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Scouts – Gidsen – Akabe Nijlen 

Nodigen iedereen uit op hun 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 4 november 17 tot 21 uur 

Zaterdag 5 november 16 tot 21 uur 

Zondag 6 november 12 tot 20 uur 

17 euro per portie 

Ook verkrijgbaar: 

videe en                     

frikadellen met krieken 

 

In het scoutslokaal achter de Sint-Pauluskerk 

 
 

Tijdens het weekend kan je ook mosselen afhalen of thuis laten brengen. 

Voor meer info of bestellingen: groepsleiding@scoutsnijlen.be 

of kijk op www.scoutsnijlen.be

mailto:groepsleiding@scoutsnijlen.be
http://www.scoutsnijlen.be/


Kapoenen 
 

Vrijdag 4 November tot Zondag 6 November 

Dit weekend is het geen vergadering want het is weer tijd voor ons mosselfeest!!! 

Hier kunnen jullie heel het weekend lang lekkere mosselen of knapperige gehaktballen met krieken komen eten. Als je 

er echt niet geraakt kan je ze zelfs bestellen of komen afhalen om thuis op te eten. 

Zondag 13 November 

Waarmee spelen we vandaag? 

Waarmee spelen we zo graag? 

Waarmee willen we spelen als het zondag wordt? 

Wij willen spaghetti op ons bord!!! 

Vandaag doen we allerlei spelletjes met spaghetti! De 

kapoentjes kunnen dus wel eens met vuile kleren en volle 

buiken terug thuiskomen 

Zondag 20 November 

Nadat ze jullie 2 maanden lang hier hebben afgezet mogen mama en papa vandaag 

eens een keertje meespelen!  

 

Zondag 27 November 

Omdat het buiten al wat koud begint te worden gaan we ons lekker warm in ons 

lokaal verstoppen om te knutselen 

 

 

Groetjes van jullie megatoffe leiding!!! 

  



Kabouters 
4 - 5 - 6 november 
Zeg ken jij de mosselman, de mosselman, de mosselman …? 
Het is weer tijd voor ons jaarlijks Mosselfeest!! Dit weekend kunnen jullie komen 
smullen van heerlijke mosselen.  Voor de kabouters die geen mosselen lusten: geen 
paniek! We serveren ook frikadellen met krieken en videe.  
Dus niet twijfelen, gewoon komen!  
Ohja, en vergeet niet je hele familie/volledige vriendenkring/al je buren mee te 
brengen  ;)  
 

 
 
zondag 13 november 
Omdat we allemaal nog moeten bekomen van die overheerlijke 
mosselen/frikadellen met krieken/videe  gaan we het vandaag wat 
rustiger aan doen.  
Maar dat betekent zéker niet dat we niets tof gaan doen. We gaan namelijk KNUTSELEN!! 
Alle kunstenaars worden om 14u aan de scouts verwacht en mogen om 17u hun meesterwerk mee 
naar huis nemen. 
 

 
 
18-20 november 
Na meer dan 2 volle maanden scouts wordt het eens dringend tijd om de wijde 
wereld in te trekken! En aangezien dat Heffen ook een beetje de wijde wereld is, 
gaan we hier naar toe.  
Dit niet voor 1 dagje, maar voor een heel weekend!  
Alle info over dit weekend krijgen jullie ouders nog toegestuurd via mail. 
Wel kunnen we jullie al 1 ding verklappen: het thema van dit weekend is ‘Indianen’. 
Zoek die pluimen voor op jullie hoofd dus al maar bij elkaar! 
 
 
zondag 27 november 
Het is lang. 
Het heeft 2 verticale stokken. 
Het heeft veel horizontale stokjes. 
Als je er op klimt, kan je aan het plafond. 
Wat is het? 
Een ladder!!  
Vandaag worden alle kabouters om 14u aan de scouts verwacht voor een heuse 
laddercompetitie. Na een dag vol plezier zullen we zien wie er om 17u op de hoogste 
trede staat. 
 
 
 
 
 
 
Mosselse, Artistieke, Indiaanse, Ladderlijke groeten 
Marieke & Sebastian 

  



Welpen 
 

4-5-6 november:  

Vandaag is het helaas geen scouts, want de leiding is druk in de weer om lekkere mosseltjes te 

serveren. Jullie zijn allemaal welkom om mosseltjes of krieken met frikadellen of zelfs vol-au-vent te 

komen eten met jullie familie. Meer info over ons groot mosselfeest is te vinden op de scouts site. 

13 november: 

Vandaag gaan we eens lekker buiten koken. Woutloperskeuken dus! Jullie zijn welkom van 2u tot 5u om jullie buikjes 

met lekkernijen te vullen. 

18-19-20 november: 

Joepie jee we gaan op weekend! Het thema zal  cowboys zijn, dus verkleden is de boodschap. We vertrekken 

vrijdag om 19:00 uur aan ons lokaal in Nijlen en de welpen mogen afgehaald worden aan de gebouwen van de 

chiro van Heffen zondag omstreeks 12:00u. De kostprijs van het weekend zal 25 euro bedragen. Meer info 

volgt nog in een mail. 

27 november: 

Vandaag zijn het nog eens traditionele pleinspelen. Allen paraat van 2u tot 5u. 

                                                                                                                                               

Groeten, 

Rik, Emeline en Daan 

  

 

  



Jonggidsen 
 

Vrijdag 4 november tot zondag 6 november 

Het is mosselfeest! Dus er is geen vergadering, maar jullie zijn allen van harte welkom om te komen helpen tijdens 

het mosselfeest. 

Vrijdag 11 november tot zondag 13 november 

We gaan op weekend. Meer informatie volgt nog in e-mails. 

Zondag 20 november 

Vandaag gaan we gehandicapten vergaderingen doen. Dus vandaag zijn we blind, doof, verlamt,… en toch gaan we 

fantastische spelletjes spelen van 14u. tot 17u. 

Zondag 27 november 

We gaan is een quiz doen, maar niet zomaar een quiz. Maar wel de enige echte grote kauwgomballen quiz van 14u. 

tot 17u. 

 

Groetjes  

Jules, Bent& Arne 

 

  



Jongverkenners 
4-5-6 november  

Dit weekend zijn jullie eerst en vooral welkom om jullie prachtige constructie – 

lees vorige week - te bewonderen en aaneensluitend een mosseltje te komen 

steken. Moesten jullie tijdens jullie vakantie een dood moment hebben of als je 

de scouts een dienst wil bewijzen ben je ook altijd welkom om een beetje te 

helpen tijdens dit grootse gebeuren…  

Verdere info hierover volgt nog. 

 

11-12-13 november  

Het langverwachte weekend is eindelijk daar! Dit jaar verplaatsen we ons richting jeugdlokalen in Brecht (het juiste 

adres volgt nog). We spreken vrijdagavond af aan de scoutslokalen om 19.30u en hopen dat er een paar ouders kunnen 

rijden. Zondagavond om 12.30u sluiten we het weekend terug af. Meer informatie over het weekend ontvangen jullie 

nog via mail en brief.  

 

20 november  

Houd jullie vast voor een nog nooit eerder gespeelde versie van één tegen allen! Kunnen jullie alle opdrachten goed 

uitvoeren? Durven jullie de opdrachten wel aan? Wil je het weten? Kom dan zeker van 14u tot 17u naar de scouts!  

 

 

27 november 

Links of rechts? Erboven of eronder? Waar zou het liggen? Je hoort het al, vandaag houden 

we een zoektocht in Nijlen dorp! We hopen dat je erbij bent om samen met ons dé grote 

schat van Scouts Nijlen terug te vinden! We beginnen aan onze zoektocht om 14u en gaan 

met de fiets richting het dorp. Hopelijk keren we tegen 17u terug mét onze schat.  

 

 

 

Dab’ke! 

Jerke en Ellen  

  



Gidsen 
4-5-6 november 

Tis weer den tijd van het jaar… want het mosselfeest is weer 

daar. Dit schelpdiertje kruipt niet vanzelf in de pot, dus hebben 

we hulp nodig. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Verdere info 

volgt nog.  

 

 

 

Zondag 13 november 

Klassiekertje: 1 tegen allen. Of toch niet zo klassiek? Wie weet… Benieuwd naar onze nieuwe geniale opdrachten? Van 

14u-17u zal je het ontdekken! 

 

 

Zondag 20 november 

Iedereen weet dat er van jullie een hoek af is en dat jullie een paar vijzen kwijt zijn. Dit gaan we 

vandaag eens extra in de kijker zetten met een geniale ikbeneenvijskwijt-vergadering. Zet jullie beste 

beentje maar voor van 14u-17u (een tweede doen we niet aan mee vandaag).  

 

 

 

25-27 november 

WEEKEND!!!! We zullen er eens een knotsgek weekend van maken vol actie en enthousiasme. 

Verdere info volgt nog via mail.  

 

 

 

 

Groetjes, 

Niels, Danish 

 



Verkenners 
 
3-4-5-6 november 
Voor de verandering houden we dit jaar nog eens een Mosselfeest, Iedereen is welkom om te komen eten, maar even 
belangrijk is dat jullie met zo veel als mogelijk komen helpen zodat de mensen hun mosselen daadwerkelijk op hun bord 
krijgen. 
 
13november 
Vooraleerst zullen we eerst nog wat opruimen van het mosselfeest met hier aansluitend op de ALLES BEHALVE 
NORMALE, ENIGE ECHTE PLEINSPELEN 
-kwetsuren: valt buiten onze verantwoordelijkheid 
-trauma’s: valt buiten onze verantwoordelijkheid 
-verloren gsm’s en portefeuille: daar zijn wij niet aansprakelijk voor 
-hond die wegloopt: valt buiten onze bevoegdheden 
-ouders die meekomen spelen: Helaas pindakaas zijn zij niet verzekerd tegen ongevallen (dus laat ze heel) 
-een helikopter dat gefixt wordt voor het weekend: Dit is de taak van de leden (alle rechten van het vliegen zijn 
voorbehouden voor Sander) 
 
20 november 
Omdat het toch zeker eens per jaar moet getest worden hoe veel jullie kunnen eten gaan we vandaag kookvergadering 
houden. Als jullie speciale verzoekjes hebben zijn die altijd welkom op het mail aders, verkenners@scoutsnijlen.be of op 
de Facebook pagina. Dit zal volledig anoniem behandeld worden. 
 
25-27 november 
WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEKEEEND, goed gelezen, dit weekend is het WEEEEEEEKEND en natuurlijk zijn jullie er dan 
allemaal als de kippen bij om mee te komen 
Verdere info zal nog volgen. 
 
MVG 
Sander 
 
En dan nog dit… 
 
Zelfs als ezel kan je iets bereiken. 
 

 
 
 

  

mailto:verkenners@scoutsnijlen.be


 

  



Zelfs al is de mossel oh zo snel, deze 

leiding vangt hem wel… 
  

Tak Leiding Mailen naar: Bellen naar: 

Sparlekijn 
Kapoenen Emma De Schrijver 

Nette Van Elsen 
Wannes Leirs 

kapoenen@scoutsnijlen.be 0494 80 55 34 
0485 98 37 37 
0470 83 27 42 

Kabouters Marieke Leirs 
Sebastiaan Van De Moortel 

kabouters@scoutsnijlen.be 0471 11 47 24 
0472 01 55 52 

Welpen Emeline Van Rooie 
Daan Umans 

Rik Celis 

welpen@scoutsnijlen.be 04 99 76 26 91 
0491 19 96 28 

0498 35 19 32 

Jonggidsen Arne Maes 
Jules Phillibert 
Bent Smets 

jonggidsen@scoutsnijlen.be 0491 88 88 51 
0474 13 29 05 
0494 05 32 81 

Jongverkenners Ellen De Schrijver 
Jerke Van Elsen 

jongverkenners@scoutsnijlen.be 0498 06 19 27 
0487 98 34 33 

Gidsen Niels Schoeters 

Danish Gorris 

gidsen@scoutsnijlen.be 0477 95 96 38 

0471 66 00 42 

Verkenners Sander Celis 
 

verkenners@scoutsnijlen.be 0494 31 56 32 

Groepsleiding Niels Schoeters 
Anneleen Pauwels 
Sander Celis 

groepsleiding@scoutsnijlen.be 0477 95 96 38 
0476 67 85 10 
0494 31 56 32 
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