
 

 
 

 
 

1 SPARTIKIJN 
jaargang 2012-2013 september www.scoutsnijlen.be 

 

v.u. :  Karl Celis – Suikertorenweg 9, 2560 Kessel 

 

Belgie - Belgique 

P.B. 

2560 Nijlen 1 

P708748 



  



  



Verjaardagskalender 
 
 

Proficiat en drie kussen voor deze jarige scouties! 

 

Loran Gorris 2 september 14 jaar 

Ruben Vanstiphout 6 september 13 jaar 

Door Van Dessel 9 september 17 jaar 

Samuel Van Suetendael 9 september 15 jaar 

Toke Claes 9 september 9 jaar 

Dina Vercammen 13 september 11 jaar 

Tim Van De Rydt 15 september 21 jaar 

Omri Van Dingenen 15 september 16 jaar 

Milan Gysen 21 september 13 jaar 

Chiara Peeters 28 september 19 jaar 

Thomas Michaelis 29 september 23 jaar 

 

 

 

Hip Hip Hoera!



Kapoenen 
8 september 2013 - Startdag 

!!!HOERAAA, JOEPIEEE, HOUZEEE, WHOEEHOOOEW!!! 

Het nieuwe scoutsjaar gaat vandaag weer van start!  

De nieuwe leiding is enorm opgetogen om er een fantastisch jaar van te maken en wij hopen 

jullie natuurlijk ook! Benieuwd wie jullie nieuwe leiding is? Welke leuke kapoenen er dit jaar 

bijkomen? Om 14 uur STARTen we met de STARTdag en om 17 uur bereiken we de finish.  

 

 

15 september 2013 – Geen vergadering 

Vandaag is het geen vergadering aangezien jullie leiding dit weekend een jaar gaat plannen 

vol met leuke spelletjes, ontdekkingstochten, mysteries en zoveel meer. Rust vandaag dus 

maar goed uit want volgende week gaan we er terug stevig tegen aan! Voor de kapoenen die 

zin hebben om toch te spelen, zal de kermis van Nijlen er staan om jullie op te vangen. 

 

22 september 2013 - Kennismaking 

Tijd om vandaag elkaar te leren kennen! Aangezien we dit jaar weer met een nieuwe 

groep zijn, is het belangrijk dat we elkaar goed leren kennen. Daarom heeft jullie 

leiding leuke activiteiten in petto om dit te doen. Jullie zijn welkom om 14 uur en 

jullie zullen met veel nieuwe informatie over elkaar naar huis mogen om 17 uur.  

 

29 september 2013 – Vriendjesdag 

Met de startdag zijn er al een reeks nieuwe kapoenen bijgekomen maar wij willen al jullie 

vriendjes de kans geven om bij de leukste jeugdbeweging van de hele wereld te komen. 

Neem vandaag maar je vriendje mee om hem of haar kennis te laten maken met onze scouts.  

Wij zullen zorgen voor entertainment zorgen dat start om 14 uur en afgelopen zal zijn om 17 

uur. 

 

 

Groetjes van jullie leiding, 

Pim, Pam en Pet! 
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Kabouters 
2 september 

Omdat het eigenlijk nog vakantie is gaan we jullie volop van die laatste schoolvrije zondag laten 

genieten. Het is vandaag dus nog geen scouts 

 

9 september 

"Wie wordt nu eigenlijk mijn leiding?" 

Om dit te ontdekken houden we vandaag de allereerste vergadering van hopelijk een spetterend 

scoutsjaar. We verwachten jullie dan ook allemaal tussen 2 en 5. 

 

16 september 

De leiding gaat op leidingsweekend om dit scoutsjaar verder te plannen dus spijtig genoeg is het 

vandaag geen scouts :( 

 

23 september 

Goed, de meesten van jullie kennen elkaar hopelijk al wel maar voor degenen die elkaar nog niet 

echt kennen is dit een goeie kans: KENNISMAKINGSVERGADERING!!! 

Vandaag, tussen 2 en 5, gaan we elkaar en onze kersverse leiding allemaal wat beter leren 

kennen. Je mag ook een vriendinnetje (of een paar) meenemen waarvan je altijd al hebt gedacht: 

"awel, die moet nu ook in de scouts zitten se" 
 

 

30 september 

Nu we elkaar al iets beter kennen zullen we er maar direct hard in vliegen. 

Jullie zijn allemaal bij elkaar een toffe, slimme, sportieve, creatieve... bende kabouters maar 

wie nu eigenlijk het meest? Hiervoor organiseren we de verkiezing voor MISS KABOUTER 

2013. Als je deze toch wel bangelijke titel wilt winnen kom dan zeker zoals gewoonlijk tussen 2 

en 5 meedoen 
 

 

      Aanhankelijke Ekster en Bedachtzame Bever 
 

 

  



Welpen 
Zondag 1 september 

Hoooooooooooi stoere welpen, vandaag is het de officiële start van het nieuwe Scoutsjaar maar helaas zullen jullie toch 

nog een weekje moeten wachten voor jullie je nieuwe leiding kunnen komen ontdekken. Jullie leiding is namelijk op 

Herfstontmoeting. 

Zondag 8 september 

Startdaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag! Vandaag kunnen jullie je 

nieuwe leiding komen ontdekken door middel van een heleboel leuke spelletjes! Vergadering van 14u tot 17u. 

Zondag 15 september 

Nu jullie weten wie jullie nieuwe leiding is moeten we onze activiteiten helaas weer een weekje uitstellen. Dit weekend 

is jullie leiding op Leidingsweekend, om voor jullie een zo tof mogelijk jaar te plannen! Volgende week vliegen we er 

stevig in!  

Zondag 22 september 

Wie is wie? Vandaag gaan we elkaar eens wat beter leren kennen aan de hand van een heleboel zotte spelletjes! 

Allemaal komen dus zodat we na deze vergadering elkaar door een door kennen en lekker vermoeid naar huis kunnen. 

Vergadering van 14u tot 17u. 

Zondag 29 september 

Smeer jullie beentjes al maar goed in vandaag, want het worden ZOTTE,...,HARDE,...,GRAVE,...,COOLE,..., 

PLEINSPEEEELEEEEEEE! We verwachten jullie en zijn klaar voor de strijd! Vergadering van 14u tot 17u. 

 

Rarara wie zijn wij? 

Pjotter,Flipke en Wally  



Jonggidsen 
8 september 2013 

STARTDAG!  Wees allemaal om 14 uur paraat om jullie nieuwe leiding te ontdekken. Wij zijn klaar voor een fantastisch 

jaar, jullie ook? 

15 september 2013 

Vandaag is het spijtig genoeg GEEN vergadering. Jullie allerliefste leiding is namelijk op leidingsweekend.  

22 september 2013 

Vandaag zullen we onze nieuwe leden plechtig tot de groep worden gedoopt. Allen paraat om 14uur! 

29 september 2013 

Vandaag gaan we met zen allen verdwalen in het gigantische maïsdoolhof Ter speelbergen!  We vertrekken al om 13uur 

en zijn om 17uur terug aan het lokaal. Als we niet verloren lopen uiteraard! Neem ook allemaal 3 euro mee en laat op 

voorhand weten of je meegaat, dit is gemakkelijker om vervoer te regelen! 

Als er ouders zijn die willen rijden, heen of terug, gelieve een mailtje te sturen naar jonggidsen@scoutsnijlen.be 

 

Groetjes jullie nieuwe leiding  
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Jongverkenners 
8 september 

Omdat het een nieuw scoutsjaar is, starten we met een gigantisch kennismakingsspel. Zodat we elkaar en de nieuwe 

leiding wat beter leren kennen. Allen paraat om 14u. 

 

 

15 september 

Deze week is er geen vergadering, de leiding is namelijk op weekend en gaat het hele jaar plannen.  

 

 

22 september 

Niets leuker dan de goede oude pleinspelen om de eerste echte vergadering mee in te zetten! (14 tot 17 uur, zoals 

gewoonlijk) 

 

 

29 september 

Het is tijd voor 1 tegen allen, we verwachten jullie allemaal om 14u 

 

 

Groetjes 

Jullie nieuwe leiding :D 

  



Gidsen 
Zondag 1 sept 

We gaan jullie nog 1weekje langer in spanning houden over onze leiding is. Vandaag is het geen scouts want jullie 

leiding zit op HerfstOntmoeting! 

 

Zondag 8sept  

Na 2maand stil gezeten te hebben vliegen we er vandaag weer in met een nieuw mega bangelijk scouts jaar.  

Benieuwd wie jullie leiding zal zijn dit jaar? Kom dan zeker eens kijken van 14h-17h. 

 

Zondag 15sept 

Nu jullie weten wie jullie nieuwe leiding is geven wij jullie een zondag tijd om te bekomen. Geen scouts vandaag 

(weeral) dit maal zijn we op leidingsweekend.  

 

Zondag 22 sept  

Nu het toch goei weer is gaan we VLOTTEN. Wat hebben we nodig? zwemgerief, handdoek, droge kleren. We 

staan paraat van 10h-17h  

 

Zondag 30 sept  

Vandaag is het de dag waar vele hebben op zitten wachten. DEN OVERGANG  

Dames, bereid jullie al maar voor   

 

Stevige linker  

Suske&  Wiske   

 

 

 

 

 

  



Verkenners 
8 September:  
 

Startdag - Vandaag komen jullie te weten wie jullie nieuwe leiding wordt… 
spanneeeeund! 
Er wordt natuurlijk ook nog een tof spelletje gespeeld dus komt zeker nekeer checken! 
14:00-17:00u natuurlijk 
 

15 September:  
 

Leidingsweekend - De tweede vergadering en al direct ''verlof'', op leidingsweekend 
mag de leiding is zot doen! 
GEEN VERGADERING :( 
 

22 September: 
 

Overgang - Dé vergadering voor de eerste-jaars, hier maken wij van jongens echte 
mannen, zeker kledij meenemen die vuil mag worden (en mischien ook nog propere 
kledij voor achteraf)  
 

29 September:  
 

Bosspel - Natuurlijk moet dit er bij inzitten de eerste maand, iets wat nen echte 
scoutie zeker moet doen, een goei oud bosspel! 
 
 

McYolo & McSwag  



Jins 

   Jin-blad 

1 September 

Nog geen vergadering. Uw leiding zit nog op Herfstontmoeting te leren hoe we jullie moeten leiden of laten lijden naar 

gelang hoe goed we onze workshops begrijpen. 

 

8 7 6 5 4 3 2  1… Start(dag) 

Vandaag starten we met het plannen van de eerste paar maanden van ons Jin jaar (Jincafé’s, kamp ideeën, Do’s en 

Don’ts ) en richten we het lokaal in. Posters en andere zaken altijd welkom. 

 

15 September 

We zijn nog maar een week bezig en uw leiding is er al weer van door. Het jaarlijks leidingsweekend waarin wij onze 

werking (mosselfeesten en andere zaken) plannen. Geen vergadering dus. 

 

22 of 29 september 

Naar gelang in welk weekend we ons eerst jincafé doen wordt dit onze eerste spel namiddag olé. Deze datum leggen we 

vast op 8 september.  

 

Greetz, 

 

? en ? 

 

 

  



Groepsleiding 
 
Gegroet ouders, leden, lezers 
 
 
Jullie hebben het vorig jaar misschien al meegekregen: vanaf dit werkjaar staat 
er een nieuwe ploeg aan het roer bij Scouts, Gidsen en Akabe Nijlen.  
 
De komende twee jaar zijn Natalie en Tine het aanspreekpunt voor Akabe 
Tinamoe, de komende drie jaar zullen An, Gommaar en Thomas dat zijn voor 
Scouts en Gidsen Sparlekijn. Onze nummers staan achteraan dit blaadje en ook 
de mailadressen vind je daar terug.  
 
Via het maandblad houden we jullie graag op de hoogte van wat er op til is in 
de scouts en zullen we ook af en toe een oproep lanceren. Hou de 
groepsleidingspagina dus ook in de gaten.  
 
Zo kunnen we nu al een tipje van de sluier lichten over het jaarthema: Spelen, 

Bovenal overal  Scouting is buiten zijn en samenspelen. Dus moet buitenspelen 
kunnen. Overal, met respect voor natuur en buren, maar vooral buiten. Dat is 
wat we gaan doen. 
 
We zien jullie allemaal op de startdag, 7 september voor Akabe en 8 september 
voor Sparlekijn om er samen in te vliegen. Weet al dat wij er massa’s goesting 
in hebben! 
 
 
Stevige linker 
Gommaar, Tine, Thomas, Natalie, An  



 

 

 

 

Hey Tinamoe-leden! 

Na een deugddoende vakantie wordt het weer dringend tijd dat we erin vliegen. Vinden jullie dat 

ook niet?  Jullie zijn waarschijnlijk heel benieuwd naar wie jullie leiding wordt… Wel, dat zullen 

jullie op huisbezoek snel te weten komen. Hoe de maand september eruit zal zien, kunnen we al 

een beetje verklappen… 

 

zaterdag 7 september 2013:        dag 

 

Jullie worden van 14u tot 17u aan de lokalen verwacht voor een spetterende startactiviteit. We 

garanderen jullie dat het nieuwe scoutsjaar op een supertoffe manier zal worden ingezet! Jullie 

zullen die dag jullie medeleden en jullie leiding ook beter leren kennen. 

Ken je vriendjes die ook wel eens willen komen proberen bij Akabe? Breng ze gerust mee! Hoe 

meer zielen, hoe meer vreugd!  

zaterdag 21 september 2013: spelen, ravotten, amuseren, plezier maken, … 

Jullie leiding zal ervoor zorgen dat ook deze vergadering eentje zal zijn om nooit meer te 

vergeten. Wat ze precies in petto hebben, kunnen we nu nog niet vertellen. Wel kunnen we 

jullie vertellen dat ook deze vergadering door zal gaan aan de lokalen van 14u tot 17u. 

 

Tot snel! 

Een stevige linker, 

Anneleen, Chiara, Dorien, Eveline, Gretel, Hanne, Natalie, Sarah, Sofie B., Sofie G., Tine, 

Wannes en Wesley 

 

  



 

  



 

Klaar voor take-off 
  

Tak Leiding Mailen naar: Bellen naar: 

Sparlekijn 

Kapoenen  kapoenen@scoutsnijlen.be  

 

Welpen  welpen@scoutsnijlen.be  

 

Kabouters  kabouters@scoutsnijlen.be  

 

Jongverkenners  

 

jongverkenners@scoutsnijlen.be   

Jonggidsen  jonggidsen@scoutsnijlen.be  

 

Verkenners  verkenners@scoutsnijlen.be  

 

Gidsen  gidsen@scoutsnijlen.be  

 

Jins  

 

jins@scoutsnijlen.be  

Groepsleiding An Van Baelen 

Gommaar Van Roie 

Thomas De Keulenaer 

groepsleiding@scoutsnijlen.be 0476 72 76 46 

0479 48 22 02 

0485 85 79 35 

Tinamoe 

Kawellen  kawellentinamoe@scoutsnijlen.be  

 

Jonggivers  jonggiverstinamoe@scoutsnijlen.be  

 

Givers  

 

giverstinamoe@scoutsnijlen.be  

 

Jins  

 

jinstinamoe@scoutsnijlen.be  

Groepsleiding Natalie Diels 

Tine Vastmans 

groepstinamoe@scoutsnijlen.be 0484 77 66 15 

0496 86 31 89 
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