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Verjaardagen 

 

Een gelukkige verjaardag en drie kussen voor al onze 

scouts en gidsen die in oktober jarig zijn! 

                                                   

 

Jitske Luyten 4 oktober 11 jaar Jonggids 

Ariana Thijs 5 oktober 8 jaar Kabouter 

Anneleen Vandevelde 8 oktober 26 jaar Groepsleiding 

Sebastian Van De Moortel 10 oktober 20 jaar Welpenleiding 

Arne Maes 13 oktober 18 jaar Kabouterleiding 

Ellen De Schrijver 14 oktober 19 jaar Jonggidsenleiding 

Arthur Vermeulen 14 oktober 16 jaar Verkenner 

Orlando 
Farinango 
Tambaco 15 oktober 19 jaar Akabe-leden 

Sanne Hermans 15 oktober 14 jaar Gids 

Jef Dolfyn 17 oktober 19 jaar Akabe-leden 

Samuel Nollet 21 oktober 19 jaar Akabe-leden 

Lobke Willems 21 oktober 7 jaar Kapoen 

Timo Loubin 22 oktober 13 jaar Jongverkenner 

Danish Gorris 24 oktober 19 jaar Jongverkennerleiding 

Lies Gorris 24 oktober 19 jaar Kabouterleiding 

Thor Macka 24 oktober 8 jaar Welp 

Silke Van Nuffel 27 oktober 21 jaar Kapoenenleiding 

Thomas De Keulenaer 30 oktober 22 jaar Groeps/JV-leiding 

Lore Verwimp 30 oktober 15 jaar Gids 

Amber  De Weerd 31 oktober 18 jaar Gids Akabe 

 

  



Kapoenen 
 

 

4 oktober 

Pleinspelletjes voor dummies: vandaag dopen we jullie onder in het echte scoutsleven. Dit gaat het best door ons 

volledig uit te leven met de beste en de leukste pleinspelletjes! Van 14 uur tot 17 uur zijn jullie welkom! 

 

11 oktober 

Om het scoutsterrein helemaal te ontdekken, houden we vandaag een grote zoektocht! We hebben jou nodig om alles 

te vinden.  

 

18 oktober  

We spelen bij scouts Nijlen niet enkel op ons eigen terrein. Ook de Kesselse heide maken we onveilig. Vandaag spelen 

we een superleuk bosspel.  

 

25 oktober 

Haal jullie papier en lijm maar uit de kast. Vandaag knutselen we er op los!  

 

  



Kabouters 
 

Zondag 4 oktober  

Het nieuwe jaar is al een tijdje begonnen en er zijn dan ook een hoop nieuwe kabouters bij. Een echte kabouter word je 

echter pas na een heuse kabouterdoop!  

Kom dus allemaal naar de scouts om 14u en vergeet zeker niet om erg slechte kleren aan te doen, want niemand zal 

gespaard worden!! ;) 

Om 17u mogen jullie, vuil maar voldaan, terug naar huis. 

 

Zondag 11 oktober 

Het is al weer veel te lang geleden dat we de schapen op de Kesselse hei nog eens een bezoekje hebben gebracht, dus 

dat gaan we vandaag dan ook doen! Bovendien gaat er de ronde dat er daar tegenwoordig een toverachtige mist 

hangt… Dat moeten we toch wel van dichtbij gaan bekijken. 

 Kom om 14u naar de scouts, voor het bosspel van je leven! Om 17u kunnen jullie helemaal uitgespeeld weer naar huis 

 

Zondag 18 oktober 

Vandaag zoeken we uit wie de snelste, slimste, grappigste, sterkste,… kabouter is in een supertoffe laddercompetitie. 

Allen op post van 14 tot 17u aan de scouts. 

 

Zondag 25 oktober 

Kom mee sidderen en beven, griezelen en gruwelen, gieren en brullen, want het is HALLOWEEN-vergadering!! Alle 

spoken, heksen, mummies, vampiers en andere griezels worden om 14u aan de scouts verwacht en mogen om 17u 

weer terug naar huis. 

 

  



Welpen 
zondag  4 oktober 

Deze zondag vliegen we er weer tegen aan  en mogen jullie bewijzen 

dat jullie samen sterker zijn dan jullie leiding in een spannende 1 

tegen allen competitie. 

Als jullie deze winnen mogen jullie een  begeerde tegenprestatie 

verwachten! 

 

zondag  11 oktober 

Zorg maar dat jullie niet teveel hebben gegeten  

want vandaag zijn het spaghetti spelen! 

Er zullen 2 groepen gemaakt worden en tussen deze groepen zullen mini 

competities gehouden worden  de verliezers zullen elke keer hun buik vol krijgen 

met spaghetti . 

Vergeet vooral niet jullie witte T-shirtjes tuis te laten!  

 

zondag  18 oktober 

 

Vandaag komt er weer een oude vertrouwde aan bod  

ladder competitie! 

Nu mogen jullie eens aan jullie leiding laten zien wie van jullie het sterkste competitie 

beest is ! 

 

zondag  25 oktober 

Vorig week hebben jullie laten zien wie er het sterkste competitie 

beest is in de groep 

maar is dit ook nog zo bij de Paralympics? 

Het is aan de andere om hier het tegendeel te bewijzen 

maar dan op 1 been of met een hand op je rug. 

 

 

mvg jullie leiding Sebastian,Bent en Jules  



Jonggidsen 

 
Zondag 4 Oktober 

Vandaag gaan we wat tijd met de jongens doorbrengen. Wat gaan we dan doen? We spelen samen een groot bosspel in 

het Soldatenbos in Kessel. Iedereen dus paraat MET DE FIETS om 14u op de scouts. 

 

Zondag 11 Oktober 

Eten doen we allemaal wel graag maar om te kunnen eten moeten we natuurlijk eerst koken, dat wil natuurlijk zeggen 

dat het vandaag kookvergadering is! Wat we gaan koken hebben we in september besproken dus voor diegenen die dat 

vergeten zijn aanwezig zoals altijd van 14-17u. 

 

Zaterdag 17 Oktober 

Scouts op een zaterdag? Ja het kan. Omdat het bijna Halloween is en wij wel van griezelverhalen houden zouden wij 

deze natuurlijk ook met jullie willen delen. We houden deze avond een Halloweentocht! Wie wil griezelen kom dan 

maar van 19-22u naar de scouts. 

 

Zondag 25 Oktober 

Omdat het Mosselfeest weer nabij is en wij als scouts toch steeds weer indruk willen maken met onze constructies 

moeten we vandaag beginnen met het bouwen van de constructie van dit jaar.  

Hét ideale moment om die vergeten technieken eens op te frissen!! Allen aanwezig van 14-17u. 

 

Een stevige linker 

Niels & Ellen 

  



Jongverkenners 
JONGVERKENNER TELEGRAAFDIENST 

telegram van zondag 4 oktober: 

vandaag groot bosspel gepland in soldatenbos STOP 
verf groenten en bos voorzien STOP 
nodig fiets en witte t-shirt STOP 
afspraak om 14u te Nijlen STOP 
–--- 

telegram van zondag 11 oktober: 

olympische spelen in Nijlen STOP 
wedstrijden in 15 disciplines STOP 
wie wordt de beste jongverkenner? STOP 
startschot om 14u STOP 
prijsuitreiking om 17u STOP 
–--- 

telegram van zondag 18 oktober: 

lezerswedstrijd om 14u STOP 
kunnen alle opdrachten volbracht worden STOP 
grote prijs reeds aangekocht STOP 
–--- 

telegram van zondag 25 oktober: 

spookhuis in opbouw gespot te Nijlen STOP 
monsters gezocht voor opbouw STOP 
verkleedkledij verplicht STOP 
bouwwerken starten om 14u STOP 
 
–--- 

 
Van uw telegrafen Danish, Jerke en Thomas 
–--- 

  



Gidsen 
 

Zondag 4 oktober 
Omdat we maar met 8 leden zijn zou het leuk zijn moesten jullie allemaal iemand (of meerdere personen) meepakken 

naar de scouts vandaag. Met hopelijk genoeg leden gaan we dan vandaag de alom bekende pleinspelen spelen.  

 

 

Zondag 11 oktober 
Omdat we vorige maand het bosspel hebben moeten laten vallen gaan* we het vandaag nogmaals proberen. Neem dus 

allemaal je fiets (en jezelf) mee zodat we, als echte natuurliefhebbers, die bomen nog eens goed kunnen gaan 

knuffelen. 

*Ja dit zijn 5 werkwoorden achter elkaar ;) 

 

Zondag 18 oktober 
Het mosselfeest komt weer in de buurt. Dit betekent sjorren geblazen. De toren aan het straat is normaal onze 

opdracht. Vermits die er nog staat en enkel een paar verstevigingen nodig heeft, gaan we dit jaar nog eens proberen iets 

groots over en voor de tentengang te plaatsen. Iedereen paraat om 10:00h en tegen 17:00h zien we wel waar we staan. 

Eten wordt voor de middag voorzien. 

 

Zondag 23 – 24 - 25 oktober 
Zoals eerder aangekondigd gaan we dit weekend op tocht door de Ardennen met de SOLL-ploeg van scouts en gidsen 

Vlaanderen. We vertrekken vrijdagavond naar daar en komen zondag (na) middag naar huis. Via de mail wordt alle 

nodige info tijdig doorgestuurd (waaronder de uren van vertrek en aankomst). 

 

Zorg zeker voor goede stapschoenen en een goede trekkersrugzak. Want we gaan wel enkele kilometers stappen. 

Als er vragen zijn over het weekend stuur dan zeker een mailtje zodat er geen zaken onverklaard blijven over het 

weekend. 

 

Zaterdag 31 oktober – Zondag 1 november 
Kleine aanpassing in de normale zondagvergadering. Omdat we waarschijnlijk nog moeten sjorren aan onze constructie, 

gaan we er dit weekend aan verder werken. Omdat zondag 1 november een feestdag is gaan we zien welke dag we de 

meeste leden kunnen verzamelen en zullen we dus misschien verplaatsen naar zaterdag 31 oktober. Welke dag dit 

wordt zal op tijd worden gemeld. 

 

Jullie (niet zo) lieftallige leiding, 

ZWannes & SlimmeRik 

Of liever gezegd de belachelijke spelen 



Verkenners 
 
 

4 oktober: 
omdat een jaar niet echt begonnen is voordat we naar de heide 
zijn geweest gaan we daar ineens eens verandering in brengen, 
kom allemaal met de fiets, de rest van de info zullen jullie ter 
plaatse krijgen. maar wees alvast je duistere zelf als je aankomt 
aan het lokaal. 
 
11 oktober: 

interlokaal spel, dit is eens iets anders maar toch weer eens hetzelfde, wie aan deze uitleg niet 
aan uit kan, geen vrees het concept is simpel en hoogstwaarschijnlijk ook een beetje plezant. 
 
18 oktober: 

Vandaag start de vergadering om 10 UUR dit omdat we al 

gaan beginnen aan de constructie voor het mosselfeest. 
belangrijk, veel handen maken licht werk. voor zij die tegen 
de middag honger krijgen zal er eten voorzien worden. 
 
23-25 oktober: 
Dit jaar valt het weekend extra vroeg, de info zal nog volgen 
via mail en eventueel een brief. het is een georganiseerd 
weekend dus het zal absoluut beter zijn dan eender wat onze beperkte gedachte kunnen 
bedenken. 
 
Omdat de constructie van het mosselfeest iets groots wordt kan het zijn dat er vandaag nog 
een extra vergadering komt, indien dit gebeurt zal dit nog via mail volgen, als jullie geen mail 

aankrijgen dan zal deze vergadering niet voortgaan!!! en krijgen jullie dus een weekje rust. 

 
 
 
totemloze en snuggere sifaka 
 
 

  



Jins 
 

Zondag 4 oktober: 
Vandaag gaan we een techniekenvergadering doen en neen dit zal geen sjorvergadering zijn. 
We gaan vandaag verschillende tochttechnieken uit de doeken doen. Welke deze allemaal zijn 
zal je zelf moeten komen ontdekken. 
Van 14.00u tot 17.00u 
 
 
Zondag 11 oktober: 
Deze zondag gaan er 2 van jullie een vergadering opstellen die we met z'n allen gaan doen. Dit 
moet geen vergadering zijn op jinleeftijd. Dit mag voor een jongere leeftijd zijn ook. 
De gelukkigen voor vandaag zijn Nette en Amber. Als jullie vragen hebben of hulp nodig hebben 
mogen julle dit natuurlijk altijd vragen. 
 
Van 18 tot 24 oktober: 
Leefweek: verdere info volgt nog. 
 
Zondag 18 oktober: 
We gaan nog is een fenomenaal bosspel spelen vandaag indien het niet regent. Als het slecht 
weer moest zijn dan gaan we iets anders doen :) 
Aansluitend aan deze vergadering begint de leefweek. 
 
 
Vrijdag 30 oktober: 
Jincafe. Iedereen aanwezig omstreeks 19.30u om alles mee klaar te zetten. Als achteraf alles 
een beetje vlotjes verloopt kan iedereen tegen 05.00u in zijn bedje kruipen. 
 
 
 
Groetjes 
Anneleen en Jimmy 

 

  



 
 

 
 

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

Of aan Chiara via 0477 04 95 20 

 
Zaterdag 10 oktober 

De herfst staat voor de deur, tijd om het eens lekker knus te maken en het huis 

van Anubis te verkennen.  Een mysterieus huis waar in elke kamer wel weer een 

nieuw avontuur met zich meebrengt. Aan de kawellen om al hun zintuigen te 

gebruiken en alle raadsels op te lossen! Zal het hun lukken voor 17u?!  

 

 

 

Zaterdag 24 oktober 

Oh nee! Casper het spookje is verdwaald en hij heeft jullie hulp nodig! Want zonder de hulp van de kawellen 

geraakt hij nooit op tijd voor het halloweenfeestje dat op zaterdag 24 oktober 

om 16u begint. Natuurlijk zijn er allerlei rare boswezentjes die jullie willen 

helpen Casper te vinden en zodat hij mee naar het feestje kan. Casper rekent op 

jullie! Komen jullie Casper helpen?   

We gaan op zoektocht die (hopelijk) eindigt in een (halloween)feestje tussen 14 

en 17u!  

 

Wij hebben er alvast enorm veel zin in! 

 De kawellenleiding, 

  Charlotte, Jolien en Chiara 

mailto:kawellentinamoe@scoutsnijlen.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Heb je vragen/opmerkingen of kan je niet komen? Laat dan iets weten via mail naar jonggiverstinamoe@scoutsnijlen.be of bel/sms Ward: 
0474063362 
 

Zaterdag 10 oktober 

 

Het is weer zo ver, de herfst komt stilletjes aan het land weer binnen! Hoog 

tijd om nog eens er op uit te trekken en Nijlen en zijn omgeving onveilig te 

maken. Er is een probleem en wij zullen dit probleem oplossen! Dus wees 

allen paraat aan de lokalen om 14 uur! En we hopen het mysterie opgelost  

te hebben tegen 17 uur !  

 

 

Zaterdag 24 oktober 

Het griezelt als het spookt! Spinnen, een vampier of een 

heks, alle griezels zijn weer in hat land! En ja wij gaan dit 

mee vieren met een akelige griezelvergadering. Want wij 

laten Halloween niet zomaar passeren! Was jullie handen 

maar goed want het is de pompoen die in de soep moet! En 

nog veel meer koken in en griezel van een keuken!  

Wees voorbereid en trek je lelijkste pak maar aan!  

Van 14 tot 17 zullen we lekker koken en smullen van onze 

eigen griezel creaties!  

 

Be prepared !  

Anita, louis, frank &jos 

Alias Ward, Angelica, liselot & Dorien  

 



  

 

Heb je vragen/opmerkingen of kan je giver niet komen? Laat dan iets weten via mail naar 

giverstinamoe@scoutsnijlen.be of via gsm aan Julie: 0489413803 

 

Beste Givers!  

Hopelijk hebben jullie al genoten van de eerste twee vergaderingen. Deze maand gaan we er terug 

volop tegenaan met nieuwe spelletjes.  

10 oktober: teambuildingvergadering (14:00-17:00) 

Vandaag gaan we testen hoe goed jullie als groep 

kunnen samenwerken. Iedereen zal zijn steentje 

moeten bijdragen om deze opdrachten tot een goed 

einde te brengen. We verwachten dus alle givers in 

topvorm  

      

 

24 oktober: Halloweenvergadering (19:00-22:00) 

Net als elk jaar gaan we ook dit jaar eens goed griezelen voor Halloween. We verwachten jullie deze 

vergadering van 19:00 tot 22:00 om samen met de leiding deze spannende vergadering mee te 

maken.  

 

 

Stevige linker, 

Hanne, Sofie, Nick en Julie 
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Heb je vragen/opmerkingen of kan je niet komen? Laat dan iets weten via mail naar jinstinamoe@scoutsnijlen.be of 

via gsm aan Nando: 0488815666 

 

10 oktober: Halloween vergadering (19:00h – 22:00h)  

Geesten, heksen, zombies, .. wat is jullie grootste angst? In deze 

Halloween vergadering gaan de harten sneller slaan en zal niemand zich 

nog veilig voelen!  

 

 

 

 

 

 

 

24 oktober: 

kookvergadering (14:00h 

– 17:00h) 

In elke Jin zit zeker wel een 

keukenprins(es), maar wie kan 

er nu het beste koken van ons? 

Dat gaan we testen op de 

kookvergadering! Wat er gekookt wordt en hoe is nog een verassing, maar 

het belooft geen gewone kookles.   



  



De scoutstrein is nu echt vetrokken 

met deze machinisten aan het 

stuur… 
  

Tak Leiding Mailen naar: Bellen naar: 

Sparlekijn 
Kapoenen Jens Roevens 

Silke Van Nuffel 
Daan Umans 
Omri Van Dingenen 

kapoenen@scoutsnijlen.be 0476 61 35 65 

0476 75 99 18 
0491 19 96 28 
0483 72 37 89 

Kabouters Lies Gorris 
Marieke Leirs 
Arne Maes 

kabouters@scoutsnijlen.be 0470 31 05 85 
0471 11 47 24 
0491 88 88 51 

Welpen Sebastian Van De Moortel 
Bent Smets 
Jules Philibert 

welpen@scoutsnijlen.be 0472 01 55 52 
0494 05 32 81 
0474 13 29 05 

Jonggidsen Niels Schoeters 
Ellen De Schrijver 

jonggidsen@scoutsnijlen.be 0477 95 96 38 
0498 06 19 27 

Jongverkenners Danish Gorris 
Thomas De Keulenaer 

Jerke Van Elsen 

jongverkenners@scoutsnijlen.be 0471 66 00 42 
0485 85 79 35 

0487 98 34 33 

Gidsen Wannes Leirs 
Rik Celis 

gidsen@scoutsnijlen.be 0470 83 27 42 
0498 35 19 32 

Verkenners Sander Celis 

Niels Koyen 

verkenners@scoutsnijlen.be 0494 31 56 32 

0474 74 62 86 

Jins Jimmy Meuris 
Anneleen Pauwels 

jins@scoutsnijlen.be 0474 55 61 80 
0476 67 85 10 

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 

Charlotte Corthals 

Jolien Boydens 

kawellentinamoe@scoutsnijlen.be 0477 04 95 20 

Jonggivers Ward Celis 
Liselotte Franquet 
Angelika Vermeerbergen 

Dorien Van Den Brande 

jonggiverstinamoe@scoutsnijlen.be 0474 06 33 62 

Givers Julie Gielis 
Hanne Verhaegen 
Sofie Braeckmans 
Nick Vanden Bosch 

giverstinamoe@scoutsnijlen.be 0489 41 38 03 

Jins Nando Mertens 
Maïté De Smet 
Anneleen Van de Velde 
Hannelore Decorte 

jinstinamoe@scoutsnijlen.be 0488 81 56 66 

Groepsleiding Anneleen Van de Velde 

Charlotte Corthals 
Ward Celis 

groepstinamoe@scoutsnijlen.be 0479 44 15 67 

0472 62 45 22 
0474 06 33 62 
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