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SCOUTS – GIDSEN – AKABE NIJLEN 

NODIGEN IEDEREEN VAN HARTE UIT OP HUN 

 

33
ste

 Groot Mosselfeest 
Met Zeeuwse jumbo’s 

 16,5 euro 
Vrijdag 1 november 2012 vanaf 13u tot 21u 

Zaterdag 2 november 2012 vanaf 16u tot 21u 

Zondag 3 november 2012 vanaf 12u tot 20u 

 

In het scoutslokaal achter de Pauluskerk 

Ook videe en frikadellen met krieken verkrijgbaar 

 

Gedurende die dagen ook mosselen om mee te nemen 

Voor leveringen aan huis: +32 (0)476/727.646 

of groepsleiding@scoutsnijlen.be 

 

 
 Bouwelsesteenweg 4 – 2560 Nijlen 
 Tel. 03-481 86 89 – Fax 03-411 09 58 
 



Groepsleiding 
 
Beste mosseleters, 

 

Dit maandblad is een beetje een themanummer. Want in november is het 

mosselmaand bij Scouts/Gidsen/Akabe Nijlen. De eerste paar dagen toch zeker.  

 

Blader eens door dit nummer, en dan vind je alles terug. Openingsuren en –

dagen van het restaurant,, oproepen voor hulp, … Mosselen bestellen om 

thuis te eten kan ook nog steeds. Dan mail je naam, adres, bestelling en 

datum/uur door naar groepsleiding@scoutsnijlen.be. Vraag zeker een 

bevestiging.  

 

Ouders die altijd een beetje te veel eten klaarmaken, mogen dat ook aanbieden. 

Want in een vol restaurant werken met een lege maag lukt ook geen drie 

dagen. Wederom: groepsleiding@scoutsnijlen.be 

 

En dan hopen we dat we alle mosselkaarten die we uitdeelden teruggehad 

hebben ondertussen. Of het geld van de verkoop natuurlijk.  

 

Verder is er deze maand natuurlijk wapenstilstand. In de viering op 11 

november is altijd een delegatie scouts en gidsen aanwezig en we zouden het 

op prijs stellen dat er ook dit jaar bruine hemden te zien zijn.  

 

 

Stevige linker 

Gommaar, Tine, Thomas, Natalie, An  

mailto:groepsleiding@scoutsnijlen.be
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De Mosselmannen hebben JOUW 

hulp nodig ! 
 

Omdat lokalen zichzelf niet onderhouden, materiaal zichzelf niet vernieuwt, tenten niet 

eeuwig leven, … kunnen de scouts en gidsen de hulp van de mosselmannen best gebruiken. 

Met de winst van ons mosselfeest kunnen onze scouties blijven doen wat ze doen, maar 

dan beter! 

 

Maar omdat ook mosselen zichzelf niet kuisen en verkopen, hebben we een hoop handen 

nodig. Dus iedereen is welkom op onderstaande dagen, om zijn steentje/handje bij te 

dragen.  

 

Hieronder vind je de agenda van de Mosselman: 

 

Donderdag 31 oktober vanaf 9u30 

Groenten kuisen (een eigen mes meebrengen is altijd handig) 

 

Vrijdag 1 november vanaf 10u00 

Groenten en mosselen kuisen (een eigen mes meebrengen is altijd handig) 

 

Zaterdag 3 november vanaf 10u00 

Meer mosselen kuisen ! (mesje is altijd handig) 

 

Zondag 3 november vanaf 9u00 

Het is geen verrassing meer: er moeten mosselen gekuisd worden.  

 
 

Voor vragen of informatie: An Van Baelen (+32 (0)476 72 76 46 of groepsleiding@scoutsnijlen.be) 

Of spreek op de vergadering iemand van de (groeps)leiding aan!

mailto:groepsleiding@scoutsnijlen.be


Kapoenen 
1-2-3 November - Mosselfeest! 
 
Beste kapoentjes, 
Spijtig genoeg is het deze week geen vergadering. Maar wees niet getreurd 
dat jullie niet kunnen komen want jullie kunnen altijd lekkere mosselen 
komen eten. Deze zullen klaar gemaakt zijn door jullie leiding. Dus allemaal 
zeker komen smikkelen en smullen. 
 
 
 

 
10 November - Bosspel 

 
Omdat het de vorige keer niet ging door de regen gaan we vandaag nog eens proberen 

om ons bosspel te spelen. Dus als je nog steeds wilt weten wat het bosspel is moet je 
zeker komen. 

 
Maandag 11 November 

 

Wapenstilstand – zoals elk jaar zijn we ook als scouts & gidsen aanwezig op de herdenking van het begin van de vrede. 

Dus wie kan: om 10u in uniform aan de kerk in Nijlen centrum voor de viering.  

 
 
 
 
16-17 November - Weekend!! 
 
Eindelijk is het daar dan het lang verwachte weekend, omdat dit voor veel van 
jullie nieuw is zal er hierover nog informatie medegedeeld worden. We 
kunnen jullie alvast zeggen dat het reuze fijn word. 
 
 

 
 

24 November - één tegen allen 
 

Omdat wij weten dat jullie super kapoenen zijn hebben we vandaag voor jullie 
allemaal opdrachten bedacht, als jullie willen weten welke opdrachten jullie 

allemaal te vervullen hebben dan moeten jullie zeker een kijkje komen nemen 
 
 
 
 

 
 
 
Jullie leiding, 
Caroline, Sebastian & Sander! 

  



Kabouters 
3 November 

1,2 & 3 november is het 

mosselfeest dat wil dus zeggen 

geen vergadering op zondag. Maar 

natuurlijk wel allemaal mosselen 

komen eten op het mosselfeest !  

10 November 

Van 8 tot 10 november gaan we op 

weekend samen met de welpen. 

Meer info volgt nog in een brief.  

11 November 
 
Wapenstilstand – zoals elk jaar zijn we ook als scouts & gidsen aanwezig op de 

herdenking van het begin van de vrede. Dus wie kan: om 10u in uniform aan de kerk in 

Nijlen centrum voor de viering. 

17 November 

We blijven vandaag gewoon aan de lokalen en het zijn supermegageweldige 

pleinspelletjes ! Trek allemaal jullie vuile kleren maar aan. Het is vergadering van 14 

uur tot 17 uur.  

24 November 

Haal jullie kookkunsten al maar 

boven want vandaag gaan we 

kokkerellen. Allemaal op post van 

14uur tot 17 uur.  

 

 

 

  



Welpen 
1, 2 en 3 november 
 
Dit weekend is het mosselfeest! Kom allemaal jullie buikjes rond eten met de mama, 
de papa, de hele familie en al jullie vrienden! Zo wordt het mosselfeest een groot 
succes. 
 
8, 9 en 10 november 
 
Hoera! We gaan op weekend! Deze keer in het afgelegen Sint-Lenaarts. 

We vertrekken om 19u30 aan de scoutslokalen. Maar om er geraken rekenen wij op 
enkele fantastische ouders die mee willen rijden, spontane vrijwilligers mogen zich 
altijd aanmelden op welpen@scoutsnijlen.be. 
Er volgt nog een mail met gedetailleerde informatie in uw mailbox. 
 
Maandag 11 November 
 
Wapenstilstand – zoals elk jaar zijn we ook als scouts & gidsen aanwezig op de 
herdenking van het begin van de vrede. Dus wie kan: om 10u in uniform aan de kerk in 
Nijlen centrum voor de viering.  
 
 
17 november 
 
Hopelijk is jullie maag al terug leeg na het mosselfeest en het weekend want ook deze 
week mogen jullie veel eten. Deze zondag spelen we het grote pizzaspel! Kom om 14u 
naar het lokaal en vertrek met een volle maag! 
 
 
24 november 
 
Vandaag testen wie van jullie de nieuwe Sherlock Holmes of Hercule Poirot is. Breng 
je vergrootglas mee en kom om 13u naar het lokaal. 
 
 
Groeten, 
De leiding! 

  

mailto:welpen@scoutsnijlen.be


Jonggidsen 
1-2-3 november: 

Naar jaarlijkse gewoonte is het dit weekend MOSSELFEEST! Al jullie hulp is 

van harte welkom en dit al vanaf donderdag 31 oktober… Verdere info 

over deze hulp zal nog volgen!  

10 november: 

Wat zou er gebeuren als… 

Dat is de vraag die we ons vandaag meermaals gaan stellen. 

Experimentenvergadering!!! Ook benieuwd? Zeker komen!14u00-17u00. 

Maandag 11 November 

 

Wapenstilstand – zoals elk jaar zijn we ook als scouts & gidsen aanwezig op de herdenking van het 

begin van de vrede. Dus wie kan: om 10u in uniform aan de kerk in Nijlen centrum voor de viering.  

 

15-16-17 november: 

WEEKEND! Verdere info zal volgen via een brief! 

24 november:  

Welke jonggidsen kunnen het beste koken? Dat zal na vandaag geweten zijn! KOOKVERGADERING! 

14u00-17u00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ine & Silke 
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Jongverkenners 

1-3 november           

Jaja, we zijn er weer met het enige echte MOSSELFEEST!  

Dit betekent dat er voor jullie deze zondag geen vergadering is... 

 -snif snif-  

10 november         14-17u 

           Om jullie kooktechniek nog wat bij te werken hebben we voor jullie een super-special-deluxe 

kookvergadering voorzien! Gegarandeerd zal er lekker gesmuld kunnen worden.  

Ook staat op jullie nog een lekkere hap te wachten.. Suprise Suprise! 

 

Maandag 11 November 

Wapenstilstand – zoals elk jaar zijn we ook als scouts & gidsen aanwezig op de herdenking van het 

begin van de vrede. Dus wie kan: om 10u in uniform aan de kerk in Nijlen centrum voor de viering.  

 

15 – 16 – 17 november 

WEEKEND!! –jeej!- 

Zoals we al verteld hadden aan jullie en jullie ouders gaan we samen met onze vrouwelijke 

wederhelft, de jong-gidsen, op weekend naar Retie! 

Verdere informatie volgt nog en vragen kunnen altijd aan de leiding gesteld worden! 

 

24 november          14u-17u 

De klassieke laddercompetitie! 

Daag iedereen uit en probeer zoveel mogelijk te winnen, 

meschien hangt er wel een beloning aan vast! 

VUISTJE! 

Lars – Saan - Niels 

  



Gidsen 
Dag Gidsen! 

 

 

1-2-3 November 

 

Mosselfeest!!!! Kom zeker allemaal lekkere mosseltjes eten met de familie en natuurlijk is al de 

hulp welkom, meer info zal zeker nog rondgedeeld worden. 

 

 

Zondag 10 November 

 

Wat kan je allemaal doen met een bal?? Voetbal, handbal, volleybal, basketbal,… zoals je 

misschien al merkt gaan we ons vandaag eens verdiepen in balsporten, of wat je er allemaal 

wel/niet met kan!! We verwachten jullie van 14u tot 17u 

 

Maandag 11 November 

 

Wapenstilstand – zoals elk jaar zijn we ook als scouts & gidsen aanwezig op de herdenking van 

het begin van de vrede. Dus wie kan: om 10u in uniform aan de kerk in Nijlen centrum voor de 

viering.  

 

Zondag 17 November 

 

Lokaal inrichten Part I: We gaan vandaag de voorbereidingen doen om onze muur terug te 

schilderen! Dit houdt in: de muur eerst opschuren (oude verf er afhalen)en zorg allemaal voor 

een paar nieuwe ideetjes wat je graag wil schilderen, dan kunnen we al een paar schetsen 

proberen. Afspraak van 14u tot 17u 

 

 

Zondag 24 November 

 

Lokaal inrichten Part II: Vandaag gaan we ons ontwerp realiseren: dus zorg voor extra artistiek 

talent en veel zin in schilderen!! Afspraak van 14u tot 17u 

 

 

 

Stevige linker, 

Slaapmuis en Dromedaris 

 

  



Verkenners 
30-3 November 

 
Mosselfeest - meer informatie komt nog op papier wanneer je moet komen 
helpen. Komen eten mag natuurlijk ook. 
 
10 November 
 
We gaan nog is ne keer naar de hei, wat we gaan doen blijft een volledige 
verassing voor jullie! 
 
Maandag 11 November 
 
Wapenstilstand – zoals elk jaar zijn we ook als scouts & gidsen aanwezig 
op de herdenking van het begin van de vrede. Dus wie kan: om 10u in 
uniform aan de kerk in Nijlen centrum voor de viering.  
 
 
17 November 
 
Handicap vergadering, de naam spreekt voor zichzelf! zet jullie enigste 
beentje maar voor! 
 
24 November 
 
Highlandgames, rond deze tijd zal het al wel wat frisser zijn buiten, het 
perfecte weer voor een highland vergadering! we zullen op het einde van de 
vergadering weten wie de beste ''highlander'' is! 
je kan alvast thuis al wat oefenen op het paalwerpen! 
 
Bjorn & Jorden 

  



Jins 
Vrijdag 1, Zaterdag 2 en Zondag 3 November  

Mosselfeest allemaal paraat! Hoe meer dagen hoe beter  

 

 

Zondag 10 November 

Afbreken van de mosselgang + check up van het kamp breng al je 

ideeën terug mee, dit maal gaan we al wat meer concreet afspreken. 

 

Maandag 11 November 

Wapenstilstand – zoals elk jaar zijn we ook als scouts & gidsen aanwezig op de herdenking van het begin van de vrede. 

Dus wie kan: om 10u in uniform aan de kerk in Nijlen centrum voor de viering.  

 

Zondag 17 November of 24 November 

Een van deze weekends gaan we nog eens een jincafetje doen welke datum spreken we nog af later.  

 

Het andere weekend gaan we nog eens gewoon ouderwets een scouts spelleke spelen ;-) .  

 

Groeten 

Vortex 51 & El Gingero Loco (http://www.soundcloud.com/Bassaar & http://bassaar.com shameless self promo) 

 

  

http://www.soundcloud.com/Bassaar


Verjaardagskalender 
 
 

Proficiat en drie kussen voor deze jarige scouties! 

 

Lore Van Cleemput 1 november 15 jaar Gids AKB 

Gretel Willekens 3 november 22 jaar KWL-leiding 

Sien Dillen 4 november 15 jaar Gids 

Fien Moens 6 november 9 jaar Kabouter 

Daan Umans 7 november 16 jaar Verkenner 

Robbe Geens 8 november 10 jaar Welp 

Eveline Franquet 8 november 22 jaar GV-leiding 

Lars Proost 10 november 18 jaar JV-leiding 

Briek Roofthooft 10 november 8 jaar Welp 

Samuel Nollet 11 november 17 jaar Jin 

Jolien Boydens 11 november 20 jaar Jin AKB 

An Van Baelen 11 november 23 jaar Groepsleiding 

Gwen Goossens 14 november 10 jaar Kabouter 

Melissa Van Geyt 18 november 13 jaar Jonggids AKB 

Nicolas Voorspoels 19 november 17 jaar Verkenner AKB 

Jesse Goossens 21 november 8 jaar Welp 

Rik Celis 22 november 17 jaar Jin 

Rube Deneire 29 november 8 jaar  Welp 

Joppe Rynders 30 november 10 jaar Welp 

Hip Hip Hoera!  



 
 

Hey Kawellen!  
 
Benieuwd naar wat er jullie deze maand te wachten staat? Lees dan maar snel verder! 
 
1-3 november: Mosselfeest 

Vrijdag 1 november (13 u- 21u), zaterdag 2 november (16u-21u) en zondag 3 november 
(12u-20u) vindt het 33ste Mosselfeest in de scoutslokalen plaats. Naast overheerlijke 
mosselen kan je ook frikadellen met krieken of videe komen eten. Hmmmm…. 

11 november: Wapenstilstand (10u) 
Op een dag als vandaag is het belangrijk om samen nog eens stil te staan bij ons verleden. 

In de Sint-Pauluskerk wordt hiervoor speciaal een misviering gehouden. Het zou fijn zijn 
moesten we daar met z’n allen aanwezig kunnen zijn… in scoutsuniform natuurlijk.  

Zaterdag 16/11 Gezonde snoepvergadering:  

Wat denk je van zelf  snoepjes te maken? Spelletjes spelen waarmee je snoepjes kan vinden 
en winnen? Kom dan zeker naar onze gezonde snoepvergadering!  

(14u00-17u00) 
 
 

 
Zaterdag 30/11 Sintvergadering:  
Sinterklaas is weer in ’t land.. het staat te lezen in de krant. 

Een poosje nog dan is hij hier, jij kan vast niet slapen van plezier!  
(14u00-17u00) 

Ben jij ook zo benieuwd naar sinterklaas? Wil je weten wie er flink was of een deugeniet? 
Kom dan maar gauw dat hij je ziet!  

 

 

 

 

 
 

Groetjes, 
Jullie leiding: Gretel, Chiara, Ella & Dorien 

 
Kan je niet komen? Laat het tijdig weten via kawellentinamoe@scoutsnijlen.be. 

Of aan Dorien via 0498 16 14 66. 
  

mailto:kawellentinamoe@scoutsnijlen.be


 

 
 

Na een lange periode van Akabeloze activiteiten wacht de maand november ons op met twee uitdagende 

vergaderingen: spanning bovenal, overal! 

1-3 november: Mosselfeest 

Vrijdag 1 november (13 u- 21u), zaterdag 2 november (16u-21u) en zondag 3 november (12u-20u) vindt het 

33ste Mosselfeest in de scoutslokalen plaats. Naast overheerlijke mosselen kan je ook frikadellen met krieken 

of videe komen eten. Hmmmm…. 

11 november: Wapenstilstand (10u) 

Op een dag als vandaag is het belangrijk om samen nog eens stil te staan bij ons verleden. In de Sint-Pauluskerk 

wordt hiervoor speciaal een misviering gehouden. Het zou fijn zijn moesten we daar met z’n allen aanwezig 

kunnen zijn… in scoutsuniform natuurlijk.  

16 november: Teletijdsvergadering (14u - 17u) 

Vandaag gaan we een reisje maken doorheen de tijd. Samen ontdekken we het verleden van onze Nijlense 

voorouders die een boeiend verhaal en een spannende zoektocht hebben achtergelaten. Ben je ook zo 

nieuwsgierig naar wat we allemaal gaan ontdekken? Kom dan om 14u naar de scoutslokalen en laat je 

meeslepen in dit teletijdse avontuur! 

30 november: Detectivevergadering (14u-17u) 

Speurneuzen, houd jullie klaar: Nijlen wordt getroffen door een aantal verschrikkelijke moorden. Loopt er 

misschien een seriemoordenaar rond? De politie kan de zaak maar niet oplossen en heeft ons om hulp gevraagd. 

Alle dappere jonggivers die mee in dit ongelooflijk spannende avontuur willen duiken, worden om 14u aan de 

scoutslokalen verwacht. Be there!  

 

 

 

 

 

Stevige linker, 

Hanne, Natalie, Sofie, Wesley en Matthijs 
 

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

0489/40.64.58  



 
 

 

 

Hoi lieve givers 

 

Hier is jullie maandblandje voor november. 

 

1-3 november 

Vrijdag 1 november (13 u- 21u), zaterdag 2 november (16u-21u) en zondag 3 november (12u-20u) vindt het 

33ste Mosselfeest in de scoutslokalen plaats. Naast overheerlijke mosselen kan je ook frikadellen met krieken 

of videe komen eten. Hmmmm…. 

11 november (10u) 

Op een dag als vandaag is het belangrijk om samen nog eens stil te staan bij ons verleden. In de Sint-Pauluskerk 

wordt hiervoor speciaal een misviering gehouden. Het zou fijn zijn moesten we daar met z’n allen aanwezig 

kunnen zijn… in scoutsuniform natuurlijk.  

 

16 november 

 

1 tegen allen!  

Jullie leiding wil wel eens weten of jullie het van hen kunnen halen. Spelletjes spelen! Kom, en kijk of jullie 

kunnen winnen!  14-17 uur aan de scouts! 

 

30 november 

 

Kookvergadering! 

Kom met een lege maag naar de scouts! Wat we gaan maken zien jullie dan! 14-17 uur op de scouts! 

 

Tot dan!  

 

Stevige linker 

Jullie leiding!  

 

 
  



 
 
Dag jins, 
In november hebben we een drukke agenda. We zetten onze reis rond de wereld verder naar het griezelige 
Roemenië en het zonnige Spanje. Maar ook in Nijlen is er wat te doen. We nodigen iedereen uit voor ons 
jaarlijks mosselfeest en de misviering op wapenstilstand. 
 
 
1-3 november: Mosselfeest 
Vrijdag 1 november (13u-21u), zaterdag 2 november (16u-21u) en zondag 3 november (12u-20u) vindt het 
33ste Mosselfeest in de scoutslokalen plaats. Naast overheerlijke mosselen kan je ook frikadellen met krieken 
of videe komen eten. Hmmmm…. 
 
 
11 november: Wapenstilstand 
Op een dag als vandaag is het belangrijk om samen nog eens stil te staan bij ons verleden. In de Sint-
Pauluskerk wordt hiervoor om 10u speciaal een misviering gehouden. Het zou fijn zijn moesten we daar met 
z’n allen aanwezig kunnen zijn… in scoutsuniform natuurlijk. 
 

 
16 november: Roemenië 
We zetten onze reis verder naar Roemenië. Daar heeft Graaf Dracula, diep verscholen in een 
woud in Transsylvanië, een hotel geopend. Dit hotel is de favoriete verblijfplaats voor 
weerwolven, zombies en andere monsters. Zorg dus dat je goed verkleed bent, want mensen 
zijn hier niet welkom. 
 
 

 
30 november: Spanje 
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan… 
Maar de Sint komt alleen maar voor brave kleine kindjes, en de jins zijn geen kleine 
kindjes meer. Daarom gaan we zelf naar hem toe! 
 
 
 
 
Stevige Linker, 
Tine en Anneleen 
  



 

 

  



Let niet op de mosselgeur 
  

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 

0476 76 56 24 

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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