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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 2 december:  

 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan… ja hoor 

hij is weer in’t land! Vandaag komt Sinterklaas met zijn 

zwarte pieten op bezoek! Hopelijk zijn jullie allemaal braaf 

geweest. We mogen hem ontvangen samen met jullie om 

14u en zwaaien hem en onze kapoenen terug uit om 17u.  

 

 

 

 

Zondag 9 december:  

 

Nu Sinterklaas geweest is kunnen we ons bezighouden met de gezellige 

kerstsfeer. En wat is er nu gezelliger dan allemaal samen een leuke film te 

kijken? Jullie zijn welkom in onze cinema vanaf 14u en om 17u mogen jullie 

na een super toffe film terug naar huis.  

 

 

Zondag 16 december:  

Ons jaarlijks kerstfeestje is weer van de partij! Jullie zijn allemaal 

welkom om een heerlijk hapje te eten en jullie voetjes onder tafel te 

schuiven. Ons kerstfeest zal doorgaan van 11u30 en na een ronde 

volle buik mogen jullie naar huis gaan om 14u30. Over de 

cadeautjes zullen jullie ouders nog een mailtje ontvangen.  

 

 

 

Zondag 23 & 30 december:  

We begrijpen dat jullie je moeten voorbereiden op jullie kerstfeest 

en het nieuwe jaar. Daarom is het GEEN scouts. We zien jullie 

volgend jaar weer terug!  

 

                      

 
Jullie allertofste leiding,  

Bent, Rikke,Zoë,Alexia,Eline en Hanne 

  



Kabouters 
Zondag 2 december 

We zijn weer op dat punt in het jaar waarop het bijna 6 december 

is, en dat wil zeggen Sinterklaas. Wij gaan onze creatieve skills aan 

het werk zetten voor de sint. Denk dus al vast maar na over wat je 

wil maken, en dan kunnen we hem verassen met mooie 

knutselwerkjes als hij langskomt! 

Zondag 9 december 

Stof jullie hersentjes maar eens goed af want je gaat ze vandaag zeker nodig hebben. Wij gaan namelijk 

quizen, maar niet zomaar quizen. Wij gaan een quiz doen waarvoor je niet alleen goed moet nadenken, maar 

ook actief moet bezig zijn. De gewone quizvragen worden namelijk afgewisseld met leuke doe-rondes. Zeker 

komen dus! 

Zondag 16 december 

Vandaag is het eindelijk zo ver, we hebben ons kerstfeestje, yeeeaaah! We gaan het lekker 

gezellig maken met allerlei snacks, drinken en hopen gezelschapsspelletjes. Er zullen er 

genoeg aanwezig voor ieders wat wil. Maar let wel goed op, vandaag beginnen we om 12.30u 

en eindigen we om 15.30u, niet vergeten dus! 

 

 

 

Zondag 23 & 30 december 

Deze twee weken is het jammer genoeg geen scouts, oooooh. Jullie kunnen nu met volle teugen genieten van 

een welverdiende kerstvakantie. Denk maar even niet aan school en wij zien jullie in januari terug. Dan starten 

we het nieuwe jaar met weeral een geweldige vergadering. Tot dan!!!!! 

Groetjes van jullie topleiding 

Ruben, Yarni, Wannes & Nette 

  



Welpen 
 

Zondag 2 december 

Haal al jullie liedjes al maar boven, want sinterklaas is weer in het land! 

En vandaag is hij de eregast bij scouts Nijlen! Jippieee! Allen aanwezig 

om deze speciale gast te verwelkomen om 14 uur en om 17 zwaaien we 

hem allemaal terug uit.  

 

 

 

 

Vrijdag 7 december 

Vandaag geen vergadering op zondag, maar op vrijdag! Tijd om jullie hersens en jullie 

kaakspieren te laten werken, want vandaag doen we een kauwgomballen quiz. Vanaf 

18 uur 30 mogen jullie al jullie antwoorden op ons afvuren. Om 21 uur zullen winnaars 

en verliezers terug naar huis gaan.  

 

 

 

Zondag 16 december 

Nu Sinterklaas terug is naar Spanje en onze chocolade voorraad al flink 

verminderd is, is het tijd voor kerstbomen en slingers. Kerstmis op de scouts 

betekent lekker eten, cadeautjes en leuke spelletjes. Om 12u30 zijn jullie 

allemaal welkom voor een lekker kerstdineetje. Jullie mogen allemaal een leuk 

cadeautje meenemen van maximum 5 euro. Om 15u30 mogen jullie terug naar 

huis.  

 

Zondag 23 december 

Helaas, vandaag geen scouts… jullie leiding is nog volop kerstmis aan het 

vieren.  

 

Zondag 30 december 

Jammer jammer jammer, vandaag weer geen scouts, maar wel bijna oudjaar! Geniet allemaal van het 

vuurwerk en veel plezier met het inkleuren van de kleurplaat op het einde van het maandblad 😉 ! 

 

Vrolijke groetjes, de welpenleiding  

Eva, Sander, Stijn en Flisse 

  



Jonggidsen 
Zondag 2 december 14:00-17:00 

Jaja, het is weer december en dit betekent dat de Sint weer komt! Dit wil dus zeggen dat we snoep gaan eten 

tot we buikpijn hebben, misschien een beetje kou gaan lijden en zeer waarschijnlijk lichtjes voor schut gezet 

worden...  Super leuk dus! Zie jullie allemaal dan.  

 

Zaterdag 8 december 19:00-22:00 

Met al dat harde studeren dat jullie allemaal doen hebben we dringend pauze nodig en wat is nu betere 

ontspanning dan naar de scouts te komen?! En dit gaan we in volle stijl doen, we halen er alle stoppen uit met 

onze singstar/justdance avond! We beginnen om 19u en gaan lekker laat door tot 22u! 

 

Zondag 16 december 17:00-20:00 

De examens zijn (bijna?) gedaan wat betekent dat de kerstvakantie eraan komt! Dringend tijd dus om samen 

gezellig rond die mooie kerstboom te gaan zitten en lekker te eten. Hierbij hoort natuurlijk dessert dus haal 

allemaal jullie beste kookkunsten maar boven en maak je favoriete dessert dan houden we een echte 

desserten wedstrijd! 

 

Dikke kusjes en veel succes met de examens! 

Jullie mega geweldig toffe leiding  



Jongverkenners 
 

Zondag 2 december 

Daar wordt aan de deur geklopt… vandaag is de dag om nog eens 

goed te bewijzen dat jij braaf kan zijn. Wil jij weten of jij een 

grote deugniet bent geweest dit jaar? Kom dan om 14u00 naar 

de scouts en dan zal Sinterklaas je alles vertellen. Om 17u00  mag 

je terug naar huis.  

 

Zondag 9 december 

Aangezien jullie zo graag met spaghetti spelen is het vandaag spaghettivergadering!! 

Vergeet dus zeker niet om niet je beste kleren aan te doen. Zo’n toffe vergadering wil je 

toch zeker niet missen he?! We verwachten jullie om 14u00 op de scouts en om 17u00 

mogen jullie terug naar huis.  

 

 

 

Zondag 16 december 

Deze zondag is het geen gewone vergadering. Vandaag is het kerstfeestje JEEJJJJ!!!! Voor deze gezellige party 

verwachten wij jullie op de scouts om 17u00 dan kunnen we er samen iets leuks van maken met lekker eten. 

Om 20u00  is het feestje al weer afgelopen en mogen jullie weer naar huis vertrekken. 

 

Zondag 23 december 

Vandaag doen we geen vergadering dus kun je eens goed uitrusten van school en kun je vol energie de vakantie 

in!! Geniet van je vakantie en alvast een gelukkig nieuwjaar!! En tot na de vakantie in het nieuwe jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nette, Samuel, Fien.  



Givers 
 

Zondag 16 december 

Het is weer tijd voor een feest, meer bepaald een kerstfeest. Kom daarom 

allemaal zeker van 17 uur tot 20 uur naar de scouts. 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat de meesten onder jullie examens hebben in december gaan we onze 

activiteiten op vrijdag avond doen. Meer info over deze activiteiten komt via 

onze giver facebook groep, dus houd deze zeker in de gaten.  

 

 

 

 

 

 

Veel succes met examens, prettige feestdagen en een gelukkig nieuw jaar.  

Dikke smakkerds van jullie leiding Rik & Arne.  

 

  



 



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

