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Kapoenen 
3 -  4 - 5 november 

Het is weer tijd voor ons jaarlijks Mosselfeest!! Dit weekend zijn jullie allemaal welkom om lekkere 

mosselen te komen eten op de scouts. Allemaal komen dus!  

Zondag  12 november 

Vandaag houden we een heuse speurtocht door Nijlen. Zet die speurneus op en kom allemaal mee 

op een avontuurlijke tocht van 2 tot 5u.  

Zondag  19 november 

Wat eten we vandaag? 

Wat eten we zo graag? 

Wat willen we eten als ons buikje knort? 

Wij willen spaghetti op ons bord!!! 

Vandaag doen we allerlei spelletjes met spaghetti! De kapoenen kunnen dus wel eens met vuile kleren en volle buiken 

terugkeren naar huis. Jullie zijn welkom van 2u tot 5u om jullie buikjes vol te proppen met spaghetti. 

Zondag  26 november 

Vandaag is het eens hoog tijd voor een één tegen allen. Zullen de kapoenen op tijd 

alle opdrachten van de leiding kunnen vervullen? Allen op post van 2 tot 5u om te 

bewijzen dat de strafste kapoenen die van Nijlen zijn.  

Groetjes, 

Fien, Alexia, Eva en Emeline 

 

SAMENVATTING INFOMOMENT 15 OKTOBER 

Data: - Kerstfeestje zaterdag 23 december 11.30 – 14.30u 

- Kapoenenweekend 10 - 11 maart 

- Kapoenendag zaterdag 21 april  

- Kamp 6 – 10 juli in Gompel (Mol) 

Extra: - ledentruien +/- 30 euro  

- medische fiche online via scouts&gidsen vlaanderen 

- drankkaart 5 euro/10 consumpties 

- das te verkrijgen bij Jean-Pierre (VERPLICHT!) 

  



Kabouters 
3, 4 en 5 november 

Dit weekend houdt scouts Nijlen zijn 37ste mosselfeest! Nodig je familie en vrienden 

maar uit en kom lekker genieten van onze verse mosseltjes. Lust je geen mosselen? 

Geen probleem, er zijn ook andere lekkere dingen, zoals krieken met gehaktballen, en 

anders is er altijd nog dessert ;)  

 

Zondag 12 november 

Het is veel te lang geleden dat we dag zijn gaan zeggen tegen de schaapjes dus 

dringend tijd voor een bosspel! Benieuwd wat we gaan doen? Zie dan dat je om 2 

uur op de scouts staat, klaar om nog eens goed door het bos te crossen.   

 

Zondag 19 november 

Heeft jou vriendin altijd al willen weten hoe het is om in de scouts te zitten? Wel vandaag 

kan ze daarachter komen want het is vriendjesdag! Neem dus zo veel mogelijk vriendjes 

mee naar de scouts en bereid je maar voor op een super toffe wereldreis. 

 

Zondag 26 november 

Vandaag gaan we onze kookkunsten eens boven halen en ontdekken wat voor 

lekkers we allemaal kunnen maken. Wees dus maar voorbereid op veel eten en om 

5 uur kunnen we onszelf dan allemaal naar huis rollen. 

  

 

 

 

Groetjes van jullie mega toffe, lieve, geweldige leiding. 

  



Welpen 
5 november 

Vandaag nog eventjes geen vergadering, maar wel het langverwachte jaarlijkse 

mosselfeest. Aangezien jullie leiding hier druk aan het werken is, is mosseltjes komen 

eten jullie enige kans om hen te zien. Zeker is komen proeven en volgende week 

staan wij weer paraat voor jullie!  

 

 

12 november 

We starten de vergaderingen in november direct met een vergadering die nuttig kan zijn voor alle welpen, jaja, vandaag 

is het TECHNIEKEN vergadering. Vandaag is het de kans om eens te leren sjorren, driepikkels te maken of andere 

constructies recht te zetten. Alle welpen dus paraat van 2 tot 5!  

 

19 november 

Om te laten zien dat onze welpen ook actief kunnen zijn, en echt hun best kunnen doen, doen we vandaag één tegen 

allen. Zijn jullie beter dan de leiding? Zijn jullie slimmer, sterker en vooral een beter team? Dat alles komen we vandaag 

te weten op de scouts van 2 tot 5. 

26 november  

We zijn deze maand begonnen met eten, zo gaan we deze maand ook afsluiten, want 

wat doet een welp liever?! Jullie horen ons al komen, deze week is het SPAGHETTI 

vergadering. Aangezien er spaghetti met hopen zal zijn verwachten we jullie allemaal. 

We beginnen met de vergadering om 14u. Omstreeks 17u mogen jullie met jullie 

buikje vol naar huis gaan. 

 

Smakelijk! 

Bent, Samuel en Ruben 

  



Jonggidsen 
• 3,4en 5 november 

Het is weer zover, naar jaarlijkse gewoonte is het mosselfeest! Jullie zijn allemaal welkom om te komen eten en 

om te helpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Zondag 12 november 

Vandaag blijven we nog eens op het scouts terrein zelf, we gaan dus pleinspelletjes 

spelen! 

Van 14 tot 17uur 

 

 

 

 

 

 

• zondag 19 november 

Neem allen jullie koksmutsen en schorten maar mee want we 

gaan koken vandaag! We beginnen om 14 uur en hopelijk is alles 

klaar om 17 uur ;)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 24,25 en 26 november 

We gaan met zen allen op Weekend, meer info volgt via mail. 

 

 
Dikke knuffel van jullie leiding,  

Marieke, Jerke & Arne  



Jongverkenners 
Mosselfeest 3 – 4 – 5 november  

Heb je al gehoord van de mosselman? Ongetwijfeld wel en dit weekend is het 

weer zover! We hopen dat we op jou kunnen rekenen om een handje toe te 

steken. De exacte planning krijg je zo snel mogelijk.  

 

 

 

Zondag 12 november  

Na een hopelijk succesvol mosselfeest, rest ons de jaarlijkse plicht om alles weer netjes op te 

bergen. We zullen er met z'n allen invliegen van 14u tot 17u. Veel handen maken licht werk! 

 

 

 

Zondag 19 november  

Hoe gek kan een vergadering? Kom het samen met ons ontdekken vandaag! We spelen alledaagse spelletjes met de 

gekste de regels die je je maar kan bedenken. Benieuwd? Kom ons vergezellen van 14u tot 17u en ontdekt zelf hoe zot 

je leiding het kan maken! 

 

 

24 – 25 – 26 november  

Yes, het is eindelijk zover! Ons jaarlijks weekendje erop uit. Ravotten, spelletjes spelen, 

samen koken, ... noem maar op! Annuleer al je plannen en vertrek samen met ons op 

avontuur. Meer info volgt nog via mail en/of brief.  

 

 

 

Scoutseke groetjes, 

Rik, Nette en Ellen  

  



Givers 
2-3-4-5 november: 

Het is weeral zo ver. De lokalen zullen weer overvallen worden door talloze mosselliefhebbers. Deze meute heeft graag 

een super bediening en daar gaan we dan natuurlijk voor zorgen en hiervoor kunnen we ook jullie hulp hard gebruiken. 

Dus allemaal op post om die mosseltjes eens stevig aan de kook te brengen. 

12 november: 

LLLLLLLLLLLLaddercometitie (verder is hier niets over te zeggen behalve dit 

https://www.youtube.com/watch?v=pcW8Yo17qvs ) 

19 november: 

Wat is er leuker als 1 bal, kom het deze week allemaal te weten op het ultieme ballenvraag3uurtje van scouts nijlen (dit 

jaar met ingebouwde balluidspreker als hoofdprijs (voor afhaling van prijs lees het wedstrijdregelement)) 

26 november: 

Het pikt in de ogen het jeukt tussen uw gat het vult de schoenen en smaakt nogal slecht toch is het deze week dat we 

ons hier allemaal geen moer van gaan aantrekken want we houden de MEGA  ……. SPELEN (de eerste die kan laten 

weten wat het is heeft de hoofdprijs) 

Mosseligeladderbal…. Groeten 

Danish EN Sander 

Verder nog een halve pagina met: 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pcW8Yo17qvs


 

 

  



xxx 
  

Tak Leiding Mailen naar: Bellen naar: 

Sparlekijn 
Kapoenen Emma De Schrijver 

Emeline Van Roie  
Alexia Desmedt 
Eva Laura Coutteel 
Fien Torfs 

 

kapoenen@scoutsnijlen.be 04 94 80 55 34 
04 99 76 26 91 
04 79 07 78 69 
04 73 42 32 78 
04 89 96 34 18 

Kabouters Wannes Leirs 
Issabeau Coutteel 
Sylke Maes 

Eline Mastbooms 

kabouters@scoutsnijlen.be 04 70 83 27 42 
04 83 16 40 91 
04 91 95 56 18 

04 79 43 48 20 
 

Welpen Bent Smets 
Ruben Vanstiphout 

Samuel Vdb 

welpen@scoutsnijlen.be 04 94 05 32 81 
04 96 42 43 67 

04 68 23 78 21 
 

Jonggidsen Arne Maes 
Marieke Leirs 
Jerke Van Elsen 

 

jonggidsen@scoutsnijlen.be 04 91 88 88 51 
04 71 11 47 24 
04 87 98 34 33 

 

Jongverkenners Ellen De Schrijver 
Nette Van Elsen 
Rik Celis 

jongverkenners@scoutsnijlen.be 04 98 06 19 27 
04 85 98 37 37 
04 98 35 19 32  

 

Givers Sander Celis 
Danish Gorris 

gidsen@scoutsnijlen.be 0494 31 56 32 
0471 66 00 42 
 

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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