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Kapoenen 
Zondag 2 oktober  

Welke kapoen is onverslaanbaar in wat betreft kleine duelletjes? Daar zijn wij erg 

benieuwd naar, dus willen we dit vandaag eens uittesten door middel van een 

laddercompetitie. Allemaal op post om 14h zodat we om 17h de eindstand kunnen weten.  

 

 

zondag 9 oktober  

Vandaag trekken we naar de Kesselse Heide voor een echt traditioneel bosspel! 

 Om 14u worden jullie verwacht aan de scoutslokalen waar jullie terug kunnen worden opgepikt om 17u. 

 

Zondag 16 oktober  

Het scoutsjaar is al een maand bezig en we hebben nog geen pleinspelen gedaan? Wat een schandaal, hier brengen we 

vandaag graag verandering in. Als we er om 14h aan beginnen zullen we tegen 17h wel uitgespeeld  zijn. 

 

 

zondag 23 oktober  

Binnenkort is het Halloween en dus houden wij een griezelknutselvergadering! Enge 

pompoenen maken staat vandaag op de planning in combinatie met  spannende spelletjes 

spelen.   

 

 

 Zaterdag 29 oktober  

Over enkele dagen begint het griezeligste feest van oktober, Halloween…   

Kom daarom zeker verkleed naar de scouts om genieten van onze griezelige soep!  

Alle kapoentjes worden verwacht in hun  verkleedkleren om 17u30, om 20u mogen de ouders hen terug komen 

ophalen.  

Groeten van jullie lieve leiding,  

Ellen, Nette, François & Wannes! 

  



Kabouters 
Zondag 2 oktober – Olympische Pleinspelletjes 

Vandaag gaan we sporten! Vandaag gaan we rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, 

opstaan en weer doorgaan!! Vandaag vinden de enige echte Olympische Pleinspelletjes 

plaats. Om 14u geven we het startschot en om 17u zijn de medailles uitgereikt. 

 

 

Zondag 9 oktober – Bosspel 

Deze zondag trekken we de wijde wereld in en gaan we met de fiets naar de Kesselse Heide. Daar 

zullen ons ongetwijfeld allerlei avonturen te wachten staan. Misschien kunnen we zelfs een 

schaap knuffelen! De paddenstoelen van Kessel Hei zullen de huisjes van onze kabouters zijn van 

14u tot 17u. 

Zondag 16 oktober – Spaghettispelen 

Wat eten we vandaag? Spaghetti, spaghetti, spaghetti! Wat eten we zo graag?? 

Spaghetti, spaghetti, spaghetti!! Wat willen we eten als ons buikje knort??? Wij 

willen spaghetti op ons bord!!! Ons Italiaanse vijfsterrenrestaurant is open van 14u 

tot 17u. 

 

Zondag 23 oktober – Koken 

Vorige week hebben wij overheerlijke spaghetti voor jullie gekookt, deze week geven we onze 

koksmuts aan jullie door en maken we van elke kabouter een echte keukenprinses! Om 14u 

staan alle ingrediënten klaar en om 17u zijn onze buikjes rond. 

Zondag 30 oktober – Halloween 

Vandaag gaan we griezelen en dat kan natuurlijk niet bij daglicht, want 

daar houden griezels niet van.  Trek allemaal jullie afschuwelijkste verkleedkleren aan zodat jullie 

er allemaal verschrikkelijk uitzien en vergeet ook zeker jullie zaklamp niet mee te brengen. Alle 

monsters ontwaken na zonsondergang, ofwel om 19u en om 21u zijn we uitgegriezeld. 

 

 

Herfstige groetjes, 

Marieke & Sebastian 

  



Welpen 
2 oktober 

Vandaag een klassieker:  één tegen allen. Een zo lang mogelijke klerenketting maken,  1m² gras kort knippen en zovéél 

meer. Zeker komen dus, tussen 14u en 17u. 

9 oktober 

Vandaag houden we de enige echte Paralympische Spelen voor Welpen. Jullie mogen komen bewijzen dat jullie even 

straffe mannen zijn, ook al zijn jullie blind, maar in het bezit van één of zelfs geen armen of misschien zelfs 

getransformeerd in een Siamese tweeling?!  Deze namiddag te beleven tussen 14u en 17u. 

16 oktober 

Een andere klassieker is een spaghettivergadering. Twee teams zullen vandaag strijden om zo weinig mogelijk van dit 

lekkers binnen te moeten proppen.  Kom dus allemaal met niet al te volle magen naar de scouts deze namiddag  tussen 

14u en 17u. 

23 oktober 

Deze namiddag houden we een alles op wieltjes vergadering. Neem allemaal jullie step, rolschaatsen, skateboard, fiets 

of misschien zelfs rolstoel mee naar de scouts voor deze knotsgekke vergadering. Tussen 14u en 17u. 

30 oktober 

Wat is er leuker de vooravond van Halloween, dan eens goed te gaan griezelen. Vanavond houden we een schriktocht in 

de hei. Trek allemaal jullie stoerste verkleedkledij aan en grijp je zaklamp uit de kast. Allen paraat om 19u aan de scouts, 

onze griezelpartij zal afgelopen zijn tegen 21u. 

 

Groetjes, 

Daan, Rik en Emeline. 

  



Jonggidsen 
2 oktober: 

Vandaag kijken we wie van jullie de sterkste jonggids is. Hier                    voor hebben we verschillende 

opdrachten voorzien die jullie tegen elkaar kunnen spelen .  

ladder competitie dus! 

 

9 oktober: 

Vandaag gaan we de kesselse heide nog is onveilig maken en zien hoe jullie 

oorlogs strategieën zijn, een groot bosspel staat op jullie te wachten! 

 

 

 

16 oktober: 

2 weken geleden hebben we gezien wie van jullie de sterkste is. Nu is het aan jullie om te bewijzen 

dat jullie ook de leiding te baas kunnen als jullie goed samenwerken kunnen jullie misschien deze 

keer de leiding wel omver krijgen in onze 1 tegen allen. 

 

23 oktober: 

ook dit jaar zal er weer een mosselfeest gehouden worden dit komt nooit zonder veel werk maar vele handen 

maken licht werk dus gaan we vandaag onze handen eens uit de mouwen steken en ons steentje bijdragen aan 

het klaarzetten en sjorren. Opgelet: deze vergadering zal om 10u starten! 

 

30 oktober: 

Na al dat zware werk van vorige week is het vandaag tijd om het wat rustiger aan te doen morgen is het 

namelijk Halloween! en er is geen Halloween zonder snoep dus gaan we vandaag ons al eens goed 

voorbereiden op morgen, trek die ovenwanten al maar aan, het wordt warm in de keuken! 

 

groetjes jullie leiding Jules, Arne en Bent 

 

  



Jongverkenners 
zondag 2 oktober:  
 
Wat je vandaag nodig hebt zijn onder andere een goed tactisch 
vermogen, een goed vizier en eventueel wat camouflage. Tussen 
twee en vijf zullen jullie strijden om de vlag van de tegenpartij in 
een super spannende paintball aka zanddeeg battle.  
 
zondag 9 oktober:  
Ook vandaag zal tactiek je kunnen helpen. We trekken namelijk 
voor de eerste keer dit jaar naar de heide om daar een uitdagend bosspel te spelen. Gelieve allemaal met de fiets te 
komen zodat we snel op locatie zijn! 
 
zondag 16 oktober:  
 
Vandaag zal tactiek niet zo belangrijk zijn, de kookkunsten des te meer. We gaan 
heerlijk (al hangt dat vooral van jullie af) koken.  
 
 
 
zondag 23 oktober:  
 
Vorige week hebben we al gekookt en over enkele weken zal er op de scouts nog meer gekookt worden tijdens ons 
jaarlijks mosselfeest. Ook dit jaar gaan we als jongverkenners laten zien hoe goed we de kunst van het sjorren beheren. 
We gaan van 10u-17u een prachtige constructie sjorren. ’s Middags zal er spijs aanwezig zijn om jullie magen op te 
vullen! 
 
zondag 30 oktober:  
 
Nu de tweede maand van het scoutsjaar er bijna opzit, wordt het ook dringend tijd dat we het heilige grasveld aan onze 
lokalen zullen inwijden. Ja hoor, deze week spelen we de klassieke pleinspelletjes. Allen weer op post van 14u-17u. 
 

reminder: weekend  
Ons jaarlijks weekend zal doorgaan van vrijdag 11 november tot en met zondag 13 november. 
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Gidsen 
2 oktober 

Omdat wij altijd open staan voor nieuwe gezichten houden we vandaag een 

vriendjesdag. Neem dus zeker je beste vriendin mee (als deze nog niet in de Scouts 

zit natuurlijk ). Wij zullen er staan om hen op te vangen met een ruim assortiment 

aan spelletjes! 

 

9 oktober 

Vandaag gaan we de Kesselse heide onveilig maken! De heide zit al een hele zomer zonder gidsen, tijd om 

daar verandering in te brengen. Wat gaan we daar nu juist doen? Jullie raden het goed, een mega spannend 

bosspel! 

 

16 oktober 

We willen het natuurlijk ook spannend houden voor jullie, we zeggen dus niet elke week wat we gaan doen. 

Als jullie wel willen weten wat we gaan doen dan moeten jullie gewoon naar de scouts komen om 14u! 

 

23 oktober 

Het mosselfeest is bijna in zich, het is dus weer tijd om een constructie te bouwen die de klanten van hun 

sokken doet blazen! Wij kunnen dit niet alleen, we rekenen dus op jullie om ons te helpen. We spreken af om 

10 uur ’s morgens. 

 

30 oktober 

Tijd voor Halloween! Tijd om de handen uit de mouwen te steken en onze eigen 

griezellantaarns te maken. Deze kunnen jullie dan ’s avonds mee naar huis nemen om jullie 

ouders te verrassen met jullie creatie. 

 

 

 

 

  



Verkenners 
2 oktober 

Alles kan beter vergadering, Omdat er al een maand voorbij is gaan we eens bekijken wat er beter kan, en het antwoord 
is ALLES KAN BETER. Dit gaan we dan ook laten zien dat we in alles beter zijn dan de rest. 
 
9 oktober 

Hei vergadering, meer uitleg is er voorlopig niet nodig buiten dat we naar de hei gaan, dus allemaal met de fiets en 
bedenk al maar dingen die zouden kunnen gebeuren in de heide 
 
16 oktober 

Wereld record vergadering, omdat een echt wereld record zetten lastig is zonder officials gaan we het doen met het 
zetten van elk mogelijk officieel scouts Nijlen record, Dus alle zotte ideeën van records die jullie hebben zijn welkom 
 

23 oktober 

Het mosselfeest is weer in zicht, dus er gaat weer gesjord worden. Wie benieuwd is  naar wat dit jaar recht gezet gaat 

worden kan komen helpen vanaf 10 uur 's morgens, ook wie minder benieuwd is mag komen helpen, veel handen 

maken licht werk 
 

30 oktober 

De kapoenen tijd is al lang gepasseerd maar niets houd ons tegen om nog eens een authentieke Halloween vergadering 
te houden dus kom allemaal af om samen gezellig te griezelen en elkaar het stuipen op het lijf te jagen in deze enige 
echte Halloween vergadering (ps verkleden mag altijd) 
 
Groente, 
Sander 
 
En dan nog dit: 
 
over toewijding gesproken... 
Dit record zullen we alvast niet direct verbreken 
 
 

 
 
 
 

  



 

  



Het nieuwe is er al af, het plezante 

blijft ook tijdens deze maand 
  

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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