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Kapoenen 
Zondag 3 september 

Helaas is het vandaag nog GEEN SCOUTS omwille van leiding die nog druk in de weer zijn met blokken voor hun 

herexamens.  

 

Zondag 10 september 

Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering. Jullie leiding is namelijk druk in de weer 

met een jaar vol leuke, toffe, fantastische, geweldige, spannende activiteiten te plannen voor jullie. Maar niet getreurd 

volgende week staat onze startdag voor jullie klaar. 

 

Zondag 17 september 

Eindelijk is het weer zover, het scoutsjaar kan van start gaan! Ook dit jaar vliegen we erin met een 

abnormale, onvergetelijke startdag. Tal van spetterende activiteiten voor klein en groot, een food- 

en drinkbar voor de liefhebbers en nog veel meer! Aarzel zeker niet om al je vriendjes en 

vriendinnetjes mee te nemen, je neven en nichten, je mama en papa, je oma’s en opa’s, je nonkels 

en de tantes en nog vele anderen! Wij zullen er staan van 14u tot 17u, hopelijk jullie ook! 

 

Zondag 24 september 

Hoog tijd om elkaar wat beter te leren kennen. Daarom heeft jullie leiding een heuse kennismakingsvergadering in petto 

boordevol leuke spelletjes om elkaar wat beter te leren kennen. We starten om 14u en om 17u ronden we af met een 

heleboel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. 

 

Mysterieuze groetjes van jullie nieuwe leiding 

Algemene info voor de ouders van nieuwe kindjes 

Onze scoutslokalen bevinden zich achter de Sint-Paulus kerk, op het adres 

Broechemsesteenweg 219A. 

Onze scoutsvergaderingen (zo noemen wij onze 

zondagnamiddagen) gaan bijna altijd door van 14u tot 17u, tenzij dit anders vermeld wordt in ons maandbladje. 

Er worden drankjes voorzien voor jullie kinderen op de scouts om deze te bekostigen werken we met een 

drankkaartensysteem.Voor verdere vragen kan u altijd mailen naar kapoenen@scoutsnijlen.be 
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Kabouters 
 

 

 

 

 

Zondag 3 September en Zondag 10 September 

Deze twee weken is het nog geen scouts. De leiding is nog vollop bezig met het 

voorbereiden van het komende scoutsjaar 

 

Zondag 17 September 

Na een lange, toffe, warme, zonnige, gezellige, heerlijke  zomervakantie is het weer tijd om elke 

zondag met al je vriendinnetjes op de scouts te komen spelen! 

We vliegen er deze zondag in met onze grote startvergadering waar jullie kunnen ontdekken 

wie jullie nieuwe leiding dit jaar zal zijn. Zijn jullie al benieuwd? 

 

Zondag 24 September 

Kennen jullie elkaar al goed? Er komen dit jaar weer een heel aantal kapoenen 

over naar de kabouters en wie weet, misschien komen er ook wel van ergens 

anders nieuwe kabouters bij! En natuurlijk wilt de leiding jullie ook allemaal wel 

eens wat beter leren kennen!  

 

 

 

Groetjes, jullie lopende, lachende, roepende, bulderende, zingende, proestende, dansende, 

hollende, tierende, vallende en springende leiding!!! 

 

 

  
Zelf nog in te kleuren 



Welpen 
3 september 

Een deel van de leiding moet nog herexamens maken of is op vakantie. Het zal deze zondag 

dus nog geen vergadering zijn. Noteer alvast zondag 17 september zeker in je agenda! Op 

deze zondag zal het scoutsjaar namelijk officieel van start gaan.  

8, 9 en 10 september 

Jullie leiding is dit weekend al volop bezig met het plannen van het kamp, daarom zal het deze zondag geen vergadering 

zijn. Kom zeker volgende week zondag naar de startdag! 

17 september 

Eindelijk is het weer zover, het scoutsjaar kan van start gaan! Ook dit jaar vliegen we 

erin met een abnormale, onvergetelijke startdag. Tal van spetterende activiteiten voor 

klein en groot, een food- en drinkbar voor de liefhebbers en nog veel meer! Aarzel zeker 

niet om al je vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen, je neven en nichten, je mama 

en papa, je oma’s en opa’s, je nonkels en de tantes en nog vele anderen! Wij zullen er 

staan van 14u tot 17u, hopelijk jullie ook! 

24 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. We beginnen met de 

vergadering om 14u. Omstreeks 17u mogen jullie, hopelijk weer enkele vriendjes rijker, 

naar huis gaan. 

 

Een stevige linker, 

Jullie voorlopig nog anonieme leiding…   



Jonggidsen 
 
Zondag 3 september en zondag 10 september 
 

We starten het jaar op een dramatische manier, meer bepaald met 2 weken vertraging. 
Jullie leiding (die trouwens echt fantastisch zal zijn) zit namelijk nog met de neus tussen 
de boeken om de buizen van tijdens het jaar om te vormen in mooie resultaten… 
Daarna trekken we ook met de voltallige leiding op leidingsweekend om de rest van het 
scoutsjaar voor te bereiden. Daarom dus de eerste twee weken van september geen 
vergaderingen…  
 
 

 
Zondag 17 september  
 
Eindelijk is het weer zover, het scoutsjaar kan van start gaan! Ook dit jaar vliegen 

we erin met een abnormale, onvergetelijke startdag. Tal van spetterende 

activiteiten voor klein en groot, een food- en drinkbar voor de liefhebbers en nog 

veel meer! Aarzel zeker niet om al je vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen, je 

neven en nichten, je mama en papa, je oma’s en opa’s, je nonkels en de tantes en 

nog vele anderen! Wij zullen er staan van 14u tot 17u, hopelijk jullie ook! 

 

Zondag 24 September 

Na de geweldige startdag van vorige week, is het nu tijd om elkaar beter te leren kennen. We spelen vandaag dus 

kennismakingsspelletjes. Hebben jullie nog vriendinnen die op zondag niets anders doen dan in de zetel te hangen, 

neem ze zeker mee vandaag en dan tonen we hoe leuk het leven van een scout wel niet is! Om 14u beginnen we en om 

17u, nadat niemand nog geheimen voor elkaar heft, kunnen jullie wederom naar huis!  

 

Lieve groetjes,  

XXXXXXX, XXXX en XXXXX  
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Jongverkenners 
Zondag 3 september  

Nog even geduld, binnenkort zien we elkaar eindelijk terug maar we zullen helaas nog 

even moeten wachten. Jullie leiding zit namelijk dezer dagen nog even achter de 

boeken. Maar geen gejammer, we zien elkaar snel terug!  

 

 

Zondag 10 september 

Ons grootste streefdoel is om van dit jaar een LEGENDARISCH TOPJAAR te maken dat alle andere jaren irrelevant maakt. 

Daarom zullen we dit weekend een heel weekend brainstormen over de leukste en coolste spelletjes. Helaas worden we 

daar behoorlijk moe van en gaan we elkaar ook vandaag moeten missen. We zien elkaar volgende week! 

 

Zondag 17 september 

Eindelijk is het weer zover, het scoutsjaar kan van start gaan! Ook dit 

jaar vliegen we erin met een abnormale, onvergetelijke startdag. Tal 

van spetterende activiteiten voor klein en groot, een food- en 

drinkbar voor de liefhebbers en nog veel meer! Aarzel zeker niet om 

al je vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen, je neven en nichten, 

je mama en papa, je oma’s en opa’s, je nonkels en de tantes en nog 

vele anderen! Wij zullen er staan van 14u tot 17u, hopelijk jullie ook!  

 

Zondag 24 september 

Een nieuwe groep, nieuwe mensen en hopelijk ook nieuwe vriendjes! Vandaag zullen we elkaar wat beter leren kennen 

door allemaal super coole spelletjes die jullie leiding in elkaar heeft gestoken. Kom dus zeker naar de scouts van 14u tot 

17u en neem gerust wat vriendjes mee!  

 

 

Veel scouteske groetjes van jullie nieuwe leiding!  

  



Givers 
3 september 

Helaas start het scoutsjaar dit jaar pas het derde weekend van het september omdat de leiding nog last heeft van 

herexamens. 

10 september 

Deze week is het ook nog geen vergadering omdat de leiding op weekend geweest is om jullie een fantastisch jaar te 

bezorgen. Maar wees niet getreurd, het is nog maar 7 nachten slapen tot de enige echte start van het nieuwe 

scoutsjaar. 

17 september 

Eindelijk is het weer zover, het scoutsjaar kan van start gaan! Ook dit jaar vliegen we erin met een abnormale, 

onvergetelijke startdag. Tal van spetterende activiteiten voor klein en groot, een food- en drinkbar voor de liefhebbers 

en nog veel meer! Aarzel zeker niet om al je vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen, je neven en nichten, je mama en 

papa, je oma’s en opa’s, je nonkels en de tantes en nog vele anderen! Wij zullen er staan van 14u tot 17u, hopelijk jullie 

ook!  

24 september 

En als laatste deze maand maken we de brug voor de eerstejaars, dit wil maar 1 ding 

zeggen: OVERGANG, Zorg dat jullie allemaal zeker kleren bij hebben die vuil mogen 

worden want proper blijven is niet gegarandeerd. En zoals altijd zal ook deze 

vergadering doorgaan van 14 tot 17 uur. 

Stevige groeten jullie nieuwe leiding 

En maak ook al kennis met kebab: 

 

 

 

 

 

  



 
 

  



Jullie kersverse maar voorlopig 

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 

Groepsleiding groepsleiding@scoutsnijlen.be 
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