
 

2 SPARTIKIJN 
jaargang 2018-2019 Oktober www.scoutsnijlen.be 

 
 

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



Contactgegevens 
  

Tak Leiding Mailen naar: Bellen naar: 

Sparlekijn 

Kapoenen Alexia Desmedt  
Eline Mastbooms 
Rikke Beeckmans 
Hanne Verheyen 
Bent Smets 
 

kapoenen@scoutsnijlen.be 0479 07 78 69 
0479 43 48 20 
0475 81 31 40 
0471 27 58 89 
0494 05 32 81 

Kabouters Ruben Vanstiphout 
Nette Peeters 
Yarni Dierckx 
Wannes Van Meensel 

kabouters@scoutsnijlen.be 0496 42 43 67 
0470 63 69 05 
0498 60 80 31 
0478 06 49 33 
 

Welpen Sander Celis 
Flisse Peeters 
Eva Laura Coutteel 
Stijn Geens 
 

welpen@scoutsnijlen.be 0494 31 56 32 
0470 63 69 07 
0473 42 32 78 
0475 62 43 67 

Jonggidsen Wannes Leirs 
Isabeau Coutteel 
Sylke Maes 
 

jonggidsen@scoutsnijlen.be 0470 83 27 42 
0483 16 40 91 
0479 43 48 20 

Jongverkenners Samuel Vandenberghe 
Fien Torfs 
Nette Van Elsen 

jongverkenners@scoutsnijlen.be 0468 23 78 21 
0489 96 34 18 
0485 98 37 37 
 

Givers Rik Celis 
Arne Maes 

gidsen@scoutsnijlen.be 0498 35 19 32 
0491 88 88 51 
 

Jins Emeline Van Roie 
Marieke Leirs 
 

jins@scoutsnijlen.be 
 

0499 76 26 91 
0471 11 47 24 

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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Kapoenen 
Zondag 7 oktober – Pleinspelen 

Aangezien we met een hele hoop nieuwe leden zijn die onze 

favoriete soutsspelen nog niet kennen, leek het ons verstandig om 

tijdens deze vergadering al deze spelletjes eens uit te proberen. 

Kom om 14u ontdekken hoe het er aan toe gaat op een echte 

scoutsvergadering. Tegen 17u zijn we uitgespeeld en mogen jullie 

weer naar huis. 

Zondag 14 oktober – Bosspel 

Nu de herfst al volop in het land is, gaan we eens kijken hoe het 

er aan toe gaat in ons favoriete bos. Dit bos is gelegen in de 

Kesselse Heide en wordt bewoond door een kudde schapen. 

Zoals elk jaar gaan we met onze kapoenen deze schapen een 

bezoekje brengen. We vertrekken aan de scoutslokalen stipt om 

14u en zijn rond 17u terug. 

Zondag 21 oktober – Kauwgomballen quiz 

Hoe goed kennen jullie je leiding en hoe goed kennen jullie elkaar? 

Zijn jullie op de hoogte van het laatste nieuws, de nieuwste roddels 

in Hollywood en zijn jullie echte bollenbozen? Kom het vandaag 

ontdekken op onze Grote Kapoenen Quiz. Onze quizmaster staat 

klaar voor jullie om 14u. Rond 17u worden de prijzen uitegedeeld 

en mogen jullie weer naar huis. 

Zondag 28 oktober – Halloween vergadering 

De spoken en spinnen zijn weer van de partij voor hun favoriete dag van het jaar: 

HALLOWEEN 

Vandaag gaan we samen met hen griezelen. Trek daarom je aller griezeligste verkleedkleren 

aan voor deze vergadering! We starten om 14u en als we om 17u uitgegriezeld zijn, mogen 

jullie weer naar huis. 

Griezelige groetjes,  

Alexia, Bent, Eline, Hanne, Rikke 



Kabouters 
Zondag 7 oktober: 

WAT ETEN WE VANDAAG? SPAGHETTIIIIIIIIII !!!! SPAGHETTIIIIIII !!!!! 
WAT ETEN WE ZO GRAAG? SPAGHETTIIIIIIIII !!! SPAGHTTIIIIIII !!!!! 
Bereid jullie al maar voor want vandaag doen we allerlei spelletjes met spaghetti. Dit 
wilt zeggen dat we ons weer kei hard gaan amuseren en daarbij: ETEN ETEN ETEN !! 
Allemaal welkom met een lege maag om 14u en hopelijk is deze wel gevuld tegen 17u. 

 

Zondag 14 oktober: 
Nieuw jaar, nieuwe kabouters, dit kan maar één ding 
zeggen: OVERGANG! 
Trek dus allemaal kleren aan die vuil mogen worden en neem reservekledij mee. 
We verwachten jullie om 14u en om 17u mogen jullie allemaal als echte, grote, 
kabouters terug naar huis, zodat we er weer een heel jaar tegen aan kunnen! 
 
 

 
 
 
 

Zondag 21 oktober: 
 
Spinnensoep en kikkerdril met slakken of eerder kakkerlakken ogen met een beetje 
zweet van den heks uit het trollenbos? Gekker kan het haast niet! 
Wat we vandaag gaan maken in onze Halloweenkeuken kan je komen ontdekken van 14u 
tot 17u. 
Wie graag verkleed komt als enge heks of spook mag dat zeker ook doen! 
 

Zondag 28 oktober: 
 
Om te weten te komen wat we vandaag gaan doen, moeten jullie eerst de letters in de juiste volgorde zetten:  

 

 LESPELNEPIN 
 
Gevonden? Kei goed!  
Kom het ontdekken om 14u en om 17u zullen jullie het raadseltje wel opgelost hebben ;-) 
 

  



Welpen 
7 oktober: 

Het is het nieuwe scoutsjaar dus moeten we opnieuw testen  wie de beste is en dat gaan we 

testen in één tegen allen. Wil je bewijzen dat je beter bent als de leiding kom dan naar 

de scouts van 14-17 uur. 

 

14 oktober: 

We gaan nog eens naar de Kesselse heide maar nu om 

te tonen hoe goed jullie taktiek is met de klakkebuizen. 

Wat is er leuker dan met klakkebuizen schieten?  

klakkebuizen schieten met je vrienden natuurlijk ,dus 

breng allemaal jullie vriendjes  mee naar de scouts. 

 

 

21 oktober: 

Horen, zien,voelen en ruiken. Jaja vandaag komen ze allemaal aan bod op onze enige echte   

5 zintuigen-vergadaring! Bereid je zintuigen al maar voor zodat ze om 14 uur op topniveau zijn 

en om 17 uur kunnnen jullie allemaal terug naar huis. 

 

 

28 oktober: 

Vandaag gaan we  testen hoe goed jullie 

kunnen samenwerken, hoe snel en hoe 

behendig jullie zijn. Dit doen we aan de hand 

van estafettespelletjes. 

  



Jonggidsen 
07/10  

Nu iedereen officieel jonggids is, wordt het dringend tijd dat we elkaar eens goed 

leren kennen. Iedereen om 14:00 op de scouts voor een heleboel diep gaande 

gesprekken en hopelijk gaan we om 17:00 allemaal als dikke vriendjes naar huis. 

14/10  

Het is alweer een tijde geleden dat we in het bos geweest zijn dus laten we de 

Kesselse Heide maar weer eens onveilig maken met een goed bosspel. We 

vertrekken om 14:00 en tegen 17:00 zouden we normaal allemaal terug moeten 

zijn met 100den schrammen op onze benen. 

21/10  

Het mosselfeest komt er weer stilaan aan dus dat betekent dat wij onze geweldige 

sjor kunsten moeten boven halen. Hopelijk zien we jullie allemaal om 10 uur op de 

scouts om (weeral) iets geweldigs te bouwen! 

28/10  

Vorige week hebben we hard gewerkt dus deze week mogen we uitrusten en hoe 

gaat dat nu beter dan met eten?! We gaan onszelf lekker verwennen en ons buikje 

rond eten. Het diner start om 14:00 en is gedaan om 17:00. 

 

Groetjes  

Jullie mega geweldige leuke leiding. 

 
  



Jongverkenners 
Beste Jong-verkenners! Nu de groep elkaar al wat beter kent, vliegen we er deze maand weer 

volledig in met leuke en leerrijke activiteiten! 

 

 

 

Op 7 oktober gaan we de apen en bavianen in jullie naar 

boven laten komen. (Wat niet al te moeilijk zal zijn.) Want 

we trekken namelijk naar het bos! Het is sterk aangeraden 

om met de FIETS te komen deze vergadering.  

 

 

Tijdens de vergadering van 14 Oktober gaan we helemaal LOCO op de scouts met vele gekke 

opdrachten in een één tegen allen! 

 

 

 

21 Oktober is een speciale zondag! Vandaag 

gaan we namelijk samen met de Jong-gidsen en 

de Givers een techniek-/sjor- vergadering 

houden! We gaan alle sjorkunsten en -

technieken weer afstoffen in jullie 

hersenpannetjes en wie weet wel wat coole 

dingen bijleren! 

 

De zondag van 28 oktober gaan we gezamenlijk Antwerpen op stelten zetten! Het is zéér 

belangrijk dat iedereen met de FIETS naar de vergadering komt, en een SLOT bij heeft! We 

rijden dan naar het station van Nijlen en nemen daar de trein. We zijn rond 5u terug aan de 

scouts.  



Givers 
7 oktober 

Sinds we van de scouts zijn worden we geacht om 

boomknuffelaars te zijn. Dus da gaan we dan ook 

doen vandaag. Bosspel om 14u en om 17u zal de 

schors wel van de bomen zijn.  

 

14 oktober 

ELLE MOE IS ELLE VA ! 

Ja ge hoort da goe, en als ge er iet op tegen hebt moet ge vooral afkomen om ons het 

tegendeel te bewijzen. Let erop, ge moet in het uniform van het andere geslacht komen. Ge 

zijt me genoeg om te wisselen. Met andere woorden, verkenners in rok en gidsen in broek ! 

 

21 oktober 

Ook dit jaar komt er weer een mosselfeest aan. 

YEEEEEEEEEY… Hoog tijd dus om nog eens te gaan 

sjorren. We beginnen er al om 10u en hopelijk staat 

er tegen 17u een fantastische constructie recht met 

jullie hulp ! 

 

28 oktober 

Gij moet ni denken, het leger denkt voor u. We gaan vandaag lekker oorlogje spelen. Liefst 

zonder doden en gewonden, daarom dat het met klakkebuizen en zoutdeeg zal zijn. 

 

Groetjes, 

De 3 musketiers zonder den derde… 

  



Hopper Winkel Antwerpen 

 

Wilrijkstraat 45 - 2140 Antwerpen (hoek Plantin en 
Moretuslei) 

Tel. 03 297 37 34 
winkel.antwerpen@hopper.be 

Maandag Gesloten 

Dinsdag 10:00-12:00 | 12:30-18:00 

Woensdag 10:00-12:00 | 12:30-18:00 

Donderdag 10:00-12:00 | 12:30-18:00 

Vrijdag 10:00-12:00 | 12:30-18:00 

Zaterdag 10:00-12:00 | 12:30-17:00 

Zondag Gesloten 

  

Sluitingsdagen in 2018 

• 1 mei, 10 mei 
• 21 juli 
• 15 augustus 
• 1 november 
• 24 tem 31 december 

 

https://www.google.com/maps/place/Hopper+winkel+Antwerpen/@51.2091436,4.4358883,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xb63322faa89b3411!8m2!3d51.2091436!4d4.438077
mailto:winkel.antwerpen@hopper.be

	Contactgegevens
	Kapoenen
	Kabouters
	Welpen
	Jonggidsen
	Jongverkenners
	Givers
	Hopper Winkel Antwerpen
	Sluitingsdagen in 2018
	 1 mei, 10 mei
	 21 juli
	 15 augustus
	 1 november
	 24 tem 31 december



