
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

v.u. : vzw Spartikijn – Broechemsesteenweg 217, 2560 Nijlen  

 1 Sparlekijn 

Jaargang 2021-2022                                September www.scoutsnijlen.be 



Contactgegevens  

 

 

Tak Leiding bellen naar mailen naar 

Kapoenen ? ? kapoenen@scoutsnijlen.be  

Kabouters ? ? kabouters@scoutsnijlen.be  

Welpen ? ? welpen@scoutsnijlen.be  

Jonggidsen ? ? jonggidsen@scoutsnijlen.be  

Jongverkenners ? ? jongverkenners@scoutsnijlen.be  

Givers ? ? givers@scoutsnijlen.be  

Jins Marieke Leirs 
Ellen De Schrijver 

 jins@scoutsnijlen.be  

Groepsleiding Elien Wille 
Lande Roevens 
Nette Peeters 

0491 93 53 42 
0479 32 76 44 
0470 63 69 05 

groepsleiding@scoutsnijlen.be  
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Kapoenen 
 

Zondag 5 september 

Joepiedepoepie! Het nieuwe scoutsjaar gaat terug beginnen. Jullie zijn 
allemaal uitgenodigd op onze jungle-startdag. Wij hebben er alvast 

super veel zin in! Maar wie zijn wij nu eigenlijk? Om te ontdekken wie 
de nieuwe kapoenenleiding wordt, moeten jullie van 14u tot 17u naar 
de scouts komen! 

Zondag 12 september  
We starten het jaar met een echte klassieker, namelijk 
PLEINSPELLETJES! De spelletjes worden nog eens opgefrist voor 
diegene die ze al een beetje vergeten waren en aan de nieuwe 
kapoentjes worden deze scoutsspelen uitgelegd. Het wordt een 

namiddag vol spel en plezier. Jullie zijn allemaal welkom van 14u 

tot 17u. 

 
 
 
 

Zondag 19 september 

Het nieuwe scoutsjaar is nog niet zo heel lang bezig. Wij kennen dus 
ook nog niet zo heel veel namen. Om hier verandering in te brengen 
doen we vandaag kennismakingsspelletjes. Zo leren jullie ook jullie 
medekapoentjes goed kennen! We verwachten jullie tegen 14u en 

tegen 17u mogen jullie moegespeeld terug naar huis vertrekken. 

 

Zondag 26 september 

Vandaag veranderen we van speelplek. We trekken naar het bos 

voor een megategek bosspel. Al de kapoenen die mee op 
avontuur willen zijn welkom van 14u tot 17u. Vergeet jullie 

stapschoenen niet en als de zon geen zin heeft om langs te 
komen is ook een regenjas zeer handig.   

 
 
 
 
  

 
Zonnige en mysterieuze groetjes van jullie nieuwe leiding! 

Lama, kauw, wasbeer, scholekster en sifaka  



Kabouters  

 
Zondag 5 september 
Vandaag komen jullie eindelijk te weten wie jullie supertoffe 
leiding gaat zijn voor het komende jaar. Kom het van 2 uur tot 

5 uur het ontdekken op de startdag van onze scouts! Ouders 
zijn uiteraard ook uitgenodigd om eens langs te komen, of iets 

te komen drinken. Spannennddd!!! 

Voor meer informatie check onze Facebookpagina 

 

 

 

Zondag 12 september 
Na zo lang geen scouts te hebben gehad is het eindelijk tijd 
om er terug in te vliegen. We starten direct met een 

klassieker, namelijk een bosspel!! Jullie worden om 2 uur op 
de scouts verwacht om tegen 5 uur moe en hopelijk als 

winnaar naar huis te keren. 

 

 

Zondag 19 augustus 
Vandaag mag iedereen vriendjes meenemen want het is vriendjesdag. ☺ JOEPIEEE! Van 2 uur tot 5 uur 

spelen we de leukste spelletjes. Bereid jullie al maar voor op een megageweldige namiddag! 

 

 

Zondag 26 augustus 
En dan de leukste vergadering van het hele jaar… 

OVERGANG. Trek zeker slechte kleren aan die voor weg te 
gooien zijn. Reservekledij is ook een aanrader. We beginnen 

om 2 uur en om 5 uur mogen jullie onherkenbaar naar huis. 

 

 

 

 

Groetjes van jullie toekomstige leiding xxx 



Welpen  

 
Zondag 5 september 
Eeeeeeindelijk is het weer tijd… 
Tijd voor een megabangelijk, knotsgek, supertof 

nieuw scoutsjaar!! Na weer een zomer vol te gekke 
kampen zijn we helemaal klaar om er terug in te 
vliegen. Om 14 uur gaan we officieel van start met 
een jaar vol toffe spelletjes en ravotten! Pak dus 
zeker al je vriendjes mee en kom ontdekken wie 
jullie nieuwe megatofsuperfantastische leiding is. 
Om 17u mogen jullie terug naar huis.  

 
 

Zondag 12 september 
Omdat we elkaar eigenlijk nog niet zo goed kennen, gaan we daar verandering in brengen!   

Vandaag starten we om 14u met kennismakingsspelletjes en hopelijk kunnen jullie om 17u naar huis gaan 
met een heleboel nieuwe vriendjes! 
 
 

Zondag 19 september 
Balleke stamp, wa was da nu ook alweer? En waar waren nu ook alweer de goei  verstopplekjes?    Met 
een nieuw scoutsjaar is het dringend tijd om onze pleinspelletjes nog is op te frissen. Jullie worden aan 
de scoutslokalen verwacht van 14u tot 17u. 
 
 

Zondag 26 september 
 

 
 
Ingrediënten voor een bangelijk bosspel (14u-17u): 

• Een bos natuurlijk       
• Klakkebuize 

• Zoutdeeg 
• Jullie megatofsuperfantastische leiding 

• Nog knotsgekkere welpen 
 
 

 

Veel groetjes van jullie nieuwe megatofsuperfantastische leiding! 
 



Jonggidsen  

 

Zondag 5 September 
Vandaag de geboorte van een nieuw jaar! Zet je beste beentje maar voor en 
kom ontdekken wie jullie nieuwe leiding zal zijn. 
Dit kun je komen doen vanaf 14u en om 17u ga je hopelijk naar huis dolblij 
met de leiding waar je de rest van het jaar mee opgescheept zit.  

 

 
 
 

Zondag 12 September 
Goeie start van het jaar:meer dan de helft van jullie leiding zit nog vast 
op een ander continent en daarom hebben we speciaal voor jullie 
prachtige vervanging voorzien! Vandaag leren jullie elkaar beter kennen 
en komen de diepste geheimen van jullie leiding misschien wel boven! 
Allen aanwezig van 14u tot 17u! Vul op voorhand zeker de link in die we 
jullie  ook nog eens bezorgen via mail! 
(https://forms.gle/bes9b199SfHeA3mQ6)  

 

 

Zondag 19 September 
Tijd voor het eerste bosspel van het jaar. Neem zeker jullie fiets 
mee, want net zoals Timon en Pumba gaan we op avontuur en 
trekken we naar spannendere oorden dan de Kesselse heide. 
Allen om 14u dus met de fiets aan het lokaal. Om 17u kunnen 
jullie terug naar huis koersen. 

 

 

Zondag 26 September 
Vandaag vettige spelen! Trek dus allemaal kleren aan die super vuil mogen 
worden zodat we ons vanaf 14u rot kunnen amuseren. Niet gevreesd: we 
maken er een leuke overgang ( zet al die horrorverhalen dus al maar uit jullie 
hoofd ;) ) Neem zeker iets warm, proper mee en een handdoek zodat we om 
17u terug opgewarmd naar huis kunnen gaan! 

 
 
 
 
 
 
 
Kwik, kwek, kwak en wie weet hoeveel anderen nog! 

 
PS: Tip over jullie nieuwe leiding: ze hebben een kleurentotem 

https://forms.gle/bes9b199SfHeA3mQ6


Jongverkenners  

 
 

Zondag 5 september 
 

TIJDSTIP: 14.00 – 17.00u 
LOCATIE: Scoutslokalen 
ACTIVITEIT: startdag 
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Zondag 12 september 
 

TIJDSTIP: 14.00 – 17.00u 
LOCATIE: Scoutslokalen 
ACTIVITEIT: kennismaking 
 

Zondag 19 september 
 
TIJDSTIP: 14.00 – 17.00u  

LOCATIE: Scoutslokalen 
BENODIGDHEDEN: slechte 
kleren en verse kleren 
 

Zondag 26 september 
 
TIJDSTIP: 14.00 – 17.00u 
LOCATIE: Scoutslokalen 
TARGET: Kesselse Heide 

 
 



Givers  

 
Zondag 5 september 
Eindelijk is het zover, de zomer is voorbij en de scouts begint 
weer jipie jeej! Vandaag kunnen jullie lekker bij babbelen 

terwijl jullie ontdekken wie jullie leuke nieuwe leiding wordt. 
Wij hebben er alvast zin in, hopelijk jullie ook! 

 

 
Zondag 12 september 
Nu het afwachten voorbij is en jullie weten wie wij zijn, is het tijd 
om elkaar weer wat beter te leren kennen. Jaja jullie kennen 
elkaar al mega goed blabla maaaar er zijn weer nieuwe eerste 

jaartjes en die moeten we natuurlijk ook goed leren kennen!   

 

Zondag 19 september 
Na vorige week zijn we allemaal dikke dikke vriendjes en 
weten we van die nutteloze dingen zoals oh hij/zij heeft 
een hond of 5 broers, super interessant allemaal! Nu is het 
tijd om ervoor te zorgen dat iedereen van jullie zich een 
echte giver kan noemen en dat gaat alleen maar door een 

mega serieuze (smerige) overgang!  

 

Zondag 26 september 
Hopelijk hebben jullie allemaal goed genoten van jullie douche na 
vorige week en niet al jullie vrienden weggejaagd met jullie stank, 
want vandaag is het vriendjesdag! Het zou zeker zonde zijn als 

jullie niemand kunnen meenemen omdat iedereen moest 
wegvluchten. Neem vandaag dus zeker allemaal jullie beste 

vriendjes mee en wie weet zijn we volgende week wel ineens met 

20 man meer!  

 

 

 

Dikke knuffels en kusjes van jullie lieve knappe leiding XOXO 



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 – 18:00 

Woensdag 10:00 – 18:00  

Donderdag 10:00 – 18:00  

Vrijdag 10:00 – 18:00  

Zaterdag 10:00 – 17:00 

Zondag Gesloten 
 

 

Trapper winkel Herentals 
Hiernaast kan je ook altijd een heel stuk dichterbij terecht bij de Trapper winkel in 
Herentals. Zij bieden een kleiner aanbod dan de Hopper maar zeker voldoende voor de 

basisscoutsvoorzieningen.  

Lierseweg 124, 2200 Herentals 
Tel. 014 21 17 83  

https://www.trapper.be/  
 

Maandag Gesloten 

Dinsdag 10:00 – 12:30 & 13:30 – 18:00 

Woensdag 10:00 – 12:30 & 13:30 – 18:00 

Donderdag 10:00 – 12:30 & 13:30 – 18:00 

Vrijdag 10:00 – 12:30 & 13:30 – 18:00 

Zaterdag 10:00 – 12:30 & 13:30 – 20:00 

Zondag Gesloten 

 


