
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 3 Sparlekijn 

Jaargang 2021-2022                                November www.scoutsnijlen.be 



Contactgegevens  

 

 

Tak Leiding bellen naar mailen naar 

Kapoenen Senne Mastbooms 
Tinka Claes 

Celien Boedt 
Robbe Geens 
Jitske Luyten 

0472 74 82 05 
0472 82 22 81 

0479 23 32 16 
0470 34 74 77 
0468 35 21 86 

kapoenen@scoutsnijlen.be  

Kabouters Alexia Desmedt 
Zoë Janssens 
Flore Gielis 

0479 07 78 69 
0468 23 09 20 
0478 29 59 22 

kabouters@scoutsnijlen.be  

Welpen Nette Peeters 

Lien Gielis 
Joke Nicasi 

Cas Huisman 
Toke Claes 

0470 63 69 05 

0470 82 48 91 
0487 18 42 53 

0474 95 22 34 
0489 69 26 94 

welpen@scoutsnijlen.be  

Jonggidsen Flisse Peeters 
Rikke Beeckmans 
Timo Loubin 
Wannes Bogaerts 

0470 63 69 07 
0475 81 31 40 
0484 02 16 90 
0477 77 00 94 

jonggidsen@scoutsnijlen.be  

Jongverkenners Elien Wille 
Lande Roevens 
Matties Roofthooft 

0491 93 53 42 
0479 32 76 44 
0487 02 88 79 

jongverkenners@scoutsnijlen.be  

Givers Fien Torfs 
Sylke Maes 
Jitse Maes 

0489 96 34 18 
0491 95 56 18 
0484 47 47 68 

givers@scoutsnijlen.be  

Jins Marieke Leirs 
Ellen De Schrijver 

0471 11 47 24 
0498 06 19 27 

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 
5-6-7 November 
Zeg ken je Jan de mosselman, de mosselman, de mosselman,… 
Dit weekend is het weer zo ver. Jan de mosselman komt langs 
in Nijlen. Jullie kunnen mosseltjes komen eten op de scouts! Je 
kan komen smullen op vrijdag, zaterdag en zondag. Je kan 
bestellen voor het mosselfeest via deze link: 
https://forms.gle/MVUEUXqafv4Lw15n6 

Let op! Je kan enkel komen eten of afhalen als je op voorhand 
besteld hebt. 

BESTELLEN KAN TOT 29 OKTOBER (16u) 
Wij verwachten jullie allemaal op dit fantastisch eetfestijn! 
 

14 November 
 
Blindenvoetbal, rolstoelrugby en nog veel meer. Vandaag houden we 
paralympische spelen. Joepie!  
Kom van 14u tot 17u naar de scouts en laat zien dat geen uitdaging te groot 

is.  
 

 

21 November 
 
Kan jij goed lopen, touwtje springen, liedjes zingen en toiletrollen 
nummeren? Dan zullen deze vaardigheden vandaag zeker van pas 
komen. Samen moeten jullie de leiding verslaan en alle 
opdrachten tot een goed einde brengen. Kom het kapoenenteam 
versterken tegen 14u en tegen 17u hebben jullie misschien jullie 
ijzersterke leiding verslaan.  
 

 
 

28 November 
Vandaag draait onze vergadering rond één ding: ballen. We verwachten jullie 

om 14u aan de scouts en om 17u mogen jullie naar huis gaan als 

professionele voetballers, basketters, of wat dan ook! Tot dan! 
 

 
 

 
Vele groetjes en mosseltjes, 
Jan de mosselman en de leiding 
 

https://forms.gle/MVUEUXqafv4Lw15n6?fbclid=IwAR010alAX3odGL_Q_UTPPvwN2nsoBEmz0G94Ntjt_8XPDo5YpuxKh4x_dSc


Kabouters  

 

 

5-6-7 november 
 

Zeg ken je Jan de mosselman, de mosselman, de 
mosselman,… Dit weekend is het weer zo ver. Jan de 
mosselman komt langs in Nijlen. Jullie kunnen mosseltjes 
komen eten op de scouts! Je kan komen smullen op vrijdag, 
zaterdag en zondag. Je kan bestellen voor het mosselfeest via 
deze link: 
https://forms.gle/MVUEUXqafv4Lw15n6 
Let op! Je kan enkel komen eten of afhalen als je op voorhand 
besteld hebt. 
BESTELLEN KAN TOT 29 OKTOBER (16u) 

 
 
 

 

14 november 
 

Wat is er gebeurd? Hoe is het gebeurd? Waar is het gebeurd? En 

wanneer is het gebeurd?? Kom naar de vergadering en vind de 
antwoorden op al jullie vragen!! Wees allemaal paraat om 14u en om 

17u mogen jullie weer naar huis! 
 

 

 

21 november 
Welke kabouter is het sterkst, het slimst, het snelst… ? We gaan dit ondervinden tijdens onze 
LADDERCOMPETITIE!!!!! 
Kom om 14u en ga om 17u als de grote overwinnaar naar huis!  
 

 
 

28 november 
SURPRISE! Wat we vandaag gaan doen blijft nog een groot GEHEIM! 

Kom allemaal om 14u en ontdek wat we voor jullie in petto hebben!!  
 
 

 
 

 
Vele kusjes en knuffels 
Jullie allerliefste, allermooiste en allertofste leiding 

https://forms.gle/MVUEUXqafv4Lw15n6
https://www.hln.be/nina-kookt/het-mosselseizoen-is-geopend-op-deze-plekken-eet-je-overheerlijke-mosselen~a2430041/
https://pixabay.com/nl/illustrations/sherlock-holmes-detective-462957/


Welpen  

 
5-6-7 november  
Dit weekend is het geen scoutsvergadering… maaaaar MOSSELFEEST!! Dus kom zeker allemaal van onze 
lekkere mosseltjes, videe of frikadelletjes met krieken eten. 

Er volgt nog een mailtje met extra info over het mosselfeest.   
 

 

 

14 november  
 

Vandaag doen we een dikzakken vergadering dus we spelen 
allemaal kei leuke spelletjes met een dikke buik. Vergeet zeker 

geen T-shirt van je mama of papa mee te nemen en enkele 
kranten.  Dan maken we er van 14u- 17u een DIK feestje van 

      

 

 

 

21 november 
We spelen vandaag een competitie tegen elkaar, maar niet zomaar eentje… een 
laddercompetitie!! Wat dat juist inhoudt kan je vandaag komen ontdekken op de scouts 

tussen 14u en 17u. 
 
 

 

28 november 
 

Pokemon!!! Gotta Catch ‘em All!!! De pokemons zijn nog altijd niet allemaal 

gevangen, kom jij mee zoeken vandaag tussen 14u en 17u? Wie weet vind je wel 
de enige echte pikachu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heel veel DIKKE knuffels van jullie leiding, 

Toke, Cas, Nette, Joke en Lien 



Jonggidsen  

 

5-7 november 
Zeg ken jij de mosselman, de mosselman, de mosselman? 

Zeg ken jij de mosselman? Die komt op reis in Nijlen! 

(Denk met muziek) 
Ja hoor! Je hoort het goed! Eindelijk terug onze lekkere 
mosseltjes kunnen eten op ons mosselfeest! Maak 
almaar lekker veel reclame. 
En jullie, als jonggidsen, hebben ook nog eens de eer om 
mee te mogen komen werken! ((lees moeten ;) ) Vrijdag 
hebben we taakjes voor jullie van 16u tot 20u, zaterdag 
van 11u tot 21u en zondag van 11u tot 18u. Kom 
wanneer je kan en wij voorzien lekker eten! 

 

 

Vrijdag 12- zondag 14 november 
Door de vergrijzing in België zijn ouderenreizen momenteel erg populair. Vele 

reisorganisaties spelen hier op in door hun aanbod aan georganiseerde reizen 
voor ouderen uit te breiden. Door deze populariteit, is er nog maar één reis 
beschikbaar, namelijk met vzw voor ouderen en kreupelen woonzorg Sparlekijn 
Nijlen. 
Vertaling: we gaan op weekend! 

Extra info volgt via mail! 

 

 

Zondag 21 november 
Zijn jullie soms ook jullie leiding beu?! Wij bieden jullie een 
oplossing. De derdejaarsvergadering pro is nu op de markt! 
De derdejaars jonggivers steken vandaag speciaal voor 
jullie een zot spel ineen! En jullie leiding? Die wordt van 
14u tot 17u gewoon terug lid! 
 

Zondag 28 november 
Wat eten we vandaaaaggg? SPAGHETTI SPAGHETTI! Wat eten wij zo 
graaaagggg? SPAGHETTI SPAGHETTi! Voila se en nu mogen jullie 
raden wat we van 14 tot 17u gaan doen! 

 
 

 

 

 

Byeeeeeeee, 

Jullie zoetlieve leiding 



Jongverkenners  

 
 
 

5-6-7 november  
Jippie! Na 2 jaar is het weet zover. Het Mosselfeest kan eindelijk terug doorgaan. 
Spoor zeker familie en vrienden aan om van onze lekkere mosseltjes te komen 
eten (meer info in de mail of op Facebook). We gaan ook jullie hulp inschakelen 

dit weekend. Meer info volgt!  
 
 

 

14 november 
Jippie weekend! Meer info volgt snel via mail en Whatsapp. Be there 
or be square.  
 
 

 

21 november 
Wat we vandaag gaan doen kon je eigenlijk wel al zien aankomen. Zo niet, zal het een grote verrassing zijn. Kom 

allemaal van 14 tot 17u naar de Scouts en ontdekt wat je eigenlijk al wist. 

 
 

28 november 
Handen op de rug, op één been of zonder zicht? Kom vandaag ontdekken of je 
nog kan functioneren met deze beperkingen. Wees paraat van 14u tot 17u op de 
Scouts.  
 
 

 
 
 
Vele groetjes jullie megafantastische leiding, 
  

* een slecht mopke kan nooit kwaad       
 



Givers  

 
Vrijdag, Zaterdag en Zondag 5, 6 en 7 November 

 
Buy your mussels at the scouts and i’ll show you my clam. 

 

 

 

 

 

 

Zondag 14 November 
 
Als ik nu voor jouw kook ben jij dan mijn toetje? 

 

 

Zondag 21 November 
 
Je lijkt me gezellig mag ik een spelletje met je spelen? 

 

 

 

 

Vrijdag, Zaterdag en Zondag 29, 30 en 31 November 
 
Ik ben een slak, maar ik ben mijn huisje verloren. Mag ik bij jouw 
slapen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

XOXO Sylke, Fien en Jitse 

 



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 

 


