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Groepsleiding 
 

Beste ouders, 

Ondertussen hebben jullie de brieven voor het lidgeld ontvangen en is de leiding al een keer langsgeweest, of komt de 

leiding heel binnenkort langs. 

Interessant om weten is, dat je bij verschillende ziekenfondsen een deel van het lidgeld, maar ook van het kampgeld van 

afgelopen zomer, kan terugtrekken. Vraag dus gerust naar een formulier bij je ziekenfonds dat wij dan kunnen aftekenen 

of afstempelen. 

Dit is alvast een overzichtje van wat je per ziekenfonds mag verwachten: 

Socialistische Mutualiteit – De Voorzorg   lidgeld Max. €20/jaar t/m 29 jaar 

 

Liberale Mutualiteit     Kampen in juli en augustus: €2/overnachting  

Max. €20/jaar 5-19 jaar 

 

Christelijke Mutualiteit (regio Antwerpen/Mechelen/Turnhout)  

Lid- of kampgeld Max. €20/jaar t/m 24 jaar 

 

Vlaams Neutraal Ziekenfonds    kampgeld Max. €30/jaar 5-16 jaar (soms t/m 18 jaar) 

Vlaams Neutraal Ziekenfonds (enkel afdeling Mechelen/Lier/Aalst)  

      Kampgeld voor kinderen en jongeren met een handicap (Akabe!)  

 Max. €250 (!)/jaar 5-18 jaar 

 

Onafhankelijk Ziekenfonds    kampgeld €5/dag max. €100/jaar  

 

Euromut      kampgeld €2,50/dag- max.€50/jaar t/m 18 jaar 

 

Partena      kampgeld Max. €40/jaar t/m 18 jaar 

 

En zoals steeds: alle vragen, opmerkingen, bezorgdheden: groepsleiding@scoutsnijlen.be. 

 

Stevige linker, 

De groepsleiding 
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Kapoenen 
Zondag 5 oktober 

Om de nieuwe maand met een knaller in te zetten, gaan we vandaag pleinspelletjes spelen! 

Maak kennis met Dikke Bertha, Smalle Jules en de rest! 

Alle kapoenen worden om 14u vol energie aan de scoutslokalen verwacht en mogen om 17u 

helemaal uitgespeeld terug naar huis. 

 

 

Zondag 12 oktober 

Om te bewijzen dat de kapoenen dit jaar een fantastische groep is, mogen jullie 

vandaag de handen in elkaar slaan en het opnemen tegen jullie leiding in een heuse één tegen 

allen. 

Om 14u begint de uitdaging en wie weet eindigen we om 17u wel met een lekkere verrassing… 

Zeker komen dus! 

 

 

Zondag 19 oktober 

Het scoutsjaar is al meer dan een maand bezig, dus het wordt dringend tijd om de 

Kesselse heide kennis te laten maken met onze geweldige kapoenen! Kom 

allemaal mee ravotten in het zand, zigzaggen tussen de bomen en rennen door de 

hei! 

Iedereen op post om 14u aan de lokalen, waar jullie om 17u terug mogen worden 

afgehaald.  

 

 

Zondag 26 oktober 

31 oktober is in zicht, dus dat betekent: HALLOWEEN-kookvergadering! 
Haal allemaal jullie engste verkleedkleren uit jullie kast en kom mee in de heksensoep roeren. 

Alle spookjes, heksen, trollen en andere griezels worden om 14u aan de lokalen verwacht en 

mogen om 17u met een rond buikje terug huiswaarts keren. 

 

 

 
Groetjes van jullie mega fantastische leiding, 
Sebastian, Bent & Marieke 

 

  



Kabouters 
Zondag 5 oktober 
Het is al lang geleden dat de schaapjes ons nog eens hebben gezien. Dus vandaag gaan we naar de Kesselse 

heide. Wat we allemaal gaan doen en hoe hard de schaapjes ons hebben gemist kan je komen ontdekken van 

14h tot 17h. 

 

Zondag 12 oktober 
Vriendjesdag ! Neem dus allemaal een vriendin mee zodat we er een super fijne dag van kunnen maken. Allen 

welkom van 14h. Om 17h hebben ze allemaal wel kennis gemaakt met de scouts. 

 

Zondag 19 oktober 
Vandaag halen we de Jeroen Meus, Piet Huysentruyt of Sofie Dumont in jullie boven. 

Kookvergadering dus. Iedereen is welkom in de keuken om 14h en omstreeks 17h mogen 

we onszelf hopelijk een sterrenchef noemen. ‘s Middags niet te veel eten is dus de 

boodschap. 

 

Zondag 26 oktober 
Altijd al pompoenen willen uithollen en gezichtjes in maken of knutselen 

rond Halloween. Dan is deze vergadering zeker iets voor jouw. Want 

vandaag is het Halloween vergadering. We beginnen er aan om 14h en 

tegen 17h zullen we wel uitgeknutseld zijn. Zij die willen mogen natuurlijk 

ook verkleed afkomen. 

 

 

Nota voor de ouders: 
- Het kamp zal dit jaar doorgaan van 8 juli tot en met 14 juli. 

- Het weekend zal plaatsnemen op 7-8-9 november in de scouts lokalen van Kalmthout. 

 

 

Groetjes van jullie nieuwe leiding, 

Thomas, Lies en Rik 
  



Welpen 
 

Dit komt er nog aan! Nog even geduld… 

  



Jonggidsen 
Zondag 5 oktober 

Ondertussen kennen we elkaar al wat, zijn de eerstejaartjes overgedragen en 

hebben we bijgebabbeld na een lange vakantie dus kunnen we eindelijk nog een tijd 

maken voor een bangelijk bosspel. Probeer liefst met de fiets te komen  

Zondag 12 oktober 

In oktober houden wij 

naar jaarlijkse traditie 

mosselfeest maar die mosselen gaan zichzelf niet verkopen. 

Gelukkig zijn wij er nog. Vandaag gaan we samen rondgaan 

om zoveel mogelijk mosselkaarten te verkopen om te zorgen 

dat onze scouts terug wat geld in het laadje krijgt. Met hoe 

meer we zijn hoe meer we kunnen verkopen en hoe sneller 

we er vanaf zijn dus probeer toch met zoveel mogelijk te 

komen.  

Zondag 19 oktober 

De mosselen moeten jullie ondertussen al wel zowat de keel uit komen, daarom proberen we 

het vandaag met iets anders: Spaghetti  

Vandaag gaan we  er dus een bangelijke spaghettivergadering van maken, wie heeft er al 

honger? 

Zondag 26 oktober 

Goed, de meeste kaarten zijn verkocht, maar en ontbreekt nog iets... natuurlijk, wat is 

het mosselfeest zonder prachtige sjorconstructies?  Het wordt hoog tijd om onze 

sjorkunsten van onder het stof te halen en nog een op te frissen. Vandaag beginnen we 

om 10 uur en de vergadering loopt gewoon tot 5. Middageten is voorzien 

Vrijdag 30 oktober tot Zondag 2 november 

Deze 3 dagen is het ons jaarlijkse mosselfeest. HIer kan iedereen 

mosselen, frikadellen met krieken of vol-au-vent komen eten aan heel 

schappelijke prijzen. Het zou leuk zijn als we hier ook van tijd tot tijd een 

jonggidsengezicht zien dat wat komt helpen om alles in goede banen te 

leiden 

 

 

Er is ons ook ter ore gekomen dat ons maandbladje soms ook dient als wc-

lectuur, speciaal voor die mensen hier een kleine bonus 
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Jongverkenners 
5 oktober : 
 
Vandaag gaan we op traditionele schotse wijze meten wie het sterkste is van jullie allemaal, dit zullen we 
natuurlijk doen met traditionele highlandgames . Trek dus allemaal jullie kilt aan en kom vanaf 2 uur tot 5 uur 
jullie plaats verdedigen in jullie clan. 
 
12 oktober : 
 
Viaduc de Millau , Golden Gate Bridge , Tower Bridge, Forth Rail Bridge , al deze dingen hebben 1 ding 
gemeen, ze zijn namelijk allemaal bruggen, wij willen vandaag dus weten wat jullie allemaal afweten van 
bruggen bouwen. Dus laat de ingenieur in jullie los en kom de grootste, langste, sterkste, hoogste, ... brug 
bouwen. De werf zal opengaan om 2 uur en tegen 5 uur zal ze weer sluiten. 
 

 
 
19 oktober : 
 
BOSSPEL, omdat het jaar al anderhalve maand bezig is en we nog niet naar de kesselse heide zijn geweest 
word het hoog tijd om hier eens verandering in te brengen. Dus wees allemaal paraat om 2 uur aan het lokaal 
in bezit van een fiets zodat we sneller ter plaatse kunnen zijn in de heide tegen 5 uur zullen de schapen op de 
heide ons wel moe gezien zijn en kunnen we dus terug naar huis gaan. 
 
26 oktober : 
 
Als we mosselfeest zeggen denken jullie waarschijnlijk in eerste instantie aan mosselen komen eten, maar 
natuurlijk hoort bij een mosselfeest ook nog een constructie aan de ingang daarom gaan wij vandaag ons 
bezig houden met het sjorren van de ingang. Omdat het maken van deze constructie redelijk veel werk is 

begint de vergadering vandaag om 10 's morgens uur en is ze gedaan om 5 uur 's avonds , natuurlijk kunnen 

jullie niet heel de dag komen werken aan de constructie zonder middag eten en daarom zal er dus 
middageten voor jullie voorzien worden daar ter plekke. 
 
 
Jullie leiding 
Danish en Sander 
  



Gidsen 
3-4-5 oktober  

We gaan op weekend, meer info volgt nog hiervoor. 

 

12 oktober 

Bereid jullie al maar voor op een hels schietgevecht, vandaag gaan we naar de kesselse heide. Het 

is terug van 14u tot 17u vergadering. 

 

19 oktober 

Vandaag gaan we jullie kookkunsten al eens uittesten. Als jullie eventueel ervoor al weten wat jullie 

graag willen maken, mogen jullie dat altijd laten weten. Wij kunnen er dan voor zorgen dat de 

ingrediënten er zijn. Zo niet dan zal er nog gewinkeld moeten worden. Breng ook allemaal 5€ mee, 

anders is onze takkas al leeg in de 2e maand. Terug vergadering van 14 tot 17. 

 

26 oktober 

Vandaag gaan we de wereld eens verkennen als jullie graag 

weten wat dat inhoud, moeten jullie vandaag van 14 tot 17 naar 

de vergadering komen. 

 

Groetjes jullie leiding 

 

  



Verkenners 
3, 4 en 5 oktober 

Weekend we vetrekken om 20h aan het scouts lokaal met stevige stapschoenen. De locatie is uiteraard nog geheim. Het 

weekend kost 20 euro. En we zullen zondag rond 1 uur terug verschijnen in Nijlen. 

 

12 oktober 14h-17h 

Vandaag gaan we onze eigen versie van fist of zen spelen. Voor wie dit 

niet kent. Zoek het vooral eens op op youtube. Natuurlijk zal er voor 

geslaagde opdrachten een beloning zijn. (helaas geen 100 dolar per 

opdracht wegens een beperkt werkingsbudget, en vanalle besparingen) 

 

 19 oktober 14h-17h  

mythbusters. Vergeet alles wat je weet over chemie, fysica en wetenschap. Want vandaag maken we onze eigen regels 

en verzinnen we nieuwe chemische elementen. Uiteraard gaan er explosies zijn dus allemaal op post.  “Failure Is Always 

An Option” & “Remember, kids, the only difference between screwing around and science is writing it down.” 

 

26 oktober 10h-17h 

Mosseltoren sjorren!!! Vrees niet net zo als alles dit jaar zal het veel cooler en extremer zijn dan ooit te voren. De 

klimbroekjes liggen al klaar, en we zullen ons niet beperken tot een standaard toren. Er zal middag eten voorzien zijn 

waar die spaghettifeest skills al eens getest kunnen op woorden #cookingSwag.  

 

 

Boks van de meest yolo leiding die er is. 

 

  



Jins 
 
5 Oktober 
 
Het grote mix-spel. 
 
recept: 
Pappier 
pen 
10 spelletjes 
10 voorwerpen 
2 kommen 
 
Bereiding: 
Neem je pen en schrijf tien spelletjes op een pappier, doe dit in een kom, neem een nieuw pappier en schrijf tien 
voorwerpen op, doe deze in een apparte kom, roer beide kommen goed, en neem een pappiertje van elke kom. En 
spelen maar! 
 
(je moet niets meenemen!) 
 
12 Oktober 
 
Zoals afgesproken in een van de vorige vergaderingen, mag jij een spel maken voor vandaag voor te tak: Kapoenen. 
 
19 Oktober 
 
Het mosselfeest komt er weer aan en wij gaan vanalles moeten sjorren, daarom doen we nu een technieken vergadering, 
zodat alles nog eens opgefrist is! 
 
26 Oktober  
 
Vorige week niewe skills geleerd, tijd om deze te gebruiken, wij gaan sjorren voor het mosselfeest! 

 
  



Verjaardagen 

Een gelukkige verjaardag voor alle scouts die in 

september en oktober jarig zijn! 

 

LORAN GORRIS 2 september 15 jaar Verkenner 

RUBEN VANSTIPHOUT 6 september 14 jaar Verkenner 

TOKE CLAES 9 september 10 jaar Kabouter 

DINA VERCAMMEN 13 september 12 jaar Jonggids 

MILAN GYSEN 21 september 13 jaar Verkenner Akabe 

CHIARA PEETERS 28 september 19 jaar Leiding Akabe 

ANNELEEN VAN DE VELDE 8 oktober 24 jaar Leiding Akabe 

SEBASTIAN VAN DE MOORTEL 10 oktober 19 jaar Kapoenenleiding 

ARNE MAES 13 oktober 17 jaar Jin 

FREDERIK VERLINDEN 14 oktober 17 jaar Jin 

ARTHUR VERMEULEN 14 oktober 15 jaar Verkenner 

VICTOR VERMEULEN 14 oktober 15 jaar Verkenner 

JITSE DEROO 15 oktober 12 jaar Jonggids 

SANNE HERMANS 15 oktober 13 jaar Jonggids 

ORLANDO FARINANGO TAMBACO 15 oktober 17 jaar AKABE-lid 

JEF DOLFYN 17 oktober 17 jaar AKABE-lid 

SAMUEL NOLLET 21 oktober 17 jaar AKABE-lid 

TIMO LOUBIN 22 oktober 12 jaar Jongverkenner 

DANISH GORRIS 24 oktober 18 jaar Jongverkennerleiding 

LIES GORRIS 24 oktober 18 jaar Kabouterleiding 

THOR MACKA 24 oktober 7 jaar Kapoen 

SILKE VAN NUFFEL 27 oktober 20 jaar Verkennerleiding 

LORE VERWIMP 30 oktober 14 jaar Gids 

THOMAS DE KEULENAER 30 oktober 21 jaar Kabouterleiding 

AMBER DE WEERD 31 oktober 16 jaar Gids Akabe 



  



 

 
 

 

Hey kawellen!  
 
 
De maand september zit er weer bijna op. Dit wil zeggen dat wij de vergaderingen van oktober 

al volop aan het voorbereiden zijn. Benieuwd naar wat er allemaal op de planning staat? Lees 
dan maar snel verder! 

 
Zaterdag 4 oktober 2014: Speelgoedvergadering (14u00-17u00) 
Wat hebben jullie toch geluk! Jullie leiding heeft voor speelgoed gezorgd dat jullie nog nooit 

eerder op Akabe gezien hebben. Natuurlijk krijgen jullie dit niet zomaar… Samen gaan jullie 
opdrachten tot een goed einde moeten brengen. Zo kunnen jullie het speelgoed verdienen. Go, 

go, go! 
 
Zaterdag 18 oktober 2014: Het Huis Anubisvergadering (14u00-17u00) 

Kennen jullie wat op de foto hiernaast staat? Wel… Dat is een amulet. 
Die amulet is echter spoorloos verdwenen. Wij hopen dat jullie ons en 

onze vrienden van het Huis Anubis kunnen helpen om deze terug te 
vinden. Als dit jullie lukt, zullen de mensen die in het Huis Anubis 
wonen jullie eeuwig dankbaar zijn! Zet ‘m op speurneuzen! 

 
 

 
 
 

 
Oproep! 

Wij zijn volop bezig met het uitwerken van een snoezelruimte. Dat is een ruimte waarin alle 
zintuigen van onze leden aangesproken zullen worden. Om onze snoezelruimte vorm te geven, 
zijn we echter nog op zoek naar allerlei materialen. Dit kan gaan van knisperpapier en andere 

dingen die geluid maken, naar kussens en dekens, maar zelfs ook naar lichten in allerlei kleuren 
en vormen. Niets is te gek voor woorden! Wat u niet meer nodig heeft, brengt u gerust eens 

mee naar Akabe. Dan bekijken wij of we er iets mee kunnen doen. Alvast heel erg bedankt! 
 

 
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. 
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Beste jonggivers,  

 

Deze maand zetten we onze reis doorheen het verleden verder en maken we een culinaire en avontuurlijke stop. 

Raad eens bij wie we eerst langsgaan (= los de rebus op). 

 

 

4 oktober : Kookvergadering  (14-17u: vanaf 17u met ouders) 

 

Vandaag gaan we onze kookkunsten tevoorschijn halen en toveren we een spectaculair avondmaal op tafel. Ben 

je benieuwd welke historische personages ons hierbij zullen helpen? 

Kom dan om 14 u naar de scoutslokalen en dan duiken we samen onze teletijdmachine in. Tegen 17u schuiven 

we samen met onze ouders/opvoeders onze voetjes onder tafel en genieten we van een heerlijk zelfgemaakt 

avondmaal.  

 

We zouden iedereen willen vragen om zeker voor deze vergadering vooraf te laten weten als je niet komt zodat 

wij weten hoeveel ingrediënten we moeten aankopen. 

 

18 oktober : Halloweenvergadering 

Boeeeeh: de tijd van Halloween nadert onze teletijdmachine. 

In welke eeuw zullen we het griezelige feest dit jaar vieren?  

Vergezel ons tijdens dit griezelachtige avontuur en neem 

een vriendje of vriendinnetje mee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stevige linker, 

Sofie, Hanne en Wesley 
 

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

0489406458  



 

 

 

 

20 september: GIVERSworldrecords 2014 

Het thema gekozen door scouts en gidsen Vlaanderen is dit jaar 

‘een tent vol talent’. Onze givers zullen dit thema gebruiken tijdens 

allerlei vergaderingen. Iedereen zal zijn talent aan elkaar kunnen 

tonen. We zullen bladeren in ons GIVERSbook of records en allerlei 

records breken. Zowel individueel als in groep. Maak je al maar 

klaar om iedereen te laten zien wat jij allemaal in je mars hebt! 

 

4 oktober: Knallen met ballen 

De eerste giver die in de kijker gezet zal worden is Margo. Margo is een zeer 

goede tennisster. Vandaag gaan we knallen met ballen! We zetten de 

vergadering in met een partijtje tennis. Daarna gaan we er volledig op los met 

allerlei ballen: voetbal, petanque, rugby … Het zal allemaal aan bod komen. We 

sluiten de vergadering af met een groot balspel.  

 

 

 

 

18 oktober: lekkere vettige vergadering 

Tafelmanieren bij de scouts zijn not done! Vandaag zal Dimphna haar talent 

doorgegeven worden aan elke giver. We zullen onszelf voorzien van een lekker 

voor- en nagerechtje en opeten op the Dimphnaway! Bestek en bord hoeven deze 

keer niet meegebracht te worden. 



 
Hey Jins, 
Het nieuwe scoutsjaar is net ingezet en wij hebben er kei veel zin in! Hopelijk jullie ook. We hebben deze 
maand twee verschillende vergaderingen op het programma staan én zelfs jullie ‘vriendjes’ mogen eens mee 
komen om te kijken en ervaren hoe leuk en super cool Akabe wel is 
 
4 oktober: Jins got talent 
We hebben elkaar vorige vergadering al min of meer leren kennen, maar nu gaan we aan de slag met onze 
grootste talenten! Het jaarthema van dit jaar is ‘Tent vol talent’ en ook wij, de jins, willen die van elkaar wel 
eens zien, niet? Je mag dus tegen 4 oktober één of meerdere van je talenten in een ‘showke’ gieten en deze 
laten zien aan de anderen. Je mag ook samen met een andere Jin iets voorbereiden. De zotste dingen zijn 
goed, zoals drinken met een gestrekte arm, met je tong aan je neus lekken, … Als jullie verkleedkleren 
hebben die de show nóg leuker maken, breng die zeker mee! Tijdens de vergadering is er nog 
voorbereidingstijd, zodat de (eventuele) zenuwen kunnen weg gewerkt worden. Misschien belangrijk om te 
weten: ook de leiding heeft talenten en zullen deze laten zien… 

 
 

25 oktober: Halloweenvergadering  

(vrienden en vriendinnen zijn welkom) 

 

Tijdens dit scoutsjaar doen we geen Open Akabedag. We smijten het over een 

andere boeg en doen een vriendjes dag, waarbij elke tak apart zijn 

vergadering doet en nieuwe leden gewoon mee spelen. Jullie mogen allemaal 

jullie griezeligste pak/verkleedkleren aandoen, zodat we helemaal in de 

Halloweensfeer komen en lekker samen kunnen griezelen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stevige Linker en griezelige groeten, 
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 

Jins, zorg dat je zo 

goed mogelijk bent 

ingekleed, zodat je 

niet te hard opvalt als 

mens in deze 

griezelige tijd en de 

kans kleiner is dat je 

word aangevallen, …. 

mailto:jinstinamoe@scoutsnijlen.be


  



Om bij te houden 
  

Tak Leiding Mailen naar: Bellen naar: 

Sparlekijn 

Kapoenen Sebastian Van De Moortel 

Marieke Leirs 

Bent Smets 

kapoenen@scoutsnijlen.be 0472 01 55 52 

Kabouters Thomas De Keulenaer 

Lies Gorris 

Rik Celis 

kabouters@scoutsnijlen.be 0485 85 79 35 

Welpen Niels Schoeters 

Siemen Roevens 

Dries Sangers 

welpen@scoutsnijlen.be 0477 95 96 38 

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 

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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