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Groepsleiding 
Gegroet, 

Alle takken zijn helemaal gestart, de eerste takweekends zijn geweest en 

het gros van de huisbezoeken is gedaan. De meeste lidgelden zijn betaald 

(als dat niet gebeurd is, zeker doen) en uniformen zijn in orde. Dus kunnen 

we helemaal opgekuist op de wapenstilstandviering verschijnen op 11 

november.  

November betekent ook Mosselfeest! Op de vorige pagina zag je reclame 

voor ons restaurant. Om dat helemaal op rolletjes te laten lopen, hebben 

we een hoop handen nodig. Dus iedereen is welkom op onderstaande 

dagen, om zijn steentje/handje bij te dragen.  

Dit is de agenda van het hele mosselfeest: 

Donderdag 30 oktober vanaf 9u30 

Groenten kuisen (een eigen mes meebrengen is altijd handig) 

Vrijdag 31 oktober vanaf 10u00 

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

Zaterdag 1 november vanaf 10u00 

Meer mosselen kuisen ! (mesje is altijd handig) 

Zondag 2 november vanaf 9u00 

Drie keer raden: er moeten mosselen gekuisd worden! 

 

Voor vragen en/of informatie:  

An Van Baelen (0476 72 76 46 of groepsleiding@scoutsnijlen.be) 

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

  



Kapoenen 
Vrijdag 31 oktober, zaterdag 1 november, zondag 2 november 

Dit weekend doen we ons 34ste mosselfeest, en daar zijn jullie met jullie ouders en de hele familie natuurlijk welkom om 

mosselen, frikadellen met krieken, kip of gewoon een stuk vlaai te komen eten. Meer info vooraan in dit maandblad. 

Zondag 9 november 

Vandaag staat de vergadering helemaal in thema van de herfst en mogen jullie je fantasie de 

vrije loop laten gaan; we gaan namelijk knutselen met herfstblaadjes. We verwachten jullie 

om 2 uur aan het lokaal en om 5 uur mogen jullie je kunstwerken mee naar huis nemen.  

Dinsdag 11 november 

Vandaag met Wapenstilstand herdenken we 100 jaar oorlog in Nijlen. Om 10u is er in de kerk in Nijlen centrum een 

herdenkingsviering en omdat ook wij de slachtoffers van de oorlog niet willen vergeten zijn we daar als scouts graag met 

een hele groep bij. Dus trek je uniform aan en laat je zien. We spreken af op het Gemeenteplein om kwart voor 10. 

Zaterdag 15 en zondag 16 november 

Tijd voor het megasupertoffe kapoenenweekend. Het weekend zal doorgaan van zaterdag 11 uur tot zondag 11 uur in 

onze scoutslokalen. Meer info over wat mee te nemen en het thema krijgen jullie in een brief. 

Zondag 23 november 

Deze zondag zoeken we uit wie de sterkste, snelste, en kapoenigste kapoen van allemaal 

is tijdens onze heuse laddercompetitie. Zoals altijd worden jullie om 2 uur aan het lokaal 

verwacht en als jullie uitgestreden zijn mogen jullie om 5 uur weer huiswaarts keren.  

Zondag 30 november 

Nu de winter dichterbij komt en het wat kouder wordt gaan we deze week 

gezelschapsspelletjes spelen in ons lokaal. Als jullie zelf thuis leuke spelletjes hebben mag je die zeker meenemen maar 

zorg er dan zeker voor dat ergens je naam op staat. Ook deze week is de vergadering weer van 2 tot 5. 

 

Groetjes van jullie leiding, 

Bent, Sebastian en Marieke 

 

  



Kabouters 
Vrijdag 31 oktober – zondag 2 november: 

Dit weekend is het ons jaarlijks mosselfeest. Jullie zijn allemaal welkom om te 

komen eten. Vrijwilligers mogen ook elke dag mosselen komen kuisen. We 

beginnen vrijdag, zaterdag en zondag met kuisen om 10u, de openingsuren van het 

restaurant vind je vooraan in dit maandblad, 

 

Vrijdag 7 november – zondag 9 november: 

Eindelijk gaan we op weekend!! Een weekendje zonder ouders en met veel plezier!!! Vergeet zeker geen vuile kleren en 

slaapgerief (matje en slaapzak).  

We spreken om 19u af aan het lokaal en zondag zullen we om 12u terug vertrekken. 

 

Dinsdag 11 november 

Vandaag met Wapenstilstand herdenken we 100 jaar oorlog in Nijlen. Om 10u is er in de kerk in Nijlen centrum een 

herdenkingsviering en omdat ook wij de slachtoffers van de oorlog niet willen vergeten zijn we daar als scouts graag met 

een hele groep bij. Dus trek je uniform aan en laat je zien. We spreken af op het Gemeenteplein om kwart voor 10. 

 

Zondag 16 november: 

Vandaag gaan we 1 tegen allen spelen. Eens kijken of de kabouters onze lijst met opdrachten op tijd kunnen vervullen. 

Wil je de uitdaging aangaan, kom dan naar de scouts om 14u en tegen 17u zien we of het jullie gelukt is. 

 

Zondag 23 november: 

Dit jaar hebben we Kessel hei al eens verkend en vandaag gaan we dit nog eens doen. We maken de Kessel hei met de 

kabouters nog eens onveilig. Een namiddag met leuke heidespelletjes van 14u tot 17u. 

 

Zondag 30 november: 

Deze zondag zullen we te weten komen welke 2 kabouters het beste kunnen samenwerken. Het is vandaag 

tweelingenvergadering. Jullie zullen heel de namiddag met een andere kabouter samen moeten werken. Wil je weten of 

dit je wel zou lukken, kom dan naar de scouts van 14u tot 17u. 

 

 

 

 

Tot dan!! 

Rik, Thomas en Lies 
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Welpen 
Zondag 2 november 

Vandaag is het geen scouts, maar niet getreurd je kan nog altijd naar de scouts komen om van de heerlijke mosseltjes te 

smullen. Dat kan zelfs heel het weekend (kijk maar vooraan in dit maandblad voor alle info). Mosselkuisers mogen zich 

ook altijd melden, we starten elke dag om 10 uur. 

Zondag 7-9 november 

Welpenweekend, we nemen jullie mee voor twee dagen naar een voor jullie nog onbekende locatie ;) 
Afspraak vrijdag om 19u aan het scoutslokaal, einde zondag om 12u. 

Dinsdag 11 november 

Vandaag met Wapenstilstand herdenken we 100 jaar oorlog in Nijlen. Om 10u is er in de kerk in Nijlen centrum een herdenkingsviering 

en omdat ook wij de slachtoffers van de oorlog niet willen vergeten zijn we daar als scouts graag met een hele groep bij. Dus trek je 

uniform aan en laat je zien. We spreken af op het Gemeenteplein om kwart voor 10. 

Zondag 16 november 

Vandaag gaan we een bosspel doen, namelijk Alarm in het bos! We zullen hiervoor naar de Kesselse heide gaan. Groot alarm in het 

bos! Enkele dieren uit de naburige dierentuin zijn ontsnapt uit hun kooien en zitten nu in het bos. In het bos zitten natuurlijk ook de 

natuurlijke bewoners van het bos, de echte bosdieren. Er wordt gevreesd dat de dierentuindieren het bos gaan inpalmen, het eten van 

de bosdieren zullen oppeuzelen, de slaapplaatsen van die dieren zullen innemen... We moeten er dus snel bij zijn en proberen de 

dierentuindieren zo snel mogelijk te vangen. 

Zondag 23 november 

Jullie zullen vandaag opgedeeld worden in 2 families die zullen strijden om de Highland games te winnen! Als je een schotse kilt hebt 

mag je deze zeker aandoen. En zeker komen 

Greets  

jullie leiding 

Dries, Niels, Siemen 

 

  



Jonggidsen 
31 oktober tot 2 november: 

Dit weekend is het ons allerbangelijkstemegasupercoole mosselfeest!!! 

Neem allemaal jullie mama, papa, broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, 

oma’s, opa’s, vriendjes, vriendinnetjes, meesters, juffen… en al de rest die 

ik ben vergeten mee voor dit fantastisch festijn. Wie een handje wil 

komen toesteken: vraag zeker aan de leiding wanneer dat kan.  

 

7 tot 9 november: 

Deze zondag is het weer geen 

vergadering tussen 2 en 5 maar om 

een heel andere reden, we gaan namelijk gewoon heel het weekend weg met de 

scouts. Het informatieboekje volgt nog dus ga ik verder niks verklappen  

Dinsdag 11 november 

Vandaag met Wapenstilstand herdenken we 100 jaar oorlog in Nijlen. Om 10u is er in de kerk in Nijlen centrum een 

herdenkingsviering en omdat ook wij de slachtoffers van de oorlog niet willen vergeten zijn we daar als scouts graag met 

een hele groep bij. Dus trek je uniform aan en laat je zien. We spreken af op het Gemeenteplein om kwart voor 10. 

16 november: 
Het volgende tekstje wordt bij uitzondering eens niet door mij geschreven, we gaan immers goededaad vergadering 

houden en onze handen uit de mouwen steken voor wat vrijwilligerswerk: 

Dag van de Natuur in het Viersels Gebroekt 

Voor de vrijwilligers van Natuurpunt is elke dag Dag van de Natuur. Voor het beheren van bijna 20.000 ha natuur zijn immers heel wat 

tijd en handen nodig. Naast het gidsen en cursussen organiseren (om er maar twee te noemen) wordt er in Kleine Nete vallei ook 

gemaaid,  gekapt,  geknot, grachtjes geruimd, zwerfvuil verzameld.... Niet alleen voor het plezier maar ook voor meer en betere natuur. 

Voor heel wat planten, vlinders, vogels zijn natuurgebieden hun laatste toevluchtsoord. Ze zijn immers op zoek naar eerste klas-natuur. 

Stip zondag 16 november met (groene) fluo in jouw agenda aan. Dan wordt er in het Viersels Gebroekt gewerkt. En we willen jou er 

graag bij!    

Iedereen, van jong tot oud, ervaren in het buitenwerk of niet, kan er zichzelf nuttig maken. Er is een klus(je) voor iedereen. 

Natuurbeheer is natuurbeleving van de bovenste plank, in een prachtige omgeving. Je proeft er ook het speciale sfeertje dat op elke 

natuurbeheerdag aanwezig is. Een sfeer van  samenhorigheid,  samen ‘gratis en voor niets’ het beste van jezelf geven voor natuur. 

‘Een bende zotten?’ Misschien wel, maar dan wel zot van natuur !Wat er op het programma staat is een beetje afhankelijk van het 

weer : maaien en maaisel afvoeren, wilgenstruiken kappen en hakselen, grachtjes ruimen, zwerfvuil verzamelen .... 

Afspraak: 13 uur aan het lokaal. 

23 november: 

Scouts met een kleine groep is heel plezant, maar weten jullie wat er nog plezanter is? Scouts met een grotere groep!!! 

Vandaag mogen jullie allemaal een of meerdere vriendjes meenemen naar de scouts om eens te zien hoe het er hier aan 

toegaat (ouders zijn toegestaan maar honden en katten niet) . 

30 november: 

De meeste blaadjes zijn ondertussen gevallen en de winter begint er al aan te komen. Hoog tijd om nog eens een 

kookvergadering te houden dus. Kom allemaal best met de fiets, want te voet naar de winkel gaan is ook geen doen he. 

  



Jongverkenners 
31 oktober, 1 en 2 november: 
Zeg ken je Jan de mosselman, de mosselman, de mosselman? Jaja het is weer zover. Dit weekend vindt het 34ste 
mosselfeest plaats. Dan mogen jullie allemaal komen helpen met mosselen kuisen, groenten snijden,… Dagen en uren 
van werken volgen nog. Komen eten met de hele familie mag natuurlijk ook! 
 
 
7, 8 en 9 november: 
Maak jullie rugzak maar klaar, smeer jullie benen maar in want we gaan op weekend. Naar 
waar is nog een verassing. Als jullie je eens een weekend goed willen uitleven ga dan zeker 
mee. Verdere info hierover volgt nog.  
 
 
 

Dinsdag 11 november: 
Vandaag vindt er een herdenkingsviering plaats om nog eens stil te staan bij de wapenstilstand van de oorlog die 100 
jaar geleden uitbrak. Ook dit jaar zal de scouts daar weer van de partij zijn. We spreken af (in uniform!) om 9u45 op het 
Gemeenteplein. 
 
 
16 november: 
Vandaag gaan we de handen uit de mouwen steken. Aangezien scouts verwant is aan natuur gaan we Natuurpunt 
helpen om de Netevallei schoon te maken. We gaan maaien, kappen, zwerfvuil opruimen en nog veel meer zodat we 
terug een proper gebied krijgen. Heb je groene  vingers en doe je dit graag? Kom dan zeker meehelpen. Jullie worden 

verwacht om 13u aan het lokaal. 
 
 
23 november: 
Wie van jullie is de nieuwe Peter Goossens of Sergio Herman? Voor de leden die deze mannen niet kent: jullie gaan dus 
koken. Haal jullie kookkunsten maar naar boven van 14u tot 17u. 
 
 
30 november: 
Rijd je graag rond op wielen? Dan is dit iets voor jou. Vandaag doen spelletjes op alles dat rijdt. Breng dus iets mee 
waarop je je kan verplaatsen op wielen. Hoe origineler, hoe beter. Voor diegenen die echt niets vinden is een fiets ook 
goed. Allen op post van 14u tot 17u. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeeuwse groeten van jullie leiding,  
Sander en Danish 
  



Gidsen 
Vrijdag 31 tot zondag 2 november 

Waar is da feestje? Hier is da feestje! Dit weekend is het mossel, mossel, mosselfeest :D 

Dit wilt zeggen geen vergadering zondag, maar kom zeker eens een potje mosselen eten 

en/of een handje helpen! Want vele handen maken het werk lichter  

 

Zondag 9 november 

Wat eten we zo graag, spaghetti, spaghetti, spaghetti! Vandaag is het spaghettivergadering. Spelen met eten, jaja 

vandaag mag het eens. Allen aanwezig van 14u tot 17u. 

Dinsdag 11 november 

Vandaag met Wapenstilstand herdenken we 100 jaar oorlog in Nijlen. Om 10u is er in de kerk in Nijlen centrum een 

herdenkingsviering en omdat ook wij de slachtoffers van de oorlog niet willen vergeten zijn we daar als scouts graag met 

een hele groep bij. Dus trek je uniform aan en laat je zien. We spreken af op het Gemeenteplein om kwart voor 10. 

Zondag 16 november 

Vandaag gaan we soep maken! Maaaaar, geen gewone soep! Een soep van spelletjes. Wie dit leuke concept eens wil 

komen ontdekken is zeker en vast welkom van 14u tot 17u. 

Zondag 23 november 

Vandaag gaan we wat spoken, de doden herdenken, beetje raar doen! Eigenlijk niet zo veel 

andere dingen dan we altijd doen! Maar we geven het gewoon nen hele toffe naam! 

Halloweenvergadering! Doe u engste pakske maar aan van 14u tot 17u.  

Zondag 30 november 

Vandaag pakken we het vliegtuig, den auto, nen trein of de fiets! Waaaant we gaan een reis rond de wereld maken! Van 

China naar Japan met de jetski of met de metro naar Turkije! Kom zeker eens een kijkje nemen hoe we dit allemaal gaan 

verwezenlijken op ne namiddag. Komt u kopke maar eens laten zien van 14u tot 17u. 

 

Stevige Linker, 

Jan en Valerie  



Verkenners 
31 oktober – 1 - 2 november 

Mosselfeest! Daarvoor hebben jullie dus die toren gesjord. Alle info vooraan in 

dit maandblad. Samengevat: je kan het hele weekend komen mosselen kuisen 

en eten! 

9 november 

Hype-vergadering! Wrecking ball, call me maybe , twerken , gabbers , skanken , owlen , planken, selfies, kom in je 

favoriete subgenre (of marginaalste outfit, ook prachtig)… gewoon alles van 14u tot 17u. 

Dinsdag 11 november 

Vandaag met Wapenstilstand herdenken we 100 jaar oorlog in Nijlen. Om 10u is er in de kerk in Nijlen centrum een 

herdenkingsviering en omdat ook wij de slachtoffers van de oorlog niet willen vergeten zijn we daar als scouts graag met 

een hele groep bij. Dus trek je uniform aan en laat je zien. We spreken af op het Gemeenteplein om kwart voor 10. 

16 november 

Dag van de vrijwilliger… Vandaag gaan we iets speciaals doen waarvoor je om 13u al aan het lokaal moet zijn.  

23 november 

Omdat het lokaal al onveilig genoeg is gemaakt en de sjorbalken lichtjes geterroriseerd, moeten we ons eens naar 

ergens anders begeven. En dan is de plek bij uitstek toch wel de hei zeker.  

30 november 

Aangezien het mogelijk al koud is en wij beren zijn moeten we ons van mama beer op deze strenge winter 

voorbereiden. A.K.A. ons zelf warm stoken (nog warmer). Wie wil weten wat dit juist inhoudt, buiten vuur (wat op zich 

al de moeite is), dient gewoon om 14 u naar de scoutslokalen te komen. 

 

 

 

 

 

 

  



Jins 
31 oktober, 1 en 2 november: 

Zoals ieder jaar is het dit weekend het grote mosselfeest. Alle helpende handen zijn gedurende het hele weekend meer 

dan welkom. Alle informatie omtrent uren enz. staat op het briefje dat bij in de enveloppe zit bij jullie mosselkaarten. 

7,8 en 9 november: 

We gaan op weekend. 

Verdere info volgt nog. 

Dinsdag 11 november: 

Vandaag is er de traditionele 11 november viering in de kerk in het dorp. Omdat het dit jaar 100 jaar geleden is dat de 

eerste wereldoorlog is uitgebroken zouden we hier met zoveel mogelijk volk naartoe willen gaan. In uniform natuurlijk. 

We spreken om 9u45 af op het Gemeenteplein in Nijlen. 

Vrijdag 14 november: 

Jincafe - Thema: 100 jaar eerste wereldoorlog 

We spreken af om 18.30u aan het lokaal en we zullen wel zien wanneer da we naar huis kunnen gaan. 

16 november: 

Geen vergadering want het is jincafe geweest 

23 november 

Vandaag gaat er iemand van de jins een vergadering in mekaar steken. Jullie mogen zelf kiezen wie dit zal zijn en jullie 

mogen uiteraard ook samenwerken. 

30 november 

Spaghettivergadering 

Eet niet te veel voor je vandaag naar de scouts komt want er zal eten genoeg zijn.  

 

Groeten  

Nijlpaard en Banteng 

  



Verjaardagen 

Een gelukkige verjaardag voor al onze scouts en gidsen 

die in november jarig zijn! 

 

LORE VAN CLEEMPUT 1 november 15 jaar Gids Akabe 

JOLIEN BOYDENS 11 november 20 jaar Akabelid 

NICOLAS VOORSPOELS 19 november 17 jaar Akabelid 

MELISSA VAN GEYT 19 november 13 jaar Gids Akabe 

SIEN DILLEN 4 november 16 jaar Gids 

FIEN MOENS 6 november 10 jaar Kabouter 

DAAN UMANS 7 november 17 jaar Jin 

FEMKE EVERAERTS 7 november 9 jaar Kabouter 

ROBBE GEENS 8 november 11 jaar Jongverkenner 

BRIEK ROOFTHOOFT 10 november 10 jaar Welp 

AN VAN BAELEN 11 november 24 jaar Groepsleiding 

GWEN GOOSSENS 14 november 11 jaar Jonggids 

HANNE VERHEYEN 21 november 13 jaar Jonggids 

JESSE GOOSSENS 21 november 9 jaar Welp 

RIK CELIS 22 november 18 jaar Kabouterleiding 

RUBE DENEIRE 29 november 9 jaar Welp 

  



 
 

Hey kawellen!  
 
 

November! Ook deze maand zal weer een topmaand worden! Lees maar snel verder. Dan kom 
je te weten wat jullie leiding allemaal in petto heeft voor jullie. 

 
Zaterdag 1 november 2014 

 
Vandaag is er geen vergadering, maar jullie zijn wel allemaal van harte welkom op ons jaarlijks 
mosselfeest dat plaatsvindt van 31 oktober tot en met 2 november. 

 
11 november 2014 

 
Jullie zijn allemaal welkom op de 11 novemberviering! 
Afspraak 9u45 op het Gemeenteplein, in uniform. 

 
Zaterdag 15 november 2014: kookvergadering (14u00-

17u00) 
 
In wie van jullie schuilt een echte kok(kin)? Dit zullen we 

op 15 november samen uitpluizen. Kom zeker naar Akabe 
en kook mee!  Tot dan, chef-koks! 

 
Zaterdag 29 november 2014: fitte benenvergadering 

(14u00-17u00) 
 
Lopen, klimmen, dansen, springen en ga zo maar door… 

Doe voor deze vergadering zeker je sportschoenen aan, 
want wij zijn benieuwd naar hoe sportief jullie allemaal 

zijn. Tot dan, sportievelingen! 
 
 

 
 

Groetjes, 
Jullie leiding: Chiara, Liselotte en Natalie 

 

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

Of aan Chiara via 0477 04 95 20  

mailto:kawellentinamoe@scoutsnijlen.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste jonggivers,  

 

 

Dinsdag 11 november 

Vandaag met Wapenstilstand herdenken we 100 jaar oorlog in Nijlen. Om 10u is er in de kerk in Nijlen 

centrum een herdenkingsviering en omdat ook wij de slachtoffers van de oorlog niet willen vergeten zijn we 

daar als scouts graag met een hele groep bij. Dus trek je uniform aan en laat je zien. We spreken af op het 

Gemeenteplein om kwart voor 10. 

15 november: spelen uit grootmoeders tijd  (14-17u) 

 

Weten jullie nog hoe je moet sjoellen, bikkelen, tollen, kegelen of blikgooien? Vandaag nemen we de 

teletijdsmachine naar de tijd van toen onze grootouders kinderen waren. Daar zullen we al deze spelen nog eens 

herbeleven.  

. 

 

 

 

 

29 november : oude Egypte vergadering (14-17u) 

 

Fris allemaal jullie hiërogliefen nog eens op en  maak je klaar voor een reis naar het oude Egypte. Onze 

professoren Wiskunde en Omgekeerd hebben ons gezegd dat er ons een fantastisch avontuur te wachten staat in 

onze tijdreis. We worden verwacht om rond 14.00  in de teletijdsmachine te stappen. Om 17.00 zullen we weer 

terug naar het heden flitsen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Stevige linker, 

Sofie, Hanne, Maxime en Wesley 
 

Laat even weten als je niet kan komen, via mail naar jonggiverstinamoe@scoutsnijlen.be of via gsm aan Hanne: 
0489406458 
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31 oktober – 1 november – 2 november  

Dit weekend zal er dus geen vergadering zijn. Maar niet minder leuk: 

MOSSELFEESTEN! We doen een warme oproep aan onze givers en de ouders 

van onze givers om mee de handen uit de mouwen te steken, want hulp is 

altijd meer dan welkom. Maar natuurlijk zou het ook leuk zijn, moesten jullie 

een keertje onze kookkunsten komen proeven. 

 

Dinsdag 11 november 

Vandaag met Wapenstilstand herdenken we 100 jaar oorlog in Nijlen. Om 10u is er in de kerk in Nijlen centrum een 

herdenkingsviering en omdat ook wij de slachtoffers van de oorlog niet willen vergeten zijn we daar als scouts graag met 

een hele groep bij. Dus trek je uniform aan en laat je zien. We spreken af op het Gemeenteplein om kwart voor 10. 

 

 

 

15 november: Lachvergadering 

Deze hebben we besloten om Amber haar lachtalent aan iedereen een 

keertje goed te tonen! Het zal een vergadering worden waar we ons mee 

zullen kapotlachen. Moppen moeten dus zeker ook aan bod komen! Denk 

misschien al eens een keertje na over een goeike dat je kent. Verder zullen 

er allerlei lachspelletjes gespeeld worden.  

  



 

 

 

 

19 november: zing - & dansvergadering 

Larissa, Lore … show your moves or your voice !! Jullie kunnen vandaag aan 

iedereen laten zien hoe goed jullie kunnen dansen of zingen. Sing star/ Just 

dance , een stop de band ronde en allerlei andere zang- en dansactiviteiten 

komen aan bod. Voor diegene die niet zo graag zingen en/of dansen wordt 

ook gezorgd. Nu dat we allemaal echte artiesten zijn, hoort daar wel een 

lekkere coctail bij met zelfgemaakte hapjes! Mmmm… dat belooft! 

 

 

 

 

 

Nieuwe  giver ! 

We stellen graag aan jullie onze nieuwe giver voor. We hebben alleen 1 probleem we weten zijn/haar naam nog niet … 

Dat zal jullie keuze worden! De eerstvolgende vergadering mogen jullie zijn/haar naam kiezen! Tot nu toe is hij/zij bij 

Maïté verbleven. Er is al goed voor gezorgd geweest, maar nu zou onze eend graag een keertje bij jullie allemaal tijdelijk 

willen verblijven! Onze eend zal om de 2 weken bij iemand anders blijven slapen! Dus goed voor zorgen is de 

boodschap. In elk maandbladje zal er een kort verhaaltje verteld worden over wat de eend allemaal al heeft gedaan. 

Dus neem hem/haar zeker een keertje mee op een uitstap, ga er mee 

slapen, neem haar mee als je een keertje op restaurant gaat … 



 
 

31 oktober – 1 november – 2 november 
 
Hmmm, mosseltjes! Het mosselfeest komt er weer aan en dat wilt 
zeggen, smullen maar! Dit wil natuurlijk ook zeggen dat het dit 
weekend geen vergadering is. Als er Jins zijn of ouders die zich 
geroepen voelen om ons een handje te komen helpen, dat mag 
natuurlijk altijd ;) 
 
 

Dinsdag 11 november 

Vandaag met Wapenstilstand herdenken we 100 jaar oorlog in 

Nijlen. Om 10u is er in de kerk in Nijlen centrum een 

herdenkingsviering en omdat ook wij de slachtoffers van de oorlog niet willen vergeten zijn we daar als scouts graag met 

een hele groep bij. Dus trek je uniform aan en laat je zien. We spreken af op het Gemeenteplein om kwart voor 10. 

 
 
15 november: GIGA-gezelschapsspellen 
 
Gezelschapsspellen zijn plezant maar oh zo gewoon… Daarom 
gaan wij GIGA-gezelschapsspellen spelen! We gaan het dus 
groots aanpakken. Van ganzenbord tot schaken, je kan het zo 
gek niet bedenken en het gaat in het groot zijn! Is zien wie het 
aan durft om het groots aan te pakken. Tot dan! 
 
 
 

 
29 november: Let’s cook! 
 
Lekker eten doet iedereen wel graag, maar om te kunnen eten moet 
er natuurlijk gekookt worden! Daarom gaan we met onze Jins de 
handen uit de mouwen steken en gaan koken. We hebben alleen 1 
probleem! Onze recepten zijn niet volledig! We moeten er dus voor 
zorgen dat we ze terug heel krijgen. Let’s hope so :p 

 
 
 
Stevige Linker, 
Quinten, Hannelore, Charlotte, Marlies & Anneleen 

 
Als je niet kan komen of er zijn vragen, mag je altijd iets laten weten via jinstinamoe@scoutsnijlen.be of aan Anneleen 
via  0479/44 15 67 

mailto:jinstinamoe@scoutsnijlen.be


  



Zeg, ken jij de mosselman? 
  

Tak Leiding Mailen naar: Bellen naar: 

Sparlekijn 

Kapoenen Sebastian Van De Moortel 

Marieke Leirs 

Bent Smets 

kapoenen@scoutsnijlen.be 0472 01 55 52 

0471 11 47 24 

0494 05 32 81 

Kabouters Thomas De Keulenaer 

Lies Gorris 

Rik Celis 

kabouters@scoutsnijlen.be 0485 85 79 35 

0470 31 05 85 

0498 35 19 32 

Welpen Niels Schoeters 

Siemen Roevens 

Dries Sangers 

welpen@scoutsnijlen.be 0477 95 96 38 

0474 13 91 30 

 

Jonggidsen Wannes Leirs 

Anneleen Pauwels 

jonggidsen@scoutsnijlen.be 0470 83 27 42 

0476 67 85 10 

Jongverkenners Sander Celis 

Danish Gorris 

jongverkenners@scoutsnijlen.be 0494 31 56 32 

0471 66 00 42 

Gidsen Valerie Kerckhofs 

Jan Faes 

gidsen@scoutsnijlen.be 0478 66 65 60 

0495 61 51 41 

Verkenners Gommaar Van Roie 

Jens Roevens 

Silke Van Nuffel 

verkenners@scoutsnijlen.be 0479 48 22 02 

0476 61 35 65 

0476 75 99 18 

Jins Jimmy Meuris 

Jorden Verhoeven 

jins@scoutsnijlen.be 0474 55 61 80 

0496 44 64 03 

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 Chiara Peeters 

Natalie Diels 

Liselotte Franquet 

kawellentinamoe@scoutsnijlen.be 0477 04 95 20 

Jonggivers Hanne Verhaegen 
Sofie Gielis 
Wesley Diels 

jonggiverstinamoe@scoutsnijlen.be  

0489 40 64 58 

Givers Julie Gielis 
Tine Vastmans 
Sarah Mariën 
Nando Mertens 

giverstinamoe@scoutsnijlen.be 0489 41 38 03 

Jins Quinten Van Tendeloo 
Marlies Naets 
Hannelore Decorte 
Charlotte Corthals 
Anneleen Van de Velde 

jinstinamoe@scoutsnijlen.be 0493 66 19 87 

Groepsleiding Anneleen Van De Velde 

Wannes Chauvaux 

groepstinamoe@scoutsnijlen.be 0479 44 15 67 

0484 86 67 67 
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