
 
 

 
 

 

9 SPARTIKIJN 
jaargang 2017-2018 Mei www.scoutsnijlen.be 

Tak Leiding Mailen naar: Bellen naar: 

Sparlekijn 
Kapoenen Emeline Van Roie  

Alexia Desmedt 
Eva Laura Coutteel 

Fien Torfs 
 

kapoenen@scoutsnijlen.be 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 
 

 

v.u. : vzw Spartikijn – Broechemsesteenweg 219a, 2560 Nijlen 

 

Belgie - Belgique 

P.B. 

2560 Nijlen 1 

P708748 
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Kapoenen 
Zondag 6 mei: 

Met het mooie en vooral ook warme weer, gaan we jullie eens goed 

verfrissen. Wat is er dan nog leuker om waterspelletjes te spelen? Zelf 

mogen jullie zeker ook jullie waterpistolen meebrengen zodat we een 

echt watergevecht kunnen houden! 

Allen op post om 14u en jullie mogen om 17u weer terug naar huis. 

 

 

Zondag 13 mei: 

Vandaag gaan we profiteren van het weer en gaan we nog eens spelen in de Heide! Welk spel we gaan spelen, 

zullen jullie zelf moeten komen ontdekken! 

Om 14u allemaal paraat aan het lokaal en om 17u mogen jullie terug opgehaald worden. 

 

Zondag 20 mei: 

Welke kapoen is de sterkste? De snelste? De handigste? De gekste?  

Kom laten zien dat jij de beste kapoen bent, tijdens onze laddercompetitie! 

We beginnen om 14u en om 17u mogen al onze kapoenen terug naar huis! 

 

Zondag 27 mei: 

Deze vergadering gaan we jullie kennis over de pleinspelletjes testen! Eens zien of iedereen de werking van 

alle spelletjes kent. Kom dus om 14u naar het lokaal om 17u mogen jullie als echte kenners terug naar huis! 

 

!! Belangrijk voor de ouders !! 

Zondag 27 mei is het infomoment voor het kamp.  

  



Kabouters 
Zondag 6 mei 

Vandaag mogen jullie allemaal op wieltjes komen. wij verwachten dus dat jullie allemaal komen met jullie 

super snelle fiets, step, skateboard… Alles op wieltjes is toegelaten! 

Hopelijk komen jullie allemaal meedoen met onze super leuke spelletjes op wieltjes. 

 

 

Zondag 13 mei  

Er was eens… Ja dat is het begin van elk sprookje. Vandaag zijn wij de ridders en 

prinsessen uit een sprookje. Wil je weten wat we gaan doen kom dan zeker meedoen! 

 

Zondag 20 mei  

Een gezellig boottochtje samen met de welpen vandaag? Nee, wij gaan zelf ons vlot 

bouwen en zelf varen! Wij gaan vandaag op vlottentocht! Je doet best niet jouw beste 

kleren aan en neem dit zeker mee:  

• Reserve kleding 

• Handdoek 

• Zonnecrème (voor als het zonnetje schijnt) 

 

Zondag 27 mei 

Vandaag spelen wij de Highland games. Smeer jouw beentjes dus al maar in want we gaan touwtrekken, 

paalwerpen, spijker slaan, en nog veel meer leuke dingen. Kom dus zeker vandaag meedoen en laat zien hoe 

sterk jij bent.  

 

 

 

 

 

 

Groetjes van jullie super leuke leiding! 

 

  



Welpen 
6 Mei 

We openen deze maand met een laddercompetitie. Hopelijk kennen jullie deze 

leuke vorm van tijdverdrijf. Voor zij die deze niet kennen, het heeft niets te maken 

met brandweermannen of bouwvakkers. Kom allemaal van 2 tot 5 aan de scouts 

ontdekken wie van jullie de top verdient.  

13 Mei 

Aangezien jullie allemaal gelukkig worden wanneer er eten is, mogen jullie vandaag eens zelf dat eten maken. Vandaag 

doen we dus een kookvergadering. Wat we gaan (proberen) te koken mogen jullie zelf komen ontdekken. Wij zullen van 

2 tot 5 zorgen voor een goede begeleiding.  

20 Mei 

Aangezien jullie welpen blijven, gaan wij vandaag nog één keer de kesselse heide onveilig maken. Er zal gelopen, 

gekropen en gerold worden. MAAR vooral iets met heel heel heel veel zand (en hopelijk zon). Sta allemaal paraat om 2, 

en om 5 mogen jullie thuis gaan genieten van een lekkere BBQ, of iets anders zomers. 

 

27 Mei  

De leiding is al volop aan het studeren voor hun examens. 

Omdat wij af en toe ook wat lichaamsbeweging nodig 

hebben, gaan we vandaag nog eens pleinspelletjes doen. Het 

zal niet de gewone Dikke Berta zijn of voetbal, het is namelijk 

dringend tijd dat we jullie eens wat andere pleinspelen leren. 

Kom deze nieuwe pleinspelen ontdekken tussen 14 en 17u 

en steun ondertussen jullie leiding in deze moeilijke tijden.  

 

 

Bent, Samuel en Ruben 

 

  



Jonggidsen 
Zondag 6 mei 

Vandaag gaan we nieuwe wateren ontdekken en dat letterlijk, we gaan op 

vlottentocht! Iedereen met fiets om 12u aan de lokalen. Neem zeker zwemgerief 

en zonnecrème mee!  

Omdat het Belgische weer niet zeer voorspelbaar is kan het zijn dat we deze 

vergadering en die van volgende week wisselen, houd zeker de mailbox in de 

gaten!  

 

 

 

 

 

Zondag 13 mei 

We gaan vandaag jullie kook technieken voor op kamp nog eens opfrissen, 

we gaan woudlopers keuken doen. We beginnen met koken om 14 uur en 

hopelijk is al ons heerlijk eten klaar om 17 uur.  

 

 

 

18, 19, 20 en 21 mei 

Interkamp, meer info volgt via mail. 

 

 

Zondag 27 mei 

Vandaag gaan we knutselen, dus haal de kunstenaar in jezelf maar boven.  

Van 14 tot 17uur.  

 

  



Jongverkenners 
Zondag 6 mei 
Ooit al eens op een zelfgemaakt vlot willen zitten? 

Nee? Goed ! Wij ook niet… Maar toch gaan we dit 

vandaag doen. Vergeet vooral niet een fiets, 

zwemkledij, handdoek, de zon en iets van een 

lunchpakket om eventueel nog te eten als ge da nodig 

acht. We vertrekken al om 12u en zijn terug tegen 17u 

! 

 

De foto: This is a ship-shipping ship shipping ship-shipping ships shipping ships 

 

Zondag 13 mei 
Voor zij die graag vuur stoken, KOMEN ! Voor zij die graag eten, KOMEN ! 

Kortom, iedereen moet komen. We gaan jullie kookkunsten op een houtvuur 

nog eerst eens testen voordat jullie binnenkort op kamp gaan (met ons). 

 

Vrijdag, zaterdag, zondag, maandag 18-19-20-21 mei 
INTERCAMP 

Zoals jullie allemaal weten gaan wij op een zeer speciaal weekend dit jaar. 

Alle info en communicatie hieromtrent is al via mail verlopen. Deze is verstuurd op 4 april indien je hem kwijt 

was. Als er toch nog vragen over zijn : “ jongverkenners@scoutsnijlen.be ” 

 

Zondag 27 mei 
Nen dove heeft gehoord da ne stomme heeft gezegd da nen blinde heeft 

gezien da ne lamme den berg op klom. 

Wij gaan geen berge beklimmen. Maar zonder (werkende) benen, armen, 

oren, ogen, lippen,… gaan we toch proberen spelletjes te spelen. 

 

 

Met verdronken, hongerige, verbrande, gekampeerde en blinde groeten, 

Ikke, gij en van de laatste ben ik de naam even kwijt (sorry) 

  



Givers 

6 meieieieieieieieieieieieieiei: 

Er is niks zo goed als scouts maar eens goed eten komt wel dicht in de buurt, 

daarom gaan we vandaag woudloperskeuke houden. Dus slaag dat middag 

eten maar over dan hebben jullie meer plaats voor echt eten.  

 

13 mei: 

Hopelijk kan iedereen goed zwemmen en daarnaast nog eens een 
beetje sjorren, want vandaag starten we al om 

10uur met de ultieme vlotten toch. Tijdens 

deze vlottentocht zal er ook de ultieme giverbattle gehouden 
worden. Wie o wie kan zich kronen tot giverkampioen en piraten 
koning en wie zal voor eeuwig dekknecht worden we zullen het 
allemaal te weten komen.  

18-21 mei: 

Het langverwachte interkamp, normaal als alles goed gegaan is hebben 

jullie hier al een uitleg voor gehad, de rest van de uitleg die jullie hiervoor 

nog nodig hebben krijgen jullie nog zeker via mail. 

 

 

 

27 mei:  

Pleinspelen om nog eens zot te doen. 

 

 

 

Vage groeten, 

Danish en Sander 

  



 

 

  



Ook deze vogels leggen hun ei in 

mei 
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