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Sparlekijn

Jaargang 2021-2022

Maart

www.scoutsnijlen.be

Ontbijt bestellen:
https://forms.gle/MbEXFRwZRdkBhJzz5 of via het formulier op papier (kan je vragen aan de leiding)

Prijs:
€8 voor volwassenen en €6 voor kinderen

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

Contactgegevens

Tak

Leiding

Kapoenen

Senne Mastbooms
Tinka Claes
Celien Boedt
Robbe Geens
Zoë Janssens
Flore Gielis
Jitske Luyten
Nette Peeters
Lien Gielis
Joke Nicasi
Cas Huisman
Toke Claes
Flisse Peeters
Rikke Beeckmans
Timo Loubin
Wannes Bogaerts
Elien Wille
Lande Roevens
Matties Roofthooft
Fien Torfs
Sylke Maes
Jitse Maes
Marieke Leirs
Ellen De Schrijver
Elien Wille
Lande Roevens
Nette Peeters

Kabouters
Welpen

Jonggidsen
Jongverkenners
Givers
Jins
Groepsleiding

bellen naar mailen naar
0472 74 82 05
0472 82 22 81
0479 23 32 16
0470 34 74 77
0468 23 09 20
0478 29 59 22
0468 35 21 86
0470 63 69 05
0470 82 48 91
0487 18 42 53
0474 95 22 34
0489 69 26 94
0470 63 69 07
0475 81 31 40
0484 02 16 90
0477 77 00 94
0491 93 53 42
0479 32 76 44
0487 02 88 79
0489 96 34 18
0491 95 56 18
0484 47 47 68
0471 11 47 24
0498 06 19 27
0491 93 53 42
0479 32 76 44
0470 63 69 05

kapoenen@scoutsnijlen.be

kabouters@scoutsnijlen.be

welpen@scoutsnijlen.be

jonggidsen@scoutsnijlen.be

jongverkenners@scoutsnijlen.be

givers@scoutsnijlen.be

jins@scoutsnijlen.be
groepsleiding@scoutsnijlen.be

Kapoenen
Zondag 6 maart
Vandaag is het spijtig genoeg geen scouts. De leiding is namelijk druk bezig om een super plezant kamp
in elkaar te steken.

Zondag 13 maart
Met de olympische winterspelen achter de rug, is het natuurlijk tijd voor
de mega coole super spannende olympische lentespelen!!! , misschien
niet zo gekend en wijdverspreid als de zomerspelen, en eh.. ook met een
vrij tot zeer groot gebrek aan deelnemers. Hopen we toch dat ons
nationale kapoenenteam voltallig aanwezig zal zijn. De spelen gaan van
start om 14u en we stappen het podium af om 17u.

Zondag 20 maart
Omdat de leiding nog moe en uitgeput is van de olympische spelen, wordt er deze zondag van 14u tot
17u extra hulp ingeschakeld, wat we vandaag gaan doen is nog een grote verrassing.

Zondag 27 maart
Buongiorno, vandaag staat er als voorgerecht pasta op de menukaart ,
gevolgd door een heerlijk hoofdgerecht namelijk eh pasta er wordt ook een
overheerlijk zoet dessert voorzien namelijk je raad het al, pasta! Wil je mee
komen smullen van onze culinaire en diverse menukaart? Kom dan met een
niet al te volle maag van 14u tot 17u naar de scouts.

Kabouters
Zondag 6 maart
Vandaag is het jammer genoeg geen scouts want jullie leiding is een keitof kamp aan het voorbereiden.
We kunnen niet wachten om jullie vrolijke snoetjes volgende week weer allemaal te zien.

Zondag 13 maart
Ben jij een echte kokkin of laat je alles aanbranden? Kom het te
weten in onze avontuurlijke keuken en dan kunnen jullie om 17 uur
naar huis met een lekker gevuld buikje.

Zondag 20 maart
Vandaag krijgen we extra hulp. Wie dat zijn en wat we gaan doen dat is nog een raadsel. Wat wij wel
weten is dat het een onvergetelijke namiddag wordt.

Zondag 27 maart
Vandaag kan je niemand vertrouwen! Wie is degene dat het spel zal
verpesten en wie is er eerlijk? Wie zal er winnen de spelers of de mol?

Jullie lieve leiding,
Flore, Zoë, Jitske

Welpen
Zondag 6 maart
Liefste welpjes,

jullie leiding is het allergekste, tofste, zotste, leukste, beste kamp ooit aan het voorbereiden. Dus jammer
genoeg deze zondag geen vergadering ;(

Zondag 13 maart
Wie is de strafste der welpen? Vandaag gaan we testen welke welp
de meest uiteenlopende vaardigheden heeft. We zullen allemaal
verschillende ‘testen’ uitvoeren om te zien wie de Homo Universalis
is onder de welpen. We hopen jullie om 14u te zien aan het lokaal!

Zondag 20 maart
Wij denken dat jullie thuis allemaal al eens een knikkerbaan gemaakt
hebben, toch? Maar heb je al eens een super mega ontzettend grote
knikkerbaan gemaakt? Nee? Dan is dit je kans om samen met ons van
14u – 17u een knikkerbaan te maken op de scouts! Jippieeee!!

Zondag 27 maart
Joepie, het is tijd voor woudloperskeuken! Eitje bakken op het vuur,
brood bakken op ne stok, … dat kan je allemaal verwachten als je naar
de scouts komt om 12u tot 15u30.
Tip: Zie da jullie maagjes nog ni te gevuld zijn voordat jullie na de
scouts komen!!

Jonggidsen
Lieve jonggidskes,
Amai het is al weer maart
Jongens, wat gaat dat jaar met vaart

Zondag 6 maart
Ohnee wat een ramp!
Jullie leiding is bezig met het kamp…
Maar niet gevreesd,
Want volgende week dubbel feest!
Deze week geen spel
We zien jullie volgende week wel
PS: de laatste ontbijten kan je vandaag nog verkopen, dus misschien kunnen jullie samen nog eens een
groepsverkoopje lopen?

Zaterdag 12 EN zondag 13
maart
Ontbijtactie, joepijajee
Breng zeker je fiets en een bak of zak mee
De rest van de info lees je in de mail
Let op want het is redelijk veel
Belangrijkste hier even bij elkaar
We starten zaterdag 12 om 16 u en zijn zondag
om twee uur weer klaar

Zondag 20 maart
Oh wat doen we vandaag?
Dat is maar de vraag
Zoals meestal van twee tot vijf
Maar ditmaal in een ander lijf
Haal je innerlijke kabouter er alvast bij
Dan zijn ook wij weer van de partij

Zondag 27 maart
Waat we doen vandaag zeggen we nog niet
Maar geen verdriet
Van twee tot vijf amuseren we ons vandaag weer op en top
We beginnen om twee en om vijf zetten we het weer stop!

Jongverkenners
Zondag 6 maart
Vandaag is het helaas, jammer, sip, supperdesip, treurig,
droevig, … GEEN vergadering. De leiding is druk bezig met jullie
kamp te plannen. Spannennnnnddddd…
TIP: Je kan vandaag wel nog samen de laatste ontbijten gaan
verkopen (bv. van deur tot deur)

Zaterdag 12 maart
en Zondag 13
maart
Jippie ontbijtactie! Dit weekend gaan
we eindelijk de ontelbare ontbijten
rondbrengen voor een supertof
kamp. Check zeker de mail hierover!
We spreken af om 16u op zaterdag
aan de Scouts.
Om 14u kunnen jullie zondag weer
vertrekken.

Zondag 20 maart
Vandaag gaan we nog een op Jacht, maar anders dan vorige keer.
Haal je verstoptechnieken boven en smeer die beenspiertjes maar
alvast in en kom het ontdekken van 14u tot 17u op de Scouts.

Zondag 27 maart
Vandaag spelen we iets waar jullie zeker en vast al van
gehoord hebben. Een kleine hint hiernaast en wees gerust
er gaat niemand dood ;-) Be there van 14u tot 17u.

Vele groetjes,
Jullie superfantastische leiding

Givers
Zondag 6 maart
Vandaag zal er geen scouts zijn. Wij zijn met de leiding heel het weekend
weg voor jullie super toffe kamp te plannen waardoor wij geen tijd meer voor
jullie hebben :’(.

Vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13
maart
Hier is het dan eindelijk jullie langverwachte weekend. Maar voor meer info zullen
we jullie toch nog iets langer in spanning moeten houden deze volgt later nog via
een mail.

Zondag 20 maart
Vandaag zullen jullie tijdelijk afscheid moeten nemen
van jullie 3de jaars zij gaan vandaag hun leidings kantje
naar boven mogen halen in de givertrim. Maar niet
getreurd de 1ste en 2de jaars krijgen vandaag ook een
belangrijke taak jullie gaan er vandaag voor zorgen dat
ons spaghettifeest een groot succes wordt dus kom
vandaag allemaal zeker met de fiets naar de scouts.

Zondag 27 maart
Vandaag gaan we dan eindelijk eens proberen ons lokaal terug te
redden na de schande dat het is aangedaan. Ideetjes mogen zeker op
voorhand meegedeeld worden dat we deze eventueel is kunnen
overleggen in hoeverre ze mogelijk zijn en een plan kunnen opstellen.

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
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Gesloten
10:00 – 18:00
10:00 – 18:00
10:00 – 18:00
10:00 – 18:00
10:00 – 17:00
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
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Gesloten
10:00 – 12:30 & 13:30 – 18:00
10:00 – 12:30 & 13:30 – 18:00
10:00 – 12:30 & 13:30 – 18:00
10:00 – 12:30 & 13:30 – 18:00
10:00 – 12:30 & 13:30 – 20:00
Gesloten

