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Scouts – Gidsen – Akabe Nijlen 

wenst alle leden en hun ouders een 

fijn eindejaar 

 
  

 

 



Kapoenen 
1 december 2013 – Sinterklaasvergadering 

Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht want we zitten allemaal even recht! 

Misschien heeft u nog even tijd voordat u weer naar Spanje rijdt! Vandaag komt DE 

Sinterklaas naar onze scouts en zal hij ons vertellen welke kapoenen braaf zijn geweest en 

welke er in de juten zak van zwarte piet zullen gestopt worden. Vanaf 14u zullen we de 

Sint opwachten, hopelijk kunnen jullie allemaal als brave kapoentjes om 17u terug naar 

huis vertrekken. 

 

8 december – Laddercompetitie  

Wie van onze kapoenen kan het langste touwtjespringen? Wie kan er het beste met een knikker in een lepel 

lopen? Wie van onze kapoenen kan bewijzen dat hij geen schrik heeft van insecten? Is het onze kapoen Fee 

of wie weet onze kapoen Jack? Of misschien wel iemand anders van onze kapoenen? Dit zullen we uitmaken 

vandaag van 14u tot 17u! 

 

15 december – Filmvergadering 

Volgende week begint de kerstvakantie en dat zetten we in met een gezellige 

filmnamiddag. Uiteraard heeft de leiding nog een verassing in petto om het allemaal 

NOG leuker te maken voor jullie. De bioscoopzaal zal open gaan om 14u en sluit om 

17u. 

 

21 december – Kerstfeestje 

Het is Kerstmis en ook op onze scouts vieren we dat met een lekker diner. Om het nog leuker te 

maken zullen we elkaar ook cadeautjes geven! Breng dus daarom een cadeautje mee van max. 

€5 dat zowel voor een jongen als meisje leuk is. Jullie zijn welkom om 16u en zullen met volle 

buikjes om 19u terug naar huis mogen. 

 

 

29 december – Geen vergadering 

Omdat jullie leiding moet bekomen van de voorbije feestdagen is het vandaag geen vergadering. We zien jullie terug in 

het nieuwe jaar!  

 

Merry Christmas and a happy new year! 

  



Kabouters 
 

Zondag 1 december 

Daar is hij weer, die lieve oude man die cadeautjes uitdeelt. Vandaag ontvangen we niemand minder dan de Sint op de 

scouts. We gaan ons dus weer een namiddagje tussen 2 en 5 kostelijk amuseren. 

 

Zondag 8 december 

Vandaag gaan we proberen om iets met teamwerk te bereiken. Tussen 2 en 5 krijgen jullie met heel de groep tijd om de 

gekste opdrachten die je leiding voor jullie verzint op te lossen. Zeker komen dus voor deze 1 tegen allen. 

 

Zondag 15 december 

Het is tijd om alles eens op z'n kop te zetten. Deze week plannen we een mega bangelijke super deluxe driedubbel 

doorgedraaide achterstevoren omgekeerde vergadering. Jawel, je hoort het goed, omgekeerde vergadering. Wil je 

weten wat dit is, zorg dan maar dat je er om 2 uur staat, zodat we ons een volle 3 uur lang met een hoop achterstevoren 

pret kunnen bezighouden. 

 

Zaterdag 21 december 

Vandaag gaan we de geboorte van kinneke Jezus vieren, en daarbij hoort natuurlijk een heus kerstfeestje. Wij 

verwachten jullie van 16 tot 19 uur op post om er een spetterend feest van te maken en wat mag er op een kerstfeestje 

natuurlijk niet ontbreken? CADEAUTJES!!! Neem allemaal een cadeautje mee van maximum 5 euro (of zelfgemaakt 

natuurlijk!), dan kunnen we die tijdens het feestje leuk onder alle aanwezigen verdelen. 

 

Zondag 29 december 

Helaas geen vergadering deze week, maar niet getreurd, tijdens de kerstvakantie kan je nog zoveel meer beleven :) 

 

Spetterende eindejaarsgroeten 

Schrijverken en Bever 

  



Welpen 
Zondag 1 december 

Sinterklaas komt naar de scouts! Zie maar dat jullie allemaal heel braaf geweest zijn dit 

jaar en dan krijgen jullie misschien iets lekkers. 

 

 

Zondag 8 december 

Het is ondertussen al te lang geleden dus deze zondag spelen we nog eens een bosspel in de hei. Doe je 

stevige schoenen aan en ontdek waar die schapen in de winter blijven. 

 

Zondag 15 december 

Deze week houden we de 17e Nijlense Grote Prijs Veldrijden. Breng zeker je 

veldfiets (lees niet-al-te-beste fiets) en je fietsoutfit mee en ontdek wie van 

jullie de nieuwe Sven Nys wordt. 

 

 

 

Zaterdag 21 december 

Het einde van 2013 nadert… Om dat te vieren doen we een klein kerstfeestje en bij een feestje horen 

natuurlijk cadeautjes. Breng dus allemaal een zelfgemaakt cadeautje mee voor elkaar. Feestje van 16 tot 19 

uur in het lokaal! 

 

Groetjes van jullie leiding! 

  



Jonggidsen 
1 December 2013 

Hij komt, hij komt 

de lieve goede Sint 

mijn beste vriend, jouw beste vriend 

de vriend van ieder kind 

Ooooh ja! Vandaag is het Sinterklaasvergadering. Heerlijke chocolade en speculaas. Daar zeggen wij geen nee tegen. 

VRIJDAG 6 December 2013 

Deze week houden we een groots Nijlens maffiaspel. De buurt is te klein om bendes maffiosi van wel vijf takken te 

hebben rondlopen. Slechts één bende kan het meeste vals geld winnen met het vervullen van allerlei louche jobkes. We 

spreken af op vrijdag om 19u30 aan het lokaal, om 22u kan de kuisploeg het bloed van de straten vegen. 

15 December 2013 

We gebruiken niet de ogen, niet de handen, niet de neus, niet de oren, maaaaaar wel de mond. Wil je weten wat we 

gaan doen? Kom dan om 14 uur naar de scouts. Om 17 uur is het alweer gedaan. 

Zaterdag 21 December 2013 

Lekker eten en een goed gezelschap, daar draait Kerstmis om. Ook dit jaar is er weer een kerstfeestje op de scouts. In de 

loop van december zullen we namen trekken, zodat we weten wie voor wie een cadeautje mag kopen. We verwachten 

jullie om 17uur aan de scouts (einde tegen 20 uur). 

Ps. De cadeautjes mogen maar 5 Euro kosten! 

29 December 2013 

Jullie lieve leidsters moeten heel de vakantie leren. Daarom zal er vandaag geen vergadering zijn.  

 

 

Veel groetjes van jullie superleuke leidsters!     



Jongverkenners 
Zondag 1 December  

Sinterklaas komt op bezoek, het is weer de tijd van het jaar waar deze man jullie komt 

verwennen met snoep en cadeaus. 

 

Vrijdag 6 December  

Deze week houden we een groots Nijlens maffiaspel. De buurt is te klein om bendes maffiosi van 

wel vijf takken te hebben rondlopen. Slechts één bende kan het meeste vals geld winnen met 

het vervullen van allerlei louche jobkes. We spreken af op vrijdag om 19u30 aan het lokaal, om 

22u kan de kuisploeg het bloed van de straten vegen. 

 

Zondag 15 December 

Als het weer eens meezit kunnen we EINDELIJK eens naar de Kesselse Heide gaan, willen jullie weten wat we daar gaan 

doen dan moeten jullie maar aanwezig zijn van 2 tot 5u. 

 

Zaterdag 21 December  

Zoals elk jaar rond Kerstmis houden wij een kerstfeestje, om jullie al volledig in de sfeer te 

brengen mogen jullie tegen dan een cadeau voor elkaar kopen, jullie leiding zal de namen 

trekken en deze aan jullie meedelen. MAX 5€ - Feestje van 17 tot 20 uur. 

 

Zondag 29 December  

Geen vergadering 

 

 

  



Gidsen 
Zondag 1 december  

Hij komt, hij komt, die lieve goede sint. Smeer jullie stembanden al maar in. Want vandaag komt de heiligman uit Spanje 

een bezoekje brengen van 14u tot 17u 

Vrijdag 6 december 

Deze week houden we een groots Nijlens maffiaspel. De buurt is te klein om bendes maffiosi van wel vijf takken te 

hebben rondlopen. Slechts één bende kan het meeste vals geld winnen met het vervullen van allerlei louche jobkes. We 

spreken af op vrijdag om 19u30 aan het lokaal, om 22u kan de kuisploeg het bloed van de straten vegen. 

Vrijdag 13 december  

Wat hebben we geleerd vandaag? Dat gaat de vraag zijn die wij na de vergadering aan jullie gaan stellen. Zo als jullie al 

wel konden raden is het kookvergadering! Van 19u tot 22u. 

Vrijdag 20 december 

Vandaag is het zo ver: het feest waar iedereen naar uit zag! Wij presenteren u het kerstfeestje van de scouts! Wat 

nemen we mee? Een pakje van -+5euro. Het feestmaal zou plaats vinden van 19u tot 22u  

29 december  

Vandaag is het geen scouts. Aangezien iedereen zich mentaal gaat voorbereiden om nieuwjaar te vieren :D 

Stevige linker  

Anneleen & Karl 

 

  



Verkenners 
1 december: 

Jawel, jawel! Sinterklaas en zijn (Al dan niet zwarte, want dat is tegenwoordig racisme) Pieten 
komen ook dit jaar weer langs, of jullie cadautjes zullen krijgen weet ik nie! Maar we gaan natuurlijk 
wel snoep schooien! En natuurlijk ook alle liedjes uit volle borst meezingen! Dit is onze laatste 
vergadering van dit jaar op zondag, zoals gewoonlijk van 14 tot 17u. 

 

6 december:  

Deze week houden we een groots Nijlens maffiaspel. De buurt is te klein om bendes maffiosi van wel 
vijf takken te hebben rondlopen. Slechts één bende kan het meeste vals geld winnen met het 
vervullen van allerlei louche jobkes. We spreken af op vrijdag om 19u30 aan het lokaal, om 22u kan 
de kuisploeg het bloed van de straten vegen. 

 

 

13 december:  

Onze cinema gaat vandaag open, suggesties voor films moogt ge altijd aan ons laten weten. 
Vergadering van 19u30 tot 22u. 

 

20 december  

Kerstfeestje ,heuj pakjes! we gaan eens goe dinere me allemaal tesamen en gezellige kerstverhalen 
delen! Vergeet natuurlijk ook jou pakje niet (Max 5€)! Vergadering van 19u00 tot 22u. 

  



Jins 
Zondag 1 December 

Bak vergadering speculaas en andere zoetigheden die onze tak-kas kunnen spijzen.  Ideeën over wat je nog allemaal in 

je speculaas kan doen mogen altijd gepost worden op onze facebook groep. Bakvormpjes mogen ook meegenomen 

worden.   

Vrijdag 6 December 

Maffia spel bigger,better en bolder haal allemaal jullie gangster of Italiaanse maffia kleren maar boven. We gaan onze 

stad nijlen vandaag verdelen in mob zone’s .  

“In this country, you gotta make the money first. Then when you get the money, you get the power. Then when you get the power, then you get 

the (wo)men.” –Scarface 

 

Vrijdag 13 December 

Hoogst waarschijnlijk doen we vandaag of morgen de kerst editie van ons Jincafé dus allen paraat! De andere opties zijn 

nogal dicht tegen kerstmis maar zijn uiteraard te bespreken  

Vrijdag 20 December  

Kerstfeestje Jin-style,  een niet te vergeten scouts diner met meerdere overheerlijke gangen in een mooie kerst-setting 

(de decoratie van het kerst jincafé zal er toch nog  hangen ;) ). 

Ho-Ho-Hoes Van G & M 

  



Verjaardagskalender 
 
 

Proficiat en drie kussen voor deze jarige scouties! 

 

Aiden Clarke 1 december 10 jaar Welp AKB 

Cami Bastiaenssen 2 december 9 jaar Kabouter 

Robbe De Waele 4 december 15 jaar Verkenner 

Lars Macka 7 december 8 jaar Welp 

Manon Macka 7 december 8 jaar Kabouter 

Jorden Verhoeven 7 december 20 jaar Verkennerleiding 

Saan Van Elsen 7 december 19 jaar Jongverkennerleiding 

Sarah Breugelmans 10 december 13 jaar Jonggids 

Britt Deams 13 december 13 jaar Jonggids AKB 

Jitse Maes 15 december 11 jaar Jonggids 

Larissa Raymakers 16 december 15 jaar Gids AKB 

Mathias Van Gils 16 december 12 jaar Jongverkenner AKB 

Lien Gielis 20 december 11 jaar Jonggids 

Jannes Anthonis 22 december 12 jaar Jongverkenner 

Fien Nollet 30 december 14 jaar Gids 

Gommaar Van Roie 30 december 21 jaar Jin-/Groepsleiding 

Hip Hip Hoera!  



 
 

Hey Kawellen!  
 
Benieuwd naar wat er jullie deze maand te wachten staat? Lees dan maar snel verder! 
 
Zaterdag 14/12 Knutsel - kerstvergadering:  

Heb je zin om zelf eens kerstballen te schilderen? Leuke kerstspulletjes te knutselen? Kom 
dan maar naar de Knutsel – kerstvergadering en leef je lekker uit met verf, penselen,.. 
Zeker doen!  

 
(14u00-17u00) 

 
 
 

Zaterdag 21/12 Kerstfeestje:  
Vandaag worden jullie op de scouts verwacht voor het kerstfeestje, kom met een lege maag 

en voorzie een cadeautje dat kan dienen voor elke persoon van je groep want je weet niet op 
voorhand wie jou cadeautje krijgt.( max. 5 euro) 
 

(17u00-20u00) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Groetjes, 

Jullie leiding: Gretel, Chiara, Ella. 
 

Kan je niet komen? Laat het tijdig weten via kawellentinamoe@scoutsnijlen.be. 
Of aan Chiara via 0477.049520. 

  

mailto:kawellentinamoe@scoutsnijlen.be


 

 
Beste jonggivers, 

 

de laatste maand van het jaar is weer in zicht. Ook deze keer staan er jullie twee super leuke vergaderingen te 

wachten! 

 

14 december: crazy sportvergadering (14 u-17u: scoutslokalen) 

Vandaag trekken we onze scoutskleren aan en gaan we sporten. De bekende sportinstructeurs Hanne, Sofie, 

Natalie, Wesley en Matthijs hebben enkele leuke nieuwe sportspelletjes bedacht. Heb jij ook al gehoord van 

levende basketbal, akabehonkbal,…? Neen? Kom dan zeker naar de scoutslokalen vanaf 14u. De instructeurs 

zullen jullie daar opwachten. 

 

21 december: Kerstvergadering (17u-20u: scoutslokalen) 

Het is bijna zover: Kerstmis! Voordat we jullie laten genieten van een welverdiende vakantie gaan we eerst nog 

een super leuk feestje bouwen. Wat hebben we hiervoor nodig? Cadeautjes, lekker eten, zotte leiding en onze 

jong-givers! Het eten en de zotte leiding zullen zeker aanwezig zijn. Voor de cadeautjes moeten jullie zorgen. 

Dit jaar geven we jullie de opdracht om een creatief cadeautje te maken en mee te brengen naar de vergadering. 

Voor deze ene keer mogen jullie jullie scoutsuniform thuis laten en feestelijke kleding aandoen. Waar is dat 

feestje? Hier is dat feestje! 

 

 

 

Stevige linker, 

Hanne, Natalie, Sofie, Matthijs en Wesley 
 

Laat even weten als je niet kan komen, via mail naar jonggiverstinamoe@scoutsnijlen.be of via gsm aan Hanne: 
0489/40.64.58 
 

  



 
 

 

14 december, 

 

De nacht was kil, de winter had zich al stevig laten voelen in het stille Kempische dorpje Nijlen. Het oranje 

halogeen licht verspreidde een demonische sfeer over het plein achter de kerk. Een eenzame hond huilde in de 

verte en de eerste witte vlokken daalden neer over de slapende gemeenschap. Een ijselijke kreet doorkliefde de 

nachtlucht rond het kerkplein en met een doffe plof zakte er een lichaam in elkaar.  

 

Inspecteur De Korte kwam het pand binnen. Hij was hier een keer te veel geweest, dacht hij bij zichzelf. Een 

keer te veel had hij onmiddellijk gezien dat er kwaad opzet in het spel was en een keer te veel de geur van 

mysterie op gesnoven. Hij wist dat deze zaak hem er één te veel was. Hij verlangde naar zijn welverdiend 

pensioen, daarom zou hij de hulp inroepen van het Team voor Intelligent Nazicht van Akelige Moorden en 

Onderzoekers van plaats dElict oftewel TINAMOE. 

 

Hij had een afspraak met hen op zaterdag van 14:00 tot 17:00. Hij wist dat zij tot op de bodem van dit vreselijk 

onrecht zouden gaan. Inspecteur de Korte zette zijn hoed recht en deed zijn sjaal om. Er werd zaterdag weer een 

koude dag verwacht... 

 

 

21 december, 

 

Oef, na al die spanning van vorige week hebben we nu wel wat ontspanning verdiend, en wat is er betere 

ontspanning dan een heerlijk kerstdiner te komen eten op de scouts? Ik kan alvast niets beter bedenken. Dus 

jullie zijn allemaal welkom van 17:00 tot 20:00 voor een heerlijke maaltijd. 

Maar het zou natuurlijk geen echt kerstfeest zijn zonder pakjes! Neem dus allemaal een mooi ingepakt pakje 

mee ( minder dan 5 euro ). Tot dan! 

 

 

Groetjes van de leiding! 

 

 

 

 
  



 
 
Dag jins, 
Omdat reizen niet gratis is, starten we deze maand met een akafé. Daarna zetten we onze wereldreis verder 
naar Finland. 
 
14 december: akafé (16u-1u) 

Vandaag organiseren we een akafé. Dat is een gezellige café avond in het lokaal met de 
jins achter de toog. In de hoop dat er iemand een ezeltje meebrengt dat goud spuugt, is 
het thema van deze avond ‘sprookjes’. Omdat we jammer genoeg geen toverkracht 
hebben spreken we al af om 16u zodat we op tijd met de voorbereiding kunnen starten. 
We vragen de goede fee om haar betovering een uur langer te laten duren en sluiten 
deze avond af om 01u00. Kom verkleed als een sprookjesfiguur. Avondeten is voorzien 
op de scouts. 
Nodig zeker al je vrienden en familie uit om iets te komen drinken! 
 

21 december: Finland (17u-20u) 
 

 
Dit 

jaar willen we 
een kerst met een dik 

pak  sneeuw, 
knapperend haardvuur 

en twinkelende  kerstlichtjes. 

Daarom  gaan we op  bezoek 

bij de Kerstman  en zijn rendieren. 
We vieren er kerstmis met een gezellig etentje 

en feestje.  Jullie worden verwacht van 17u tot 20u. 

Breng allemaal een cadeautje mee ter waarde van  2,5 euro. 

 
 
Stevige Linker, 
Tine en Anneleen 
 
Als je niet kan komen mag je altijd iets laten weten via jinstinamoe@scoutsnijlen.be of aan Anneleen via  0479/44 15 67 

  

mailto:jinstinamoe@scoutsnijlen.be


 

  



  



Waar is dat (kerst)feestje? 
  

Tak Leiding Mailen naar: Bellen naar: 

Sparlekijn 

Kapoenen Caroline Vansteenbeeck 

Sander Celis 

Sebastian Van De Moortel 

kapoenen@scoutsnijlen.be 0496 54 94 89  

0494 31 56 32 

0472 01 55 52 

Welpen Jan Faes 

Jens Roevens 

Thomas De Keulenaer 

welpen@scoutsnijlen.be 0495 61 51 41  

0476 61 35 65 

0485 85 79 35  

Kabouters Wannes Leirs 

Valerie Kerckhofs 

kabouters@scoutsnijlen.be 0470 83 27 42  

0478 66 65 60 

Jongverkenners Saan Van Elsen 

Lars Proost 

Niels Schoeters 

jongverkenners@scoutsnijlen.be  0487 39 17 09  

0499 37 86 97 

0477 95 96 38 

Jonggidsen Silke Van Nuffel 

Ine Alpaerts 

jonggidsen@scoutsnijlen.be 0476 75 99 18  

0475 49 28 11  

Verkenners Bjorn Buermans 

Jorden Verhoeven 

verkenners@scoutsnijlen.be 0498 70 56 68  

0496 44 64 03  

Gidsen Karl Celis 

Anneleen Pauwels 

gidsen@scoutsnijlen.be 0498 37 42 10  

0476 67 85 10  

Jins Matthias Lichtenstein 

Gommaar Van Roie 

jins@scoutsnijlen.be 0470 92 25 30  

0479 48 22 02  

Groepsleiding An Van Baelen 

Gommaar Van Roie 

Thomas De Keulenaer 

groepsleiding@scoutsnijlen.be 0476 72 76 46 

0479 48 22 02 

0485 85 79 35 

Tinamoe 

Kawellen Gretel Willekens 

Chiara Peeters 

Dorien Dellaert 

kawellentinamoe@scoutsnijlen.be  

 

Jonggivers Hanne Verhaegen 

Natalie Diels 

Sofie Gielis 

Wesley Diels 

jonggiverstinamoe@scoutsnijlen.be  

 

Givers Wannes Chauvaux 

Eveline Franquet 

Sofie Braeckmans 

giverstinamoe@scoutsnijlen.be  

 

Jins Tine Vastmans 

Anneleen Van De Velde 

jinstinamoe@scoutsnijlen.be  

Groepsleiding Natalie Diels 

Tine Vastmans 

groepstinamoe@scoutsnijlen.be 0484 77 66 15 

0496 86 31 89 
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