
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 5 Sparlekijn 

Jaargang 2021-2022                                Januari www.scoutsnijlen.be 



Contactgegevens  

 

 

Tak Leiding bellen naar mailen naar 

Kapoenen Senne Mastbooms 
Tinka Claes 

Celien Boedt 
Robbe Geens 

0472 74 82 05 
0472 82 22 81 

0479 23 32 16 
0470 34 74 77 

kapoenen@scoutsnijlen.be  

Kabouters Zoë Janssens 
Flore Gielis 
Jitske Luyten 

0468 23 09 20 
0478 29 59 22 
0468 35 21 86 

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 
Beste kapoenen, 

 

Zondag 2 januari: Geen scouts 
 

Blijf vandaag nog maar even thuis en geniet van het einde van de vakantie. Vanaf 
volgende week vliegen we er terug in met toffe activiteiten.  
 

 

Zondag 9 januari 
 

Trek maar stevige schoenen aan vandaag want we gaan al onze energie eens 
lekker laten uitrazen tijdens een avontuurlijk bosspel. Gaan jullie mee naar het 
bos van 14u tot 17u?  
 

 

Zondag 16 januari 
 
Haal je mooie fiets, step, rolschaatsen, dat mooie skateboard of iets anders 

op wieltjes maar boven want vandaag is het vergadering op wieltjes. Rol om 
14u snel naar de scouts voor allemaal spelletjes op wieltjes en om 17u 
rollen jullie terug naar huis. 
 

Zondag 23 januari: Geen scouts 
 

Spijtig genoeg geen scouts vandaag :(( Wij zijn voor jullie supermegatoffe activiteiten aan het 
voorbereiden en tussendoor leren we natuurlijk ook nog voor onze examens. 

 

Zondag 30 januari 
 

Wie, wat, waar, wanneer en hoe? Een echte speurneus vindt zo het antwoord op deze vragen. Wij hebben 
jullie nodig om aanwijzingen te zoeken en zo een groot mysterie te ontrafelen. Van 14u tot 17u gaan we 
proberen de dader te ontmaskeren op de scouts. 

  

  

  

  

 

 

 

Heel veel knuffels van jullie leiding, 
Tinka, Robbe, Senne en Celien 



Kabouters  

 

 

Zondag 2 januari 
Jammer genoeg vandaag geen scouts.  De leiding 
moet nog uitrusten van het vele eten tijdens de 

feestdagen! Hopelijk hebben jullie fijne feestdagen 
gehad.  

 

 

 

 

Zondag 8 januari  
Jammer genoeg vandaag geen scouts.  Zoë is heel hard aan het studeren voor haar examens. Flore en 

Jitske zijn nog aan het uitrusten van het zware feesten met oudjaar. 
 

 

Zaterdag 15 januari: 
Yesss eindelijk terug scouts! We kunnen niet wachten om jullie terug te zien. Maar deze week spelen we 
op een zaterdagavond van 19-21u. We gaan is iets heel speciaal doen! Kleed je warm aan en kom naar 
de scouts. 
 

 

Zondag 23 januari: 
Vandaag spelen we nog eens op de Kesselse hei! Dus kleedt jullie warm aan en kom in camouflage 
kleuren! We vertrekken naar de Kesselse hei om 14u en we zijn terug op de scouts om 17u.  

 

 

Zondag 30 januari:  
Hoe verplaats jij jezelf naar de scouts? Met de auto? 
Met de fiets? Met een step? Maar al deze voertuigen 
hebben al zeker 1 ding gemeen. WIELTJES!!! We 

hebben vandaag dus een een superleuke vergadering 
op wieltjes! Haal je step, skateboard, rolschaatsen ,… 

maar boven en kom naar de scouts om 14u. we 
eindigen zoals gewoonlijk weer om 17u. 

 

 

 

 

 

 

Dikke coronavrije kussen van jullie leiding 

Jitske, Flore en Zoë 



Welpen  

Liefste welpen, 
 

Zondag 2 januari 
Vandaag willen we jullie graag wensen, een mooie tijd met allemaal lieve mensen.  

Met spijt moeten we jullie dus meedelen, dat jullie nog even moeten wachten om weer op de scouts te 
spelen.  
 

 

Zondag 9 januari 
Ook vandaag nog geen scouts, spijtig genoeg. Maar vanaf volgende week staan we er weer, de beste 
welpen ploeg!  
 

 

Zondag 16 januari 
We zetten ons jaar in met vergadering op wieltjes, met hopelijk niet 
te veel pijn aan onze hieltjes. Neem allemaal dus iets mee dat rollen 
kan, dan zorgen wij voor het spelletjes-plan. Om 14u mag je komen 
aanrollen, om rond 17u weer naar huis te bollen. 
 

 

Zondag 23 januari  
Deze zondag steken we vol met spelen, gekend uit Ierland. Highland Games noemt men het, tegen je 
vijand. Wie de sterkste en de snelste is, merken we vandaag, de verliezers moeten zich wel voorbereiden 
op een beetje geplaag. ;-)  

 

 

Zondag 30 januari 
Levende fruitninja, kennen jullie dat? Dan moet je fruit 

snijden, heel glad! Wie het beste fruit kan snijden, zal 
winnen. Maar daarvoor moeten we eerst om14u beginnen. 

Om 17u zullen we genoeg fruit in stukjes hebben gehakt, 
en waarschijnlijk ook een beetje gefikfakt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Dikke zoenen van jullie kapoenen, 
Nette, Cas, Toke, Joke en Lien 

Nijlen, 1 januari 2022 



Jonggidsen  

Liefste jonggidskes, 

 

2 Januari 
In het begin van een nieuw jaar,  
hebben wij weer een maandbladje klaar.  
Hebben jullie er al zin in? 

Dat is pech want het is geen vergadering. 

 Jullie leiding is nog zo moe. 
 Ze waren te laat naar hun bedje toe.  

 

9 Januari  
Hopelijk staan jullie deze week niet te zot  

want jullie blijven weer in jullie kot. 
Jullie leiding weer niet zien, wat een verdriet 

Wij missen jullie ook liever niet 

Het is niet fijn 

Hopelijk kunnen we snel weer samen zijn. 

 

 

16 Januari 
Vandaag lieve mensen 
Beantwoorden we all jullie wensen 
Toon maar jullie alles grootste lach 
Het is scouts deze dag 
Tussen twee en vijf zijn jullie aanwezig 
We houden ons met fietsbanden bezig 

                                  21 Januari 
Tussen zeven en tien we jullie ruiken 

Wannes en Timo brengen hun bierbuiken 
Flisse is ook van de partij 
Zij heeft veel illegaals bij 

Zie maar dat de politie jullie niet pakt 
Anders ben je zwaar gekakt 

 

 

30 Januari 
 

Vandaag niet te veel gemor, 
dan vangen we misschien wel een bulbasaur.  
Maar maak niet te veel gedender,  
anders verdwijnt Charmender.  
En zorg voor een goede commercial 
dan lok je misschien wel Squirtle.  
Ben er zeker van twee tot 5 

dan loop je heel wat Pokémons tegen het lijf.  



Jongverkenners  

 
Liefste Jongverkennertjes, 

 

We beginnen het jaar met 2 januari 
Nieuwjaar was een avondje vol pret 

Maar de leiding lag niet op tijd in zijn bed (Geen vergadering) 
 

Hierna komt 9 januari, helaas nog steeds niemand van de partij. 

Maar volgende week worden jullie dubbel zo blij (Geen vergadering) 
 

Vrijdagavond 14 januari van zeven tot tien 

Willen we jullie graag aan de Scoutslokalen zien 

Pak je voor onze tocht zeker goed in 

Want we hebben heel veel zin in 

 

Vrijdagavond 21 januari, wat een plezier 

kom het van zeven tot tien ontdekken hier 
Neem je jas en dikke trui zeker mee 

Misschien zien we deze keer wel een ree 

 

30 januari, weer een zondag van de partij 

Jippie, examens bijna gedaan, de leiding is blij 
Het is weer van twee tot vijf 

Dat staat buiten kijf. 
 

Jullie kapoentjes, 
Matties, Lande en Elien 

Nijlen 1 januari 2022 

 

 

 



Givers  

 

 

Zaterdag 15/1/22 
Hopelijk mogen we eindelijk weer binnen want het is tijd om 
ons lokaal terug te verbouwen. Onze toog is bruut omver 
gesmeten en deze wordt hard gemist. Vandaag gaan wij onze 
eigen, betere versie maken. Iedereen is welkom om te helpen 
tussen 19:00 en 21:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 23/1/22 
Vandaag staat jullie een verassing te wachten, benieuwd wat dit 
is? Zie dan maar dat je om 2 uur op de scouts staat!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 30/1/22 
Vandaag gaan we testen hoe handig jullie nog zijn zonder jullie zicht, 

benen, armen, … Je hebt al wel door wat ik bedoel toch? Allemaal om 
2 uur op de scouts en om 5 uur kunnen jullie weer naar huis, extra 
dankbaar voor al deze dingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kusjes en knuffels, jullie leiding die gaat afzien deze maand xx 



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 

 


