. Vol 

spanning wachtte hij haar op. Eens aangekomen vertrokken ze samen met de fiets naar de schaatsbaan in Herentals, 

daar waar hun date zou doorgaan (hopelijk zonder uitschuivers). Onze moedige jongverkenner vergat ook zeker niet om €6 mee 

te pakken (en zijn schaatsen als hij die toevallig heeft) voor de inkom. Na een dag (die hopelijk ni in het water is gevallen want dan is 

het te warm om te schaatsen op ijs) die hij nooit zal vergeten, keerde hij huiswaarts tussen 17u en 17u30. 

En zo eindigde het uitzonderlijke verhaal van de jongverkenner in februari. 

 

Met lieflijke groeten, 

Ellen, Nette, 

En gewone groeten van Rik (want dien is ni lief) 

 

Oh, en ze leefde nog lang en gelukkig (of da denke we toch). Einde. 

 

 

 



Givers 
Zondag 4 februari 

Spaghetti………vergadering. We moeten ons toch voorbereiden zeker dus om 

de smaak te pakken te krijgen staat de vergadering in het teken van 

spaghetti. Ook kunnen we zo ons promofilmpje maken als laatste ultieme 

reclame.  

 

 

Zaterdag 10 februari 

Poen pakkeuuuu!!! Dat is toch onze bedoeling op ons SPAGHETTIFEEST. 

Een planning volgt nog maar al zeker is dat we vrijdagavond al samenkomen. 

Zaterdagochtend verwachten we jullie terug en blijven deze avond ook slapen 

zodat jullie zondagmiddag na de opkuiswerken weer naar huis kunnen. 

 

 

 

 

Zondag 18 februari  

Pjew pjew, auw mijn oog. Eikes da is zout, aah ja wa  
wilde met ne kilo zout in da deeg. Gedaan met dieje spaghetti! 
We halen de klakkebuizen boven voor een zoutdeegoorlog. 
 

 

Zondag 25 februari 

 

 

SCHAATSEN dus allemaal met de fiets op post. We spreken af om 

13u aan het lokaal. Breng ook €6 mee voor de huur van schaatsen 

en een drankje. Eigen schaatsen zijn ook toegelaten. 

 

 

 

Al dente groeten, chef Celis en sous-chef Gorris 



 

  



De cupido’s van deze maand…  
  

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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