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Groepsleiding 
 
Gegroet ouders, leden, lezers 

 

 

We zijn er helemaal ingevlogen. Wat staat er jullie deze maand te wachten?  

 

- De leiding zal aan jullie deur staan voor een huisbezoek. Wat de ideale 

moment is om ze te bestoken met zo veel mogelijk vragen.  

- Er komt een brief aan. Met een vraag van ons. Of jullie alstublieft, voor 10 

oktober, het lidgeld willen storten. Dan zijn we alvast goed verzekerd. 

- De takweekends: de leiding vertelt jullie er graag alles over. 

- 18 oktober mag je ook aanduiden in de agenda: Dag van de 

jeugdbeweging. Trek je unifom aan om naar school of naar het werk te 

gaan en laat zien dat je scout bent! En passeer ’s morgens in het jeugdhuis 

van Nijlen want daar zal ontbijt klaarstaan voor wie een uniform aanheeft.  

- Ook de mosselkaarten komen er weer aan. Met een brief erbij, over de 

hele gang van zaken voor het mosselfeest (noteer 1-3 november alvast).  

 

En dan vragen we ook even aandacht voor de nieuwe site van Scouts Nijlen. 

Daar vind je onder meer dit maandblad terug. Dus gedaan met zoeken tussen 

het oud papier op het einde van de maand. Kijk zelf een keer: 

www.scoutsnijlen.be 

 

Voor alle verdere vragen: bel of mail gerust. Naar de groepsleiding of de 

takleiding. Alle contactgegevens staan achteraan dit maandblad of op de site 

natuurlijk. 

 

 

 

Stevige linker 

Gommaar, Tine, Thomas, Natalie, An  



 



Kapoenen 
6 oktober 2013 – Pleinspelletjes 

Hallokidoki beste kapoentjes! 
Vandaag begint er weer een supertoffe, nieuwe scoutsmaand. Om dit te vieren, 
organiseren wij allerlei pleinspelletjes. Van sjotten tot ravotten, al jullie lievelingsspelen 
zullen aan bod komen. De aftrap wordt om 14 uur gegeven en om 17 uur zijn we moe 
maar voldaan van al dat sporten. 
 

13 oktober 2013 – Bosspel 

Niets is zo spannend als een bosspel. Daarom trekken we vandaag met z’n allen naar de 

Kesselse Heide. Omdat deze week één van jullie leiding verjaarde, zou het wel eens kunnen dat 

er één of andere lekkere schat te verdienen valt. We verwachten jullie om 14 uur en om 17 uur 

nemen we afscheid met schoenen vol zand. 

 

20 oktober 2013 – Fotozoektocht 

Oh herfst, wat een heerlijk seizoen: blaadjes die in alle kleuren van de regenboog van de 

bomen vallen, grote rode paddenstoelen vol witte stippen, plassen om in te springen en 

nog zo veel meer. Al deze schoonheid hebben we vastgelegd op foto en zullen we gaan 

ontdekken vanaf 14 uur. Om 17 uur beëindigen we onze herfstwandeling. 

 

27 oktober 2013 – Halloween-kookvergadering 

Over enkele dagen is het Halloween, het griezelige feest van pompoenen, spinnen, 

vleermuizen en spoken, maar vooral van zoete lekkernijen. Kom daarom zeker verkleed mee in 

onze heksensoep roeren vanaf 14 uur. Om 17 uur zullen we onze buikjes wel stilaan rond 

gegeten hebben. 

 

 

Herfstige groeten vanwege de liefste leiding, 

Caroline, Sander & Sebastian!  



Kabouters 
6 oktober 

Vandaag gaan we naar de Kesselse heide voor een bosspel! Alle 

kabouters moeten om 2 uur klaarstaan aan de lokalen. 

 

13 oktober 

Jaja, daar komt die al: een 1 tegen allen. Zet jullie allemaal schrap, 

als jullie winnen is er een verrassing ;-) Vergadering van 14 uur tot 

17 uur.  

 

20 oktober  

Deze namiddag gaan we gezelschapsspelletjes spelen. Iedereen mag zelf ook een gezelschapsspel 

meebrengen. Het is vergadering van 14 uur tot 17 uur. 

 

27 oktober  

Vandaag gaan we quizzen! En omdat het bijna Halloween is mogen jullie verkleed naar de scouts 

komen. Allemaal zo eng mogelijk verkleed en wie het engste verkleed is krijgt al een pluspuntje in de 

quiz. Vergadering van 14 uur tot 17 uur.  

 

Bedachtzame bever & aanhankelijke ekster  

 

 

  



Welpen 
6 oktober 
Het jaar is nog maar pas begonnen dus we gaan alle klassiekers af: 
vandaag gaan we naar de Hei! Allemaal om 14u aan de lokalen in jullie 
slechtste camouflagebroek. 

 

13 oktober 
Paralympische Spelen! We weten dat jullie allemaal echte sportmannen 
zijn. Maar zijn jullie dat nog als jullie sterkste kant weggenomen wordt? 
Kom om 14u in jullie sportiefste outfit (en uniform natuurlijk) naar de scouts 
en vind het uit. 

 

20 oktober 
Nog een klassieker vandaag: 1 tegen allen. Een echte scout kent dit spel al 
lang. 14u aan de lokalen. 

 

27 oktober 
Op 31 oktober is het Halloween! Maar dan is het natuurlijk geen 
vergadering. Daarom doen we dat deze zondag. Kom allemaal in jullie 
griezeligste outfit en met stalen zenuwen en ontdek hoe griezelig iedereen 
verkleed is. 

 

Nog een beetje informatie over het weekend: van 8 tot 10 november gaan 
we op weekend. Verdere informatie volgt nog in het maandblad van 
november en via mail. 

 

Van jullie leiding,  
Jens, Jan en Thomas 

  



Jonggidsen 
6 oktober 2013 

22 1 14 4 1 1 7   19 16 5 12 5 14   23 5   7 15 5 4 5   15 21 4 5   16 12 5 9 14 19 16 5 12  12 5 20 10 5 19. 

1 = A, 2 = B, 3 = C, … (Begin al maar te ontcijferen!) 

 

13 oktober 2013 

Tot wat zijn jullie allemaal in staat? Dat gaan we deze week eens testen! In een één tegen allen zullen we te 

weten komen wie de besten zijn! Tussen 14uur en 17uur geven we jullie de meest gekke opdrachten die we 

kunnen verzinnen! 

 

20 oktober 2013 

Elk jaar zorgen de jong-givers voor een mooie constructie met het mosselfeest en dat is dit jaar niet anders. 

We verwachten jullie reeds om 10.00 op de scouts! Hopelijk zijn jullie massaal aanwezig en gaat het werk snel 

vooruit! 

 

27 oktober 2013 

Vandaag is ½ van jullie lieftallige leidingspaar jarig. Om Silke haar verjaardag te vieren zijn we van plan iets speciaal te 

doen. We houden jullie op de hoogte! 

 

BELANGRIJK! Noteer alvast 15,16 en 17 november in jullie agenda’s, dan trekken wij op weekend. Hiervoor zullen jullie 

nog een brief en e-mail krijgen. 

 

Groetjes  

Ine en Silke!  

     



Jongverkenners 
6 oktober                      14u-17u 
 
Aangezien het nieuwe scoutsjaar net van start is gegaan én er zeker nog plaats is voor nog meer grave jongverkenners, 
mogen jullie allemaal wat vrienden meenemen!  
Vandaag laten we jullie maten zien hoe geweldig de scouts is!  
 
 
13 oktober                     14u-17u 
 
’t Is weeral lang geleden dat de schapen op Kessel hei nog eens wat jong volk hebben gezien. Tijd voor verandering dus!  
Jullie horen het al aankomen, BOSSPEL! 
 

20 oktober                     10u-17u 

 
Hoezee, hoezee, het is weeral bijna zover... Neen, niet de Sint en zijn Piet, maar wel het mosselfeest lacht ons toe! Wij 
gaan er voor zorgen dat de mensen van hun sokken worden geblazen door een zotte constructie, gesjord uiteraard!  
Jullie fantastische leiding zorgt wel voor middageten  ;-) 
 
 
27 oktober                       14u-17u  
 
Vandaag gaan we eens zien hoe sportief jullie zijn en hoe goed jullie met geld kunnen omgaan. Op de een of andere 
manier zijn jullie sportman én coach vandaag!  
Zeker komen dus!  
 
 
Groeten,  
De leiding!  
 
PS: Het spreekt voor zich dat er ook steeds geworsteld zal worden!  
  



Gidsen 
 

6 Oktober 

Omdat het mosselfeest er bijna is zullen wij ons vandaag bezighouden met het sjorren van de 

mosseltoren vooraan aan het straat. 

Daarom spreken we af om 10u aan het lokaal, en hopen dat we om 17u iets spectaculair 

hebben neergezet waar we trots op kunnen zijn! 

 

 

11 -13 Oktober 

Zoals je misschien al weet gaan we nu op weekend. Verder info over dit weekend zal zeker nog 

gemeld worden, dus hou zeker je mailbox/facebook/brievenbus in de gaten voor al de info 

hierover. 

 

 

20 Oktober 

Weekend achter de rug, dus dan gaan we iets ontspannend doen: Kom allemaal zeker met de 

fiets, want je gaat hem nodig hebben!! 14u aan het lokaal, en om 17u mogen jullie dan terug 

naar huis. 

 

 

27 Oktober 

Omdat we dit scoutsjaar de schaapjes op de hei nog niet zijn gaan bezoeken zullen we dit 

vandaag eens doen zeker? Afspraak aan het lokaal om 14u. 

 

 

Stevige linker 

Anneleen en Karl 

 

  



Verkenners 
6 oktober 
We gaan weer in de richting van het eerste grote evenement in ons scoutsjaar, het mosselfeest. 
We gaan dus onze sjorkunsten bovenhalen om tegen de steenweg een gigantische toren neer te 
poten. We beginnen eraan om 10 uur, eten wordt voorzien. 
 
11, 12 en 13 oktober 
We gaan op weekend naar een geheime locatie. Verdere info volgt nog. 
 
18 oktober 
Is het nu weer scouts op een vrijdag? Ja en nee, het is dag van de jeugdbeweging. Doe 's 
morgens uw scoutshemd aan en krijg een gratis ontbijt in het jeugdhuis van Nijlen. En als ge 
geen lessen skipt vandaag, ga dan verder in uniform naar school. 
 
20 oktober 
De geschiedenis wordt vandaag herschreven. Het 
rode leger in IJsland of blauwhelmen die vanuit 
Australië Siam binnenvallen en zo heel Azië 
veroveren? Het kan met risk, en dat gaan we 
vandaag ook doen. 
 
27 oktober 
Vandaag zijn we allemaal een beetje winnaars. 
Anders kan best, beperkingen zijn uitdagingen. Je 
mag parkeren in de blauwe vakken. Met ziektes 
zoals een verlamde arm tot la Tourette. Vandaag is 
het handicapvergadering. 
 
 Kwak en Boemel 
 

  



Jins 
Zondag 6 oktober -12 oktober 

Meer info volgt op de facebook groep 

 

Zondag 13 oktober 

Recup dag voor jullie, maak nu maar flink je huiswerk of slaap wat bij. 

 

Vrijdag 18 oktober 

Tijd voor een jin-café! Als Tessens kan zal het ineens met band zijn, anders zoek je al maar je pij en kaasmes want dan is 

het paterkesnacht… 

 

Zondag 20 Oktober 

We hebben juist een jin-café gehad en uw leiding inmiddels 2 leefweken na mekaar dus er is geen vergadering vandaag. 

 

Zondag 27 oktober 

Mossel vergadering! Het is bijna zover, de maand der mosselen! Maar vandaag zal het eerder nog in spelthema zijn. 

Zorg maar weer dat je de mooiste parel bent en uwen baard volgroeid is.  

 

Groeten uit Bikinibroek, 

 Aquaboy en Mosselman 

 

 

  



Verjaardagskalender 
 
 

Proficiat en drie kussen voor deze jarige scouties! 

 

Jitske Luyten 4 oktober 9 jaar Kabouter 

Ward Nelissen 4 oktober 17 jaar Jin 

Anneleen Van De Velde 8 oktober 24 jaar Leiding 

Sebastian Van De Moortel 10 oktober 18 jaar Leiding 

Arne Maes 13 oktober 16 jaar Verkenner 

Arthur Vermeulen 14 oktober 14 jaar Jongverkenner 

Frederik Vermeulen 14 oktober 16 jaar Verkenner 

Victor Vermeulen 14 oktober 14 jaar Jongverkenner 

Jitse Deroo 15 oktober 11 jaar Kabouter 

Orlando Farinango Tambaco 15 oktober 17 jaar Verkenner AKB 

Sanne Hermans 15 oktober 12 jaar Jonggids 

Jef Dolfyn 17 oktober 17 jaar Verkenner AKB 

Lander De Crom 18 oktober 12 jaar Jongverkenner AKB 

Matthias Lichtenstein 21 oktober 21 jaar Leiding 

Timo Loubin 22 oktober 11 jaar Welp 

Danish Gorris 24 oktober 17 jaar Jin 

Lies Gorris 24 oktober 17 jaar Jin 

Silke Van Nuffel 27 oktober 19 jaar Leiding 

Lore Verwimp 30 oktober 13 jaar Jonggids 

Thomas De Keulenaer 30 oktober 20 jaar Leiding 

Amber De Weerd 31 oktober 16 jaar Gids AKB 

Hip Hip Hoera!  



 
 

Hey Kawellen!  
 
Benieuwd naar wat er jullie deze maand te wachten staat? Lees dan maar snel verder! 
 
Zaterdag 21/09 Kennismakingsvergadering:  

Heb je zin in iets groot, kom dan naar onze kennismakingsvergadering en lach je er dood! 
(14u00-17u00) 
 

Omdat we met een hele nieuwe Kawellengroep starten, gaan we aan de hand van diverse 
spelletjes elkaar beter leren kennen, daarom staat deze vergadering in het teken van 

kennismaking. Elke Kawel mag zijn/haar favoriete spelletje spelen en daarnaast zijn er nog 
tal van andere leuke spelletjes die gespeeld zullen worden! 
 

 
Zaterdag 05/10 viering 10 jaar Akabe Tinamoe:  

Avontuurlijk, of niet? Het maakt niet uit… Je klimt er op, er onder en er uit! 
(14u00-17u00) 

Dit jaar bestaat Akabe Tinamoe 10 jaar en dat moeten we vieren! Deze vergadering zal dan 

ook een speciale en feestelijke gebeurtenis worden. Wil jij de verjaardag van Akabe Tinamoe 
mee vieren? Kom dan tegen 14u00 naar de lokalen en kom je mee uitleven tijdens onze 
super leuke activiteiten! 

 
 

Zaterdag 19/10 Halloweenvergadering:  
Wil je griezelen? Kom dan verkleed als monster! MMHUUHHAAAHHAA…  
(16u00-19u00) 

 
Een monsterlijke vergadering zal jullie te wachten staan! Daarom vragen we jullie om 

verkleed als heks, griezel, spook, pompoen, … te komen. Wie weet wachten er wel echte 
griezels op jullie?! Let op: deze vergadering zal doorgaan van 16u00 tot 19u00. Omdat de 
hongerige monsters elkaar niet zouden opeten, zal er een maaltijd voor elke griezel voorzien 

worden. 
 
Ter info: De vergadering van 3 mei 2014 gaat NIET door, wegens kampenweekend voor de 

leiding. 
 

 
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


 

 
 

Beste jonggivers, 

 

Oktober ziet er weer knallend leuk uit: snelheid, creativiteit, spanning en magie zijn de hoogtepunten voor deze 

maand! 

 

5 oktober: 10 jaar Akabe Tinamoe!!! (14u - 17u) 

Dit jaar bestaat Akabe Tinamoe 10 jaar en dat moeten we vieren! Deze 

vergadering zal dan ook een speciale en feestelijke gebeurtenis worden. Wil jij de 

verjaardag van Akabe Tinamoe mee vieren? Kom dan tegen 14u00 naar de 

lokalen en kom je mee uitleven tijdens onze super leuke activiteiten! 

 

 

 

 

19 oktober: Halloweenvergadering (18u-21u) 

Griezelschool TinaBoeh opent vandaag voor de eerste keer haar deuren. De heksen en tovenaars staan al te 

popelen om ons onder te dompelen in de magie van hun betoverende avonturenwereld. Wil jij ook een lesje 

communicatie met geesten of spreuken volgen? Kom dan als de bezem naar de scoutslokalen om 18 u. 

 

 

 

 

 

 

 

Stevige linker, 

Hanne, Natalie, Sofie en Wesley 
 

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

  



 
 

 

 

 

 

Hallo lieve givers! 

 

Hier is het maandblad voor oktober: 

 

 

5 oktober  

 

Vandaag wordt het startschot gegeven voor 10 jaar Akabe! Wij verwachten jullie om 14 uur aan de 

scoutslokalen, waar jullie ouders je om 17 uur weer mogen komen halen.  

 

 

19 oktober  

 

Halloween komt dichterbij. Trek je beste Halloween kledij aan en kom tegen 16.30 naar de lokalen. Zorg er 

voor dat je warme kledij aan hebt en goede stapschoenen. We eten allemaal samen op de scouts. De mama’s en 

papa’s zijn welkom om 20 uur voor een tas soep of een warme chocomelk.  

 

 

 

Stevige linker, 

De Giverleiding 
  



 
 
Dag jins, 
Spelen Bovenal Overal… We gaan dit jaar op zoek naar de beste plaats om te spelen. We blijven nog even in 
België om 10 jaar Akabe te vieren en daarna vertrekken we naar Indonesië! 
 
 
 
5 oktober: 10 jaar Akabe Tinamoe!!! 

Dit jaar bestaat Akabe Tinamoe 10 jaar en dat moeten we vieren! Deze 

vergadering zal dan ook een speciale en feestelijke gebeurtenis worden. Wil jij de 

verjaardag van Akabe Tinamoe mee vieren? Kom dan tegen 14u00 naar de 

lokalen en kom je mee uitleven tijdens onze super leuke activiteiten! 

 
 
 
 
 
 
19 oktober: Indonesië 
 
Weten jullie dat er om de twee seconden een heel voetbalveld aan bomen wordt omgedaan? Zo verdwijnt 
ook het leefgebied van de orang-oetans heel snel. Wij gaan dit tegenhouden! Kom mee de regenwouden en 
de orang-oetans in Indonesië beschermen. 
 
 
 
 
 
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


 

 

  



 

  



Dames en heren, de leiding: 
  

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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