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Kapoenen 
Zondag 1 oktober 

Deze maand beginnen we met een klassieker, namelijk pleinspelletjes! 

We verwachten alle kapoenen om 14u vol energie aan de scoutslokalen en om 17u mogen jullie allemaal moe 

en voldaan terug naar huis. 

 

Zondag 8 oktober 

Vandaag gaan we met z’n allen naar de Kesselse Heide zodat al onze kapoenen kennis 

kunnen maken met de Heide.  

Iedereen op post om 14u aan de lokalen, hier mogen jullie om 17u weer opgehaald 

worden. 

 

Zondag 15 oktober 

Vandaag gaan we alle spelletjes op wieltjes spelen! Breng dus allemaal iets mee dat op wieltjes staat zodat 

deze vergadering extra leuk wordt.  

De vergadering start om 14u en eindigt zoals gewoonlijk om 17u. 

Zondag 22 oktober 

Ganzenbord!! Vandaag gaan we ganzenbord spelen, maar bij dit spel zijn jullie de 

pionnen! Allemaal paraat om 14u en om 17u mogen al onze pionnen helemaal 

uitgespeeld terug naar huis. 

 

Zondag 29 oktober 

Met Halloween om de hoek kunnen we niet anders dan een knutselvergadering doen met 

Halloween als thema. Uiteraard verwachten we al onze kapoenen verkleed in thema. 

We verwachten hen om 14u aan de lokalen en ze mogen terug naar huis om 17u. 

 

 

Extra voor de ouders! 

Zondag 15 oktober is er na de vergadering nog een infomoment voorzien!  



Kabouters 
Zondag 1 oktober 

We starten het nieuwe scoutsjaar natuurlijk ook met een overgang. De nieuwe leden van de groep worden gedoopt en 

horen nu bij de echte kabouters. Breng zeker slechte kleren mee want je kan vandaag wel eens heel vuil worden! Jullie 

worden verwacht om 14u en mogen lekker vuil naar huis om 17u. 

 

Zondag 8 oktober 

Vandaag gaan we naar de Kesselse heide. Daar gaan we een super leuk bosspel spelen. Natuurlijk kunnen we ook eens 

dag gaan zeggen tegen de schaapjes. Allemaal paraat om 14u en om 17u mogen jullie terug naar huis. 

 

Zondag 15 oktober 

We gaan vandaag een grote wedstrijd doen. Als je wilt weten wat we allemaal gaan doen dan moet je 

zeker komen. Het wordt super leuk! De wedstrijd begint om 14u en om 17u zullen we weten wie de 

winnaar is. 

 

Zondag 22 oktober 

Het mosselfeest bijna in zicht en zoals de meeste van jullie al weten betekent dat sjorren. Wij gaan jullie dit vandaag ook 

leren. Dus kom zeker mee met ons sjorren. We starten om 14u en om 17u zal er een mooie constructie staan! 

 

Zondag 29 oktober 

Vandaag mogen jullie mama en papa meekomen naar onze familie dag! We gaan vandaag allemaal pleinspelletjes 

spelen, zodat jullie ouders kunnen ontdekken hoe leuk het bij ons op de scouts is. Wij verwachten jullie om 14u met 

jullie mama’s en papa’s en om 17u mogen jullie samen terug naar huis. 

 

 

  



Welpen 
1 oktober 

Nu dat de leden en de leiding elkaar beter hebben kunnen leren kennen gaan we vandaag 

volop teamspelen doen. Zoals voetbal, touwtrekken, en nog veel meer! 

 

8 oktober 

Vandaag doen we paralympische spelen! Iedere welp krijgt een handicap voor de hele dag waarmee ze reeksen 

oefeningen en sporten mee moeten volbrengen. Breng zeker je goed humeur mee want dit gaat niet makkelijk worden! 

😉 

15 oktober 

Het oorlog op de Kesselse heide! Maak je klaar om je medewelpen te lijf te gaan met 

blaaspijpen en probeer je vlag zo goed mogelijk te verdedigen! Maar één team kan de 

overwinnaar zijn… 

 

22 oktober 

Maak je klaar om vuil te worden vandaag! Want we gaan namelijk ravotten en hevige 

spelen doen! :D  

 

29 oktober 

Vandaag gaan we nieuwe spelletjes verkennen! We gaan allemaal spelletjes spelen die vele van jullie nog niet kennen. 

Als jullie nieuwsgierig zijn moeten jullie zeker komen. 😉 

 

Een stevige linker, 

Bent, Samuel en Ruben 

  



HALLOWEEN !!! 

Jonggidsen 
Zondag 1 oktober 

Vorige week hebben jullie 3 volle uren de tijd gehad om elkaar door en door te leren kennen. Vandaag mogen jullie bewijzen dat 

jullie elkaar niet alleen goed kennen, maar ook dat jullie als 1 team kunnen samenwerken. 3 uren, gevuld met de waanzinnigste 

opdrachten. Zullen jullie in deze aartsmoeilijke taak slagen?  

We zullen zien…. Om 14u starten we en om 17u is de vraag beantwoord.  

Wij zijn alvast benieuwd!  

 

 

Zondag 8 oktober 

Ook al is het nieuwe scoutsjaar al 3 weken bezig, toch zitten er in onze groep nog steeds een aantal groentjes die nog geen échte 

jonggids zijn. Daar moet dus dringend verandering in gebracht worden! 

Jaja, je ruikt, euh raad het al: OVERGANG!!! Eerstejaars, bereid jullie maar voor op een stinkend, smerig, plakkerig namiddagje!  

Vergeet zeker niet kleren aan te doen die zeer vuil mogen worden. Neem ook een proper set kleren mee, zodat je onderweg naar 

huis niet alle voorbijgangers vergast ;) 

We starten, fris en fruitig, om 14u en eindigen, vettig en vies, om 17u. 

 

 

Zondag 15 oktober 

Hoe lang is het al geleden dat jullie de Kesselse Heide nog hebben gezien? 

Veel te lang geleden! 

Daar gaan we dus vandaag, tussen 14 en 17u, verandering in brengen! 

Kom allemaal met de fiets, zodat we er sneller zijn en de hei langer onveilig kunnen maken. 

 

 

Zondag 22 oktober 

Ons geliefde mosselfeest is weer in zicht! En dat betekent dat er een mosseltoren moet staan.  

Jammer genoeg sjort die toren zichzelf niet... Maar geen probleem, jonggidsen to the rescue! 

Jullie worden vandaag allemaal verwacht om 10u, ’s middags voorzien wij jullie van krachtvoer en om 17u mogen jullie 

weer naar huis. 

 

 

Zondag 29 oktober 

  

 

 

 

 

 

 

Kom om 19u30, gewapend met je zaklamp  

en griezelig verkleed, naar de scouts.  

Om 22u mag iedereen weer bibberend naar huis. 

 

 

Groetjes van jullie niet-meer-zo-nieuwe leiding,  

Jerke, Arne & Marieke 

 



Jongverkenners 
Zondag 1 oktober 
Zonder bos geen scout en geen scout zonder bos. Dus wordt het hoogtijd om ons nog 

eens tussen de bomen te begeven. Kom allemaal ook met de fiets zodat we sneller 

ter plaatsen kunnen zijn. Om 14u aan het lokaal en tegen 17u zullen al die bomen wel 

om zijn.  

 

Zondag 8 oktober 
Voor de 2de en 3de jaars klinkt het als muziek in de oren. Maar voor de nieuwelingen 

onder ons is dit nog onbekend terrein. Het is namelijk overgang, tijd om na te gaan of 

de eerstejaars de naam jongverkenner waardig zijn. Ook vandaag weer van 14u tot 

17u. Reservekledij kan van pas komen. 

 

Zondag 15 oktober 
Soms kan het ook kort en simpel. Vriendjesdag. Neem dus allemaal iemand mee die bij voorkeur niet in de scouts zit 

zodat ze eens kennis kunnen maken met hoe het er bij ons op een zondag aan toe gaat. Zoals gewoonlijk van 14u tot 

17u. 

 

Zondag 22 oktober 
Het mosselfeest staat weer voor de deur. En naar jaarlijkse 

traditie sjorren we dan een constructie om aan alle bezoekers te 

laten zien wat wij kunnen maken. Omdat we met de normale 3 

uur niet toekomen beginnen we er al aan om 10u en tegen 17u 

staat er hopelijk meer dan 1 paal recht. 's Middags is er eten 

voorzien. 

 

Zondag 29 oktober 
We zijn eind oktober wat dus betekent dat het weer tijd is voor 

halloween. Kom allen, al dan niet verkleed, tegen 19:30u naar de scouts. Tegen 22u kunnen jullie lijkbleek weer naar 

huis om wat kleur op te doen. 

 

Griezelige groeten, 

Ellen, Nette en Rik 

  



Givers 
Zondag 1 oktober 

Hier zijn we weer 
Maar wij willen meer 

Neem jullie vrienden en vriendinnen mee 
Dan zijn wij weer dik tevree 

 
 

Zondag 8 oktober 

Vandaag gaat jullie leiding zich verbergen 
Want wij zitten op de Lilse bergen 

Daar op de Titan run 
Want da is dikke fun 

GEEN VERGADERING 

 

Zondag 15 oktober 

Bosje hier 
Boompje daar 
Ik loop er rond 

En val ook wel is op de grond 
Ik verlies af en toe is wat vel 

Want wij doen in het bos een spel 
 
 

 

Zondag 22 oktober 

Er gaan er zeker een paar morren 
Want wij gaan vandaag sjorren 

Dit is toch WEL leuk 
Want met ons als leiding lach je jezelf een deuk 

We doen is zot 
En spreken af om 10u aan ons kot 

En bovendien 
Eten is voorzien 

 

Zondag 29 oktober 

Mossel hier 
Spelletje daar 
Zoveel plezier 

Want we mixen de 2 door elkaar 
Mosselen moeten we nog niet telen 

Toch doen we vandaag de enige echte mosselspelen 
 
Pif poef paf en wij zijn…………………………………………………………………………………………………..klaar 
Sander & Danish  



 

  



Herfstachtige groeten  

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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