
 

 
 

 
 

8 SPARTIKIJN 
jaargang 2015-2016 April www.scoutsnijlen.be 

 

v.u. : vzw Spartikijn – Broechemsesteenweg 219a, 2560 Nijlen 

 

Belgie - Belgique 

P.B. 

2560 Nijlen 1 

P708748 



Verjaardagen 

 

Een gelukkige verjaardag en drie kussen voor al onze 

scouts en gidsen die in april jarig zijn! 

 

 

 

  



Kapoenen 
3 april 

Vandaag zoeken we de beste kampenbouwers onder de kapoenen! We trekken naar de Kesselse 

heide en bouwen een heus kapoenenkamp. We starten onze tocht om 14:00 en zijn terug om 

17:00. 

 

Zaterdag 9 april 2016 

Vandaag is het kapoenendag! Kapoenendag zal dit jaar door gaan op 9 april van 10:00 tot 17:00 

in Raadsherenpark Vosselaar. De kostprijs is 3 euro per 

kapoen/leiding. Gelieve deze 3 euro in cash mee te geven 

met jouw kapoentje. Het thema is dit jaar het oude 

Egypte. Iedereen mag in thema komen! 

 

Als je zelf jouw kapoentje niet kan brengen of ophalen, 

stuur ons dan een mailtje (kapoenen@scoutsnijlen.be) en 

dan zoeken we een oplossing.  

 

 

17 april 

 

Hoe snel zijn jullie? Dat gaan we vandaag testen met verschillende opdrachten! Kom het zelf 

ontdekken wie de allersnelste kapoen is tussen 14:00 en 17:00. 

 

24 april 

 

Haal al jouw speurkennis maar boven! Vandaag gaan we op een 

grote zoektocht! We starten om 14:00 en hopelijk hebben we alles 

gevonden om 17:00.  

mailto:kapoenen@scoutsnijlen.be)


 

Kabouters 
Zondag 3 april 
Ooh jammer vandaag is het geen scouts.  
 
 
 
Zondag 10 april 
Vandaag gaan we… knutselen!! Dus neem je creatieve zelf mee.  
Van 14u. tot 17u. 
 
 

 
 
Weekend 15-16-17 april 
Het is gouwweekend, meer info volgt nog in een e-mail. 
 
 
 
 
 
 
Zondag 24 april 
Rolstoelen, loopkrukken, blinden, doven, noem maar op. Vandaag doen we 
gehandicapten vergadering. 
Van 14u. tot 17u.  
 
 
 

 

 

 

Groetjes jullie leiding 

Lies Marieke Arne 

 

 

  



Welpen 
zondag 3 april 

vandaag zal er geen vergadering zijn 

 

zondag 10 april 

vandaag gaan we kijken wie van julie de beste schatten jager is daar voor trekken 

jullie best je stap schoenen aan en gaan we zo zoeken naar de verloren schat van 

het neten land 

 

 

 

 

 

zondag 15-17 april 

Zoals aangekondigd via mail is het dit weekend kawellenweekend.  

hier voor trekken we met alle welpen van het district naar het zonnige 

spaanse stadje Arendonk.  

verdere info volgt zeker nog via mail. 

 

 

zondag 24 april 

vandaag gaan we jullie de oude scouts geheimen door geven 

die je zeker en vast later gaat  kunnen gebruiken als je moet 

overleven in de wildernis 

 

 

mvg jullie welpen leiding 

  



Jonggidsen 
3 April 

Vandaag is het GEEN scouts. Jullie zijn ongetwijfeld aan het genieten van een welverdiende 

vakantie. 

 

 

10 April 

Nu het eindelijk lente is en de temperaturen wat hoger liggen wordt het tijd voor de langverwachte woudlopers keuken. 

Wat we allemaal op het vuur leggen blijft voorlopig nog een verrassing. 

BELANGRIJK: 3e Jaars jullie blijven na deze vergadering nog even om het nodige te bespreken voor volgende week 

 

 

 

 

 

17 April 

Omdat jullie er al zo lang naar vragen is het deze week de derdejaars vergadering. De derdejaars zullen ons en de 

andere leden van een ongetwijfeld super leuke namiddag laten genieten. Aan de derdejaars: laat jullie beste leidings 

potentieel zien want  misschien kunnen jullie hier wel iets mee winnen voor de hele groep ;) 

 

 

22-24 April 

Dit weekend is het gouwweekend. We hopen jullie hier allemaal te zien om samen met de andere scouts uit Gouw 

Kempen samen spelletjes tegen en met elkaar te spelen. Meer info volgt in de mail. 

 

  



Jongverkenners  



Gidsen 
3 april 

Een kleine 2000 jaar geleden is Jezus , vermoedelijk op 3 april, gekruisigd te Jeruzalem. Dit 

resulteert in het jaarlijkse Paasfeest. Wij gaan niemand kruisigen noch naar Jeruzalem gaan, maar 

wij gaan wel paasspelen organiseren. 

(met dank aan Dakke voor dit prachtige plaatje) 

10 april 

Vorige maand moeten verplaatsen vanwege Pasen. Dus proberen we het nog eens. 

Wat eten we vandaag? ... ... ... 

Wat eten we zo graag? ... ... ... 

Wat willen wij eten als on buikje knort? 

Wij willen ... op ons bord 

17 april 

Ganzenbord, dammen, mens erger je niet (foto), kubb, levensweg, … Allen hebben ze 

iets gemeenschappelijks. Het zijn namelijk gezelschapspellen. Maar we gaan ze niet 

op een gewone manier spelen, we gaan namelijk zelf de pionnen zijn. Dit betekent 

dus dat we vandaag levensgrote gezelschapspellen gaan spelen. 

 

23-24 april 

Waar al langer over gesproken was gaat dit weekend door. Namelijk het gouwweekend. 

Dit jaar is het in de formule van Kerika, dit betekent een wandeltocht met alle andere givers van gouw Kempen door de 

Kempen. Het is nu eenmaal zo dat het niet enkel maar wandelen is. Er zijn ook nog verscheidene activiteiten onderweg 

en op de overnachtingplaats zelf. Dus staar je niet dood op dat het simpelweg een wandeling is. 

Vertrekken doen we op Zaterdagochtend en dan zullen we onze wandeltocht starten. Tegen de avond horen we ter 

plaatse te zijn. Zondag in de namiddag zal het weekend afgelopen zijn. De prijs zal €10 bedragen. De uren volgen in een 

mail. Dit omdat er nog een vergadering met de gouw komt. 

 

 

Groeten, 

Levos & Celis 4 

  



Verkenners 
3 april 
 
omdat we de vergadering van 27/03 hebben afgelast wegens pasen gaan we vandaag onze vergadering houden die we 
toen wouden doen. ik weet het dat is vijge na pase maar dat moet ge er maar bij pakken 
 

10 april 
 
omdat het ons ter oren is gekomen dat jullie graag nog eens kookten gaan we dit vandaag dan ook doen, suggesties 
mogen alvast binnen komen zodat wij de benodigdheden kunnen gaan halen 
 

17april 
 
reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze 
reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze 
reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze 
reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuse 
reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze reuze 
reuze 
 
alle wat zou er nu zo reuze kunnen zijn dat het hier zo vaak staat zou het die een keer reuse kunnen zijn of is er toch 
meer achter al die reuze 
 

22-24 april 
 

gouw weekend 
 
info zal persoonlijk volgen maar het staat al zeker vast dat het dit weekend doorgaat 
 

 
dit kan er iets mee te maken hebben of ook toch weer niet 
 
 
Groeten 
ikke en den dikke (kiest maar wie wie is)  



Jins 
Zondag 3 April 

Vandaag gaan we spelletjes spelen op een andere manier. Want anders kan best. De 

vergadering start om 14u en eindigt om 17u  

Zondag 8 April 

Vandaag is het de beurt aan Amber en Emmaom een vergadering in elkaar te stoppen. 

Jullie worden verwacht om 13.30u. De anderen worden om 14u verwacht. 

15,16 en 17 April 

Het is weer gouwweekend. In het thema Hollywood: the walk of fame/shame. De prijs 

voor dit weekend is 14€ te betalen voor 22maart. Vergeet zeker geen marginale 

kleren mee te nemen. Meer info volgt via mail of facebook. 

23 April 

Trouw An en Bjorn. Er wordt verwacht dat wij in scouts uniform komen. Het start om 

11u en zou eindigen ongeveer om 18u. Het juiste adres geven wij nog mee.  

24 April 

Baby borrel dit is ook terug in scouts uniform. Dit is van 11u tot 18u. wijzigingen 

worden via mail of facebook mee gedeeld. Het juiste adres delen wij nog mee.  

Stevige linker 

Anneleen en Jimmy 

  



 
 

 
 

Kan je niet komen? Laat het tijdig weten via kawellentinamoe@scoutsnijlen.be. 

Of aan Chiara via 0477 04 95 20 

9 april: Leden tegen leiding! 

Dag lieve Kawellen, 

Het is ondertussen al volop lente, tijd om eens kei hard buiten te spelen! Deze keer nemen jullie het op tegen de leiding. 

Jullie moeten een hele hoop opdrachten tot een goed einde brengen én als dat lukt mogen jullie een opdracht 

verzinnen voor de leiding. De leiding krijgt dan de tijd om deze opdracht tot een goed einde te brengen tot de volgende 

‘gewone’ activiteit op 7 mei. 

Wij hebben er al heel veel zin in! 

Stevige Linker, 

De kawellenleiding! 

23 april: Akajoe (9.45-17u) 

Weer een speciale activiteit! Op Akajoe maken we er met alle leden (en leiding) van alle akabegroepen in heel de gouw 

Kempen een groot feest van. We spreken om 9.45u stipt aan het hopperdomein de Brink, in Herentals.  Daar staat 

jullie leiding te wachten. We gaan dan de hele dag allemaal leuke spelletjes spelen met andere scoutsgroepen! Je 

mama/papa/… mag je ophalen om 17u aan de Brink. 

Vergeet ook geen lunchpakket mee te nemen.  

 

Adres van de Brink: 

Bosbergen 1,  

2200 Herentals 

 

Laat zo snel mogelijk weten of je kawel meegaat zodat wij op tijd kunnen inschrijven! 

Wij hebben er alvast megaveel zin in!  

Stevige linker, 

Chiara, Jolien en Charlotte 

 

 

Heb je vragen/opmerkingen of kan je kawel niet komen? Laat dan iets weten via mail naar 

kawellentinamoe@scoutsnijlen.be of via gsm aan Chiara: 0477049520  

mailto:kawellentinamoe@scoutsnijlen.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Heb je vragen/opmerkingen of kan je niet komen? Laat dan iets weten via mail naar jonggiverstinamoe@scoutsnijlen.be of bel/sms Ward: 
0474063362 

9 April Zwemmen!  
 

Wat een pech, we hebben 1 april aan ons laten voorbijgaan. Maar niet getreurd, we gaan 

zonder een zwans deze week zwemmen! Trek jullie zwem/lolbroek maar aan en dan gaan 

wij het netepark in herentals op zijn kop zetten. We vertrekken om kwart voor 2 in nijlen 

aan de scouts en we zullen tegen 17 uur droog en helemaal uitgezwommen terug zijn aan 

de lokalen!  

Belangrijk!  Voor het zwemmen kost 3 euro.  

Vergeet ook niet jullie zwemgerief  

23 april Akajoe!  
Zijn we jullie in de maling aan het nemen? Ne hoor, het is een maand van speciale activiteiten. Op Akajoe maken we er 

met alle leden (en leiding) van alle akabegroepen in heel de gouw Kempen een groot feest van. We spreken om 9.45u 

stipt aan het hopperdomein de Brink, in Herentals. Daar staat jullie leiding te wachten. We gaan dan de hele dag 

allemaal leuke spelletjes spelen met andere scoutsgroepen! Om 17 uur zullen we er wel genoeg van gehad hebben, of 

toch niet? Maar toch zullen jullie ouders jullie terug ophalen aan de brink in Herentals  

Vergeet ook geen lunchpakket mee te nemen.  

Adres van de Brink: 

Bosbergen 1,  

2200 Herentals 

Laat zo snel mogelijk weten of je jonggiver meegaat zodat wij op tijd kunnen 

inschrijven! 

 

 

Veel mopjes en grappen van jullie alles serieuste leiding!  

 

Akabe! Het is toch ook altijd feest! Dus wees zo talrijk mogelijk aanwezig!  

Als je er niet kan zijn, dat zou toch jammer zijn. Laat het ons dan ook weten op onze mail : 

jonggiverstinamoe@scoutsnijlen.be of op het nummer  0474/ 06 33 62   



 

Heb je vragen/opmerkingen of kan je giver niet komen? Laat dan iets weten via mail naar 

giverstinamoe@scoutsnijlen.be of via gsm aan Julie: 0489413803 

April wordt een bijzondere maand! We gaan niet alleen op Akajoe, 

maar ook op avonturenweekend!!! 
 

8 – 10 april: Avonturenweekend 

Dit weekend is georganiseerd door Soll. Een groep ex-giverleiding van 
scouts en gidsen Vlaanderen. Het zal doorgaan in Durnal. Dit is zo’n 90 
minuten rijden. We verzamelen vrijdagavond om 18u00 aan de 
scoutslokalen. Alle givers kunnen in de auto’s van leiding terecht. We 
komen op zondag om 13u à 13u30 aan de scoutslokalen aan. Gelieve uw 
giver hier dan ook op te komen halen.  
Kostprijs: € 30, 00 
Inbegrepen: klimmen, kamperen, kampvuur, eten,… (EN NOG VEEL 
MEER) 
Mee te brengen:  zaklamp, bedje, slaapzak, kussen, nachtjapon, kleren 
(DIE VUIL MOGEN WORDEN), stevige schoenen,  regenkledij, ondergoed, 
toiletgerij, ID-kaart, SIS-kaart, … 
 
We verwachten jullie allemaal en we kijken er enorm naar uit!  
 

23 april: Akajoe (9u15 – 17u) 

 

Weer een speciale activiteit! Op Akajoe maken we er met alle leden (en leiding) van alle akabegroepen in heel de gouw 

Kempen een groot feest van. We spreken om 9.45u stipt aan het hopperdomein de Brink, in Herentals. Daar staat jullie 

leiding te wachten. We gaan dan de hele dag allemaal leuke spelletjes spelen met andere scoutsgroepen! Om 8.15 aan 

het station in Nijlen. Je mama/papa/… mag je ophalen om 17u aan de Brink. 

Vergeet ook geen lunchpakket mee te nemen. 

Adres van de Brink: 
Bosbergen 1,  
2200 Herentals 

Laat zo snel mogelijk weten of je giver meegaat zodat wij op tijd kunnen inschrijven! 
Wij hebben er alvast megaveel zin in!  

 

 

Kan er een giver een keertje niet komen of hebben jullie vragen en/of opmerkingen, dan kunnen jullie ons altijd 

contacteren op giverstinamoe@scoutsnijlen.be of op 0489/41.38.03.  

mailto:giverstinamoe@scoutsnijlen.be


 

 

Heb je vragen/opmerkingen of kan je niet komen? Laat dan iets weten via mail naar jinstinamoe@scoutsnijlen.be of 

via gsm aan Nando: 0488815666 

Allerliefste Jins, hier het maandblad voor April 

 

Zaterdag 9 April: 

Vandaag leggen we het lot in jullie handen. Het is tijd voor een ledenvergadering. Denk 

al maar eens na over welke activiteiten jullie altijd al eens hebben willen doen en dan 

zullen we dit samen bespreken op ons weekend van 25-26-27 maart. En wie weet word 

jou idee wel onze activiteit.  

 

Zaterdag 16 April: 

Vandaag is het geen Akabe, maar ’s avonds organiseert En-eN Netwerkgroep Nijlen de inclusieve 

LENTEKRIEBELFUIF. Deze fuif gaat door in zaal De Zevensprong in de Nonnenstraat te Nijlen en start om 20u. 

Breng vrienden en familie mee en maak er een onvergetelijke fuif van! 

 

Zaterdag 23 April: Akajoe (9.45u-17u) 

Weer een speciale activiteit! Op Akajoe maken we er met alle leden (en leiding) van alle akabegroepen in heel 

gouw Kempen een groot feest van. We spreken om 9.45u stipt af aan het hopperdomein de Brink, in 

Herentals. Daar staat jullie leiding te wachten. We gaan dan de hele dag allemaal leuke spelletjes spelen met 

andere scoutsgroepen! Je mama/papa/… mag je ophalen om 17u aan de Brink. 

Vergeet ook geen lunchpakket mee te nemen. 

Adres van de Brink: 

Bosbergen 1,  

2200 Herentals 

Laat zo snel mogelijk weten of je meegaat zodat wij op tijd kunnen inschrijven! 

  



  



De lente is het land en deze vogels 

fluiten al… 
  

Tak Leiding Mailen naar: Bellen naar: 

Sparlekijn 
Kapoenen Jens Roevens 

Silke Van Nuffel 
Daan Umans 
Omri Van Dingenen 

kapoenen@scoutsnijlen.be 0476 61 35 65 
0476 75 99 18 
0491 19 96 28 
0483 72 37 89 

Kabouters Lies Gorris 
Marieke Leirs 
Arne Maes 

kabouters@scoutsnijlen.be 0470 31 05 85 
0471 11 47 24 
0491 88 88 51 

Welpen Sebastian Van De Moortel 
Bent Smets 

Jules Philibert 

welpen@scoutsnijlen.be 0472 01 55 52 
0494 05 32 81 

0474 13 29 05 

Jonggidsen Niels Schoeters 

Ellen De Schrijver 

jonggidsen@scoutsnijlen.be 0477 95 96 38 

0498 06 19 27 

Jongverkenners Danish Gorris 
Thomas De Keulenaer 
Jerke Van Elsen 

jongverkenners@scoutsnijlen.be 0471 66 00 42 
0485 85 79 35 
0487 98 34 33 

Gidsen Wannes Leirs 
Rik Celis 

gidsen@scoutsnijlen.be 0470 83 27 42 
0498 35 19 32 

Verkenners Sander Celis 

Niels Koyen 

verkenners@scoutsnijlen.be 0494 31 56 32 

0474 74 62 86 

Jins Jimmy Meuris 
Anneleen Pauwels 

jins@scoutsnijlen.be 0474 55 61 80 
0476 67 85 10 

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 Chiara Peeters 

Charlotte Corthals 

Jolien Boydens 

kawellentinamoe@scoutsnijlen.be 0477 04 95 20 

Jonggivers Ward Celis 
Liselotte Franquet 
Angelika Vermeerbergen 

Dorien Van Den Brande 

jonggiverstinamoe@scoutsnijlen.be 0474 06 33 62 

Givers Julie Gielis 
Hanne Verhaegen 
Sofie Braeckmans 
Nick Vanden Bosch 

giverstinamoe@scoutsnijlen.be 0489 41 38 03 

Jins Nando Mertens 
Maïté De Smet 
Anneleen Van de Velde 
Flore Van De Vel 

jinstinamoe@scoutsnijlen.be 0488 81 56 66 

Groepsleiding Anneleen Van de Velde 
Charlotte Corthals 

Ward Celis 

groepstinamoe@scoutsnijlen.be 0479 44 15 67 
0472 62 45 22 

0474 06 33 62 
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