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Kapoenen 
Zondag 7 januari: 

Vandaag gooien we al onze spelletjes door elkaar. Geen enkel spel zal 

nog dezelfde regels en voorwerpen bevatten zoals voordien. Kortom elk 

spel wordt veranderd!  

Benieuwd wat dit allemaal zal geven? Kom dan zeker om 14u naar de 

lokalen, en jullie mogen om 17u weer opgehaald worden door jullie 

ouders. 

 

Zondag 14 januari: 

Wat ruik ik nu? Wat was dat geluid?... Deze vragen zullen tijdens de vergadering wel vaak gesteld worden, 

want wij gaan jullie zintuigen eens testen! Wij gaan op zoek naar de kapoen die de beste oren, neus en tong 

heeft. Allen op post om 14u en om 17u mogen jullie weer terug naar huis. 

 

Zondag 21 januari: 

Voetbal, basketbal, volleybal… Allemaal hebben ze 1 ding gemeen, namelijk 

een bal. We gaan vandaag alle mogelijke balspelen uitproberen en we zullen 

eens zien welke kapoen het beste is in deze spelletjes.  

Wij verwachten de kapoenen om 14u aan het lokaal, hier mogen jullie weer 

om 17u opgehaald worden. 

 

 

Zondag 28 januari: 

Vandaag gaan we eindelijk eens kennis maken met de schaapjes van 

de Kesselse Heide. Benieuwd welk spel we net gaan spelen? Kom dan 

zeker om 14u naar de lokalen, jullie mogen hier weer opgehaald 

worden om 17u. 

 

De beste wensen vanwege 

Emeline, Alexia, Eva & Fien. 

  



Kabouters 
 

Zondag 7 Januari 

De laatste tijd hebben we al heel wat leuke cadeautjes gezien maar vandaag 

vinden we een iets vervelender cadeautje in ons lokaal (misschien komt het 

wel van de chiro). Hier alvast een tip: 

Want mijn hart staat op springen en ik weet niet waarom 

Jij bent de allermooiste jij bent de … 

Hoog tijd dat we onszelf beginnen trainen om dit probleem op te lossen! 

 

Zondag 14 Januari 

Vandaag gaan we de eerste code proberen kraken. Hiervoor hebben we jullie allemaal nodig om 

zoveel mogelijk opdrachten zo snel mogelijk opgelost te krijgen! 

 

 

Zondag 21 Januari 

Ons probleem van vorige twee weken is nog altijd niet opgelost. Deze week trekken 

we daarom richting Kesselse Hei. Hier gaan we proberen een of kleurencombinatie te 

vinden tijdens ons bosspel…  

 

 

Zondag 28 Januari 

Dikke Bertha, Balleke Stamp, Vleeshoop… Vandaag gaan we nog 

eens gewoon pleinspellekes en andere klassiekers a volonté doen!  

 

 

 

 

Groetjes en een fantastisch Nieuwjaar voor jullie allemaal!  

Jullie leiding  

  



Welpen 
7 januari (14u – 17u) 

Om de goede start van het nieuwe te vieren gaan we vandaag alle spelletjes spelen die de Welpen zelf mogen kiezen. 

😉 

 

14 januari (14u – 17u) 

Vandaag gaan we estafettespelen doen! Dus neem je teamspirit mee en maak je klaar 

om goed te sporten en te zweten. 😉 

 

21 januari (14u – 17u) 

Balspelen! Ja dat lezen jullie goed. Vandaag draait alles rond balspelen. Voetbal, Trefbal, Rugby, Muureke klop,… Noem 

maar op! 

 

28 januari (14u – 17u) 

Om de maand goed af te sluiten gaan we terug naar de Kesselse heide om te geocachen! 

We gaan met kaarten en kompassen op zoek naar… (Dat zullen jullie pas weten als jullie 

naar de vergadering komen 😉) 

 

Een stevige linker, 

Bent, Samuel en Ruben 

  



Jonggidsen 
Zondag 7 januari 

Het nieuwe jaar wordt mysterieus ingezet. Jaja, een verrassingsvergadering dus!  

Het enige dat wel zeker is, is dat jullie van 14u tot 17u op de scouts worden verwacht. 

 

Zondag 14 januari 
“Een bal is een bolvormig voorwerp. Ballen, die in sport en spel worden gebruikt, zijn meestal equivalent aan de bolvorm. Ze zijn dan zo rond 

mogelijk, afhankelijk van de nauwkeurigheid van het productieproces, de gebruikte materialen, de gebruiksomstandigheden, de 

oppervlakteafwerking, etc. 

In sommige sporten wordt met de balvorm enigszins afgeweken van de bolvorm. Voorbeelden hiervan zijn de ballen die gebruikt worden bij rugby of American 

football. Deze hebben meer een ei-vorm. 

Een bal is vaak hol. Dit in tegenstelling tot ballen die massief zijn, dus door-en-door van een materiaal gemaakt zijn. Een voorbeeld van deze laatste is de bal 

gebruikt bij biljarten.  
Een holle bal wordt meestal met lucht opgeblazen (via een ventiel) tot er een zeker gewenst evenwicht tussen de interne druk en de trekkrachten in het balmateriaal 

optreedt. Hoe meer men de bal oppompt, hoe groter de trekkrachten in het materiaal, en hoe harder een bal aanvoelt. Dit heeft ook gevolgen voor 

de mate waarin de bal kan stuiten. De spelervaring leert wat de optimale of gewenste (stuit)eigenschappen zijn en hieraan wordt de interne 

luchtdruk aangepast. 

Er zijn ook holle ballen, zoals tennisballen, die niet worden opgepompt, maar die een relatief dikke huid hebben. De samenstelling van die huid bepaalt de 

(stuit)eigenschappen. 

Voor de vervaardiging van ballen, waarmee gesport en gespeeld wordt, kunnen veel verschillende materialen worden gebruikt, zoals aan elkaar bevestigde stukjes 

leer zoals bij een voetbal, allerlei soorten kunststof, hout, metaal zoals bij petanque, en zelfs touw, gewonden in een bolvorm. Om gewenste eigenschappen te 

verkrijgen wordt vaak een combinatie van verschillende materialen gebruikt.”  

Na deze korte theorieles over ‘de bal’, is het hoog tijd dat jullie ook wat praktijkervaring opdoen. Kom van 14u tot 17u 

naar de scouts, en ontdekt wat je nu eigenlijk allemaal met zo’n bal kan doen.  

 

Vrijdag 19 januari 

Een tocht door het donker ti di didi tie 

We zijn toch niet bang ti di didi tie 

We hebben een fakkel bij ti di didi tie 

En dat maakt ons blij ti di didi tie 

Vandaag is het nog eens een vergadering op vrijdagavond,  

en wat voor één….  

We gaan op fakkeltocht! Allen paraat aan de scouts om 19u30.  

Om 22u komen we weer aan en mogen jullie naar huis 

 

Zondag 28 januari 

Hoe kan je beter de laatste vergadering van de eerste maand van het nieuwe jaar afsluiten dan met klakkebuizen?  

Kom om 14u naar de scouts voor wat de geschiedenis in zal gaan als ‘dé blowpipe-battle van 2018’! Na deze historische 

veldslag mogen jullie om 17u weer huiswaarts keren. 

 

 

 

 

   Heel veel nieuwjaarszoenen  

van jullie allerliefste leiding! 

 

 



Jongverkenners 
 

Zondag 7 januari  

De eerste vergadering van het jaar mag wel eens een verrassing zijn. Ben jij 

benieuwd hoe we het nieuw jaar gaan instappen? Kom dan zeker om 14u naar 

de scouts en vergeet je goede voornemens niet!  

 

 

Zondag 14 januari  

Vandaag blijven we lekker gezellig binnen en spelen we jouw favoriet gezelschapsspel! Neem dus zeker het 

allerleukstecoolstefantastischemegadeluxe spel mee! Wederom van 14u tot 17u op de scouts.  

 

Vrijdag 19 januari 

Heb jij ooit al eens een fakkel in je handen gehad? Zou je dat graag willen? Kom 

dan zeker naar de scouts vanavond, want jullie leiding heeft een feeërieke 

fakkeltocht tussen de huizen en over de dijken gepland! We spreken af om 

19u30 aan de lokalen en zijn om 22u zeker terug. Kleed je warm aan, want het 

kan weleens koud worden! En vergeet zeker je stevige stapschoenen niet aan 

te trekken!  

 

 

Zondag 28 januari 

Na al dat lekker eten van de feestdagen zijn jullie wellicht een aantal kilootjes bijgekomen. Hoog tijd om dat sixpack 

terug wat te trainen en er opnieuw fit uit te zien voor de jonggidsen! Benieuwd hoe we dat gaan klaarspelen? Kom dan 

zeker om 14u naar de scouts. Om 17u mogen jullie terug naar huis, hopelijk als nog knappere en stoerdere binken dan 

nu!  

 

Kleine reminder: zaterdag 10 februari verkopen we snoepjes op de Grote Markt in Lier ten voordele van het kamp. Meer 

informatie volgt!  

 

Feestelijke groetjes, 

Rik, Nette en Ellen  

  



Givers 
7 december: 

driekoningen driekoningen geef mij nen nieuwen hoed, driekoningen driekoningen geeft mij nen nieuwen hoed, en de 

rest moeten jullie maar terplekke verzinnen en zingen. 

14 december: 

 we moeten rennenspringenvliegenduikenvallenopstaanenweerdoorgaanvergadering 

 Meer uitleg heeft da ni nodig behalve dan dat we gaan 

 rennenspringenvliegenduikenvallenopstaanenweerdoorgaan 

21 december: 

 kookvergadering speciaal of hoe kan het ook anders 

28 december: 

 bosspel omdat het kan 

en dan nog dit de ontkleurplaat van sociaal incapabele michiel

 

 

 

Sociaal incapabele groeten 

schuchtere snifaka en lelijke fakehoorn 

 

 

  



 

 

  



Ook in het nieuwe jaar, staan zij elke 

zondag weer klaar… 
  

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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