
 
 

 
 

 

4 SPARTIKIJN 
jaargang 2017-2018 December www.scoutsnijlen.be 

 

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

 

Belgie - Belgique 

P.B. 

2560 Nijlen 1 

P708748 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrzLahtcXXAhXIpqQKHY9WAsQQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/stronk/eindejaar/&psig=AOvVaw1pKLxTATqfxyew328tu4Ii&ust=1511001462811917


Kapoenen 
Zondag 3 december 

Hij komt, hij komt de lieve goede sint…  
Vandaag komt de sint naar de scouts met zijn zwarte pieten en snoep, veeeel snoep. 
Ben jij flink geweest dit jaar of verdwijn je in de zak van de zwarte pieten? Allen op 
post van 14 tot 17u. 
 

 

Zondag 10 december 

De sint is nog maar net uit het land en de kerstman staat al reeds voor de deur. Om jullie kerstboom extra mooi te 

versieren dit jaar gaan we kerstversiering maken. Kom allemaal mee knutselen van 14 tot 17u. 

 

Vrijdag 15 december 

Vandaag houden we een filmvergadering. Haal die dekentjes maar boven en plof gezellig in de zetel voor een topfilm. 

Onze cinemazaal opent zijn deuren om 18.30u en om 20.30u zal de filmvoorstelling afgelopen zijn. 

 

Zaterdag 23 december 

Naar jaarlijkse gewoonten sluiten we het jaar af met een heus kerstfeestje. We beginnen eraan 

om 11.30u en om 14.30u keren jullie, na een goede kerstmaaltijd waar de leiding voor zorgt, 

weer naar huis. 

 

Zondag 31 december 

Vandaag zijn jullie druk in de weer jullie mooiste nieuwjaarsbrieven voor te lezen en de lekkerste maaltijden op te eten. 

Vandaag GEEN SCOUTS dus. 

 

 

 

Vrolijke kerst en een gelukkig nieuwjaar! 

 

Fien, Alexia, Eva en Emeline 



Kabouters 
3 december 

 

Hoe oud is de Sint? Lusten alle pieten pepernoten? Hoe blijft Slechtweervandaag op de 

daken staan? Zijn alle kinderen braaf geweest dit jaar? Maar belangrijker nog, wat voor 

lekkers heeft de goede man meegebracht vanuit Spanje? Misschien kom je dat vandaag 

wel allemaal te weten. Tot dan!  

 

 

9 december 

Vandaag zal de vergadering op een zaterdag plaatsvinden. Het is namelijk 

filmavond! Neem zeker een lekker warm dekentje mee, en wij verwachten jullie 

om 19u. 

 

17 december 

 

 

Vandaag gaan we onze knutselkunsten eens bovenhalen. Het kerstfeestje is 

namelijk in zicht. Er moet dus dringen aan die kerstversieringen gewerkt worden.  

 

 

23 december 

Vandaag is het kerstfeestje. Neem zeker een cadeautje mee, voor 

wie? Daar kom je op het feestje nog wel achter. Je kan een cadeau 

zelf maken of te wel eentje in de winkel kopen (max 5euro) 

 

 

 

Groetjes, jullie grappige, geweldige, super toffe leiding 

  



Welpen 
3 december 

Hij komt, 

Hij komt, 

Die lieve, goede Sint 

De Sint is weer in het land deze dagen en hij brengt deze zondag een bezoekje aan 

onze Welpen. Kom om 14u naar de scoutslokalen en ontdek in welk voertuig de Sint dit jaar aankomt. Steekt Zwarte 

Piet jou in de zak of ben je braaf geweest dit jaar? Na 17u weten we hopelijk het antwoord op deze vraag. 

10 december 

Het is al veel te lang te rustig op de Kesselse Heide. Hoogtijd om daar eens 

verandering in te gaan brengen! Deze zondag gaan we de heide onveilig maken met 

een superleuk bosspel. Kleed je zeker warm genoeg aan, want de winter staat 

helaas voor de deur. Ons vertrek staat gepland om 14u aan het scoutslokaal. Tegen 

17u is hopelijk de rust wedergekeerd op de heide en zijn we terug aan het lokaal. 

17 december 

Vandaag laten we ons van onze culinaire kant zien, maar aangezien wij echte scouts 

zijn, doen we dat niet in de keuken. Wij Welpen hebben niet meer nodig dan wat 

vuur en natuurlijke producten (uit de winkel). Om 14u wordt onze woudloperskeuken 

geopend en is doorlopend geopend tot 17u.  

Zaterdag 23 december 

De laatste vergadering van 2017 staat natuurlijk in het teken van Kerstmis en wat is 

Kerstmis nu zonder vidé eten op de scouts? Na het eten zullen we pakjes uitwisselen, 

dus breng zeker zelf ook een klein cadeautje mee (budget max. 5 euro). Het 

feestmaal zal geserveerd worden om 13u. Om 16u mogen jullie weer naar huis. 

 

Beste wensen en een gelukkig nieuwjaar van de welpenleiding! 

Bent, Ruben en Samuel 

  



Jonggidsen 
Zondag 3 december  
 
Zijn de jonggidsen wel braaf geweest dit jaar? Zullen ze verwend worden met heerlijke 
zoetigheid of zullen er toch enkele dames in de zak moeten… We komen het vandaag te weten 
want de Sint maakt dit jaar ook weer tijd voor Scouts Nijlen.  
 
 
 
Vrijdag 8 december 

 
Het grootste deel van jullie zal aan het zwoegen zijn om examens en toetsen te studeren. Daarom gaan we 
een avondje volledig chillen en ontstressen met een spannende/avontuurlijk/romantische/… film. Allen 
welkom tussen 19u en 22u.  
 
 

 
Vrijdag 15 december 
 
Na de ontspanning van vorige week, is het nu tijd voor het meer serieuze werk. 
Vandaag opent zich op de scouts een heus casino. Durf jij het om een gokje te 
wagen? Wie weet verlaat je het casino wel als miljonair… of als arme stakker.  
Kom zeker een gokje wagen van 19u-22u!  
 
 
 
Zaterdag 23 december.  

 
Na alle heisa van de examens is het vandaag tijd om de vakantie 
feestelijk te beginnen. En hoe kan dat beter dan met een gezellig kerstfeestje? Allemaal welkom om 17u aan 
de scouts. Daar genieten we van een exquise menu. Om deze avond nog feestelijker te maken moeten jullie 
geen cadeautjes voorzien maar vragen we aan iedereen om een dessertje mee te nemen zodat we de avond 
lekker kunnen afsluiten. Om 20h mogen jullie (goed gevuld) weer naar huis! 
 
 

Zondag 31 december 
 
Vandaag zullen jullie allemaal nieuwjaarkezoeten aan het zingen zijn dus gaan wij jullie niet storen met een vergadering.  
 
We wensen jullie allen zeer fijne en warme feestdagen toe!  
 
 
Drie nieuwjaarszoenen,  
Arne, Marieke & Jerke. 
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Jongverkenners 
Zondag 3 december:  

Vandaag zullen we eindelijk weten of jullie wel echt flink zijn geweest! De Sint komt naar de scouts 

om al jullie geheimen te onthullen. We verwelkomen de Sint om 14u en tegen 17u gaat hij (al dan 

niet met een paar jongverkenners in de zak) weer weg.  

 

Vrijdag 8  december  

Film en pizza-avond! Klinkt dat niet geweldig? Omdat onze 2de en 3de jaars in december examens 

hebben, doen we op vrijdagavond vergadering. Maar wees gerust er zal evenveel pret zijn! Kom 

om 19u30 naar de scouts (je mag een dekentje meenemen voor de gezelligheid) en om 22u 

mogen jullie naar huis.  

Vrijdag 15 december 

Ladies and gentleman, deze avond is scouts Nijlen omgetoverd tot “Casino Nijlen”. Kom een gokje wagen om 19u30, 

misschien gaan jullie om 22u wel met de hoofdprijs naar huis.  

ZATERDAG 23 december 

Kerstmis komt er bijna aan en willen dit ook samen met jullie vieren. Wij verwachten jullie om 17u op de scouts voor 

een lekkere feestmaaltijd. Om 20u mogen jullie weer naar huis. Het hoofdgerecht voorzien wij, maar bij een echte 

feestmaaltijd hoort natuurlijk ook een dessert! Daarom vragen wij of jullie allemaal een klein dessertje willen maken en 

meenemen, dan maken we ons eigen desserten buffet, alvast bedankt!  

Zondag 31 december 

Geen vergadering vandaag, iedereen zal druk bezig zijn met het nieuwe jaar in te zetten. Geniet van de feestdagen en 

we zien elkaar terug in 2018!  

 

 

Lieve groetjes  

Rik, Ellen en Nette 

  



Givers 
Zondag 3 december: 

“Hoort wie klopt daar kind’ren, hoort wie klopt daar kind’ren, hoort wie 
klopt daar zachtjes aan het raam.” 

 
Allé zachtjes, da is relatief he want die pieten slagen da raam nog wel is 
kapot. 
Tijd om een afspraak te maken bij de tandarts want het is weer tijd voor 

sinterklaas. 

 

Zondag 10 december:  

We moeten rennenspringenvliegenduikenvallenopstaanenweerdoorgaanvergadering.  

Meer uitleg heeft da ni nodig behalve dan dat we gaan rennenspringenvliegenduikenvallenopstaanenweerdoorgaan 
 
 
 
Vrijdag 15 december:  

Omdat jullie volop met exemens bezig zijn, zullen we eens een 
vrijdagavondvergadering houden zodat jullie zondag nog goed kunnen studeren. 
We gaan lekker relaxed, achterover leunend een filmke kijken om eens helemaal 
te ontstressen. Cinema givers gaat open om 19u en sluit de deuren om 22u. 
 
 
zaterdag 23 december:  

KERSTFEESTJEEEUUUU!!!! HEEEUUUUJJJ. Goe eten, gezellig bijkletsen en genieten van 

een gezellige avond, wa is er beter? Niks… daarom nodigen wij jullie van harte uit op 

ons kerstfeestje van 17u tot 20u.  

Omdat cadeautjes zoooo 2016 zijn gaan we dit jaar voor een eigengemaakt desserten 

buffet dus neem allemaal een baksel, kooksel, weet ik veel wa mee (ni te veel want 

anders gaan we serieus mogen eten) en we zullen zien wie er het beste 

keukenprins(esje) is.  

 

Zondag 31 december:  

3,2,1… Gelukkig oudjaar!!!! Ah ja want nieuwjaar is pas vannacht. Vandaag geen vergadering want iedereen moet gaan 

nieuwjaarkezoete zingen en de ouderen zijn jeneverkes gaan voorproeven. We zien jullie terug volgend jaar!!!  

 

Beste wensen en prettige feestdagen 
Van jullie leiding Sander / Danish 
Kessel / Nijlen 
1 januari 2018 (of toch bijna) 
 



 

 

 

 

  



Alvast een warme Kerst en een 

zaligmakend nieuwjaar vanwege…  
  

Tak Leiding Mailen naar: Bellen naar: 

Sparlekijn 
Kapoenen Emma De Schrijver 

Emeline Van Roie  
Alexia Desmedt 
Eva Laura Coutteel 
Fien Torfs 

 

kapoenen@scoutsnijlen.be 04 94 80 55 34 
04 99 76 26 91 
04 79 07 78 69 
04 73 42 32 78 
04 89 96 34 18 

Kabouters Wannes Leirs 
Issabeau Coutteel 
Sylke Maes 

Eline Mastbooms 

kabouters@scoutsnijlen.be 04 70 83 27 42 
04 83 16 40 91 
04 91 95 56 18 

04 79 43 48 20 
 

Welpen Bent Smets 
Ruben Vanstiphout 
Samuel Vdb 

welpen@scoutsnijlen.be 04 94 05 32 81 
04 96 42 43 67 
04 68 23 78 21 

 

Jonggidsen Arne Maes 
Marieke Leirs 
Jerke Van Elsen 

 

jonggidsen@scoutsnijlen.be 04 91 88 88 51 
04 71 11 47 24 
04 87 98 34 33 

 

Jongverkenners Ellen De Schrijver 
Nette Van Elsen 
Rik Celis 

jongverkenners@scoutsnijlen.be 04 98 06 19 27 
04 85 98 37 37 
04 98 35 19 32  
 

Givers Sander Celis 
Danish Gorris 

gidsen@scoutsnijlen.be 0494 31 56 32 
0471 66 00 42 
 

Groepsleiding Niels Schoeters 
Anneleen Pauwels 
Sander Celis 

groepsleiding@scoutsnijlen.be 0477 95 96 38 
0476 67 85 10 
0494 31 56 32 
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