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Maart

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

www.scoutsnijlen.be

Contactgegevens
Tak

Leiding

Mailen naar:
Sparlekijn
kapoenen@scoutsnijlen.be

Bellen naar:

Kapoenen

Alexia Desmedt
Eline Mastbooms
Rikke Beeckmans
Hanne Verheyen
Bent Smets

Kabouters

Ruben Vanstiphout
Nette Peeters
Yarni Dierckx
Wannes Van Meensel

kabouters@scoutsnijlen.be

0496 42 43 67
0470 63 69 05
0498 60 80 31
0478 06 49 33

Welpen

Sander Celis
Flisse Peeters
Eva Laura Coutteel
Stijn Geens

welpen@scoutsnijlen.be

0494 31 56 32
0470 63 69 07
0473 42 32 78
0475 62 43 67

Jonggidsen

Wannes Leirs
Isabeau Coutteel
Sylke Maes

jonggidsen@scoutsnijlen.be

0470 83 27 42
0483 16 40 91
0479 43 48 20

Jongverkenners

Samuel Vandenberghe
Fien Torfs
Nette Van Elsen

jongverkenners@scoutsnijlen.be

0468 23 78 21
0489 96 34 18
0485 98 37 37

Givers

Rik Celis
Arne Maes

gidsen@scoutsnijlen.be

0498 35 19 32
0491 88 88 51

Jins

Emeline Van Roie
Marieke Leirs

jins@scoutsnijlen.be

0499 76 26 91
0471 11 47 24

Groepsleiding

Niels Schoeters
Anneleen Pauwels
Sander Celis

groepsleiding@scoutsnijlen.be

0477 95 96 38
0476 67 85 10
0494 31 56 32

0479 07 78 69
0479 43 48 20
0475 81 31 40
0471 27 58 89
0494 05 32 81

Kapoenen
3 maart:
Vandaag mogen jullie allemaal verkleed komen in jullie allerbeste en
origineelste outfits, want het is CARNAVAL! En we gaan dus zoals elk jaar eens
een kijkje nemen bij de Stoet van Herenthout. We spreken om 13.30u af aan de
parking van Delhaize in Herenthout, (Itegemsesteenweg 48, 2270 Herenthout).
Om 16.30u mogen de mama’s en papa’s jullie terug komen ophalen op de
parking van de Delhaize.

10 maart:
Aangezien jullie fantastische leiding bezig is met jullie kamp in elkaar te steken, zullen we vandaag geen
vergadering hebben.

17 maart
Schattenjacht, vandaag gaan we met een kaart proberen de geheime plaats te vinden van de
grote verborgen schat! Kom zeker allemaal om 14u naar de scouts zodat we zeker de schat
vinden. Om 17u mogen jullie allemaal terug naar huis!

24 maart
Vandaag gaan we nog eens op verplaatsing ! Kom allemaal om 14u naar de Parking van het Hofke, daar gaan
we dan een hele dag spelen, en dan mogen de mama’s en papa’s jullie om 17u terug aan de Parking komen
halen!

30 maart – 31 maart:
Het is eindelijk zover, we gaan op WEEKEND!! Kom allemaal zaterdag 30 maart om 10.00u naar de lokalen, en
de ouders mogen jullie zondag 31 maart om 12.00u moe maar voldaan terug komen halen. Verdere
informatie volgt nog via mail!

Extra voor de ouders: Kom eens vragen hoe het met de drankkaart zit van jullie kapoentjes!

Kabouters
Zondag 03/03
Vandaag gaan we een grote strijd houden, maar niet zomaar een strijd, nee een grote teamstrijd! Jullie worden in teams
verdeeld het is de bedoeling dat je je team naar de overwinning helpt. Onze strijdvaardige kabouters zijn welkom van
14u tot 17u

Zondag 10/03
Oei, oei, oei, vandaag is jullie leiding volop bezig met het kamp te plannen. Aangezien we het dus veel te druk
hebben met die fantastische week zal het geen scouts zijn vadaag.

Zondag 17/03
Het is al even geleden dat we nog eens een ouderwetse knutselvergadering gehad hebben, dus vandaag is het
weer zover. We gaan allerlei mooie knutselwerkjes maken waarmee jullie dan mooi kunnen pronken bij de
mama en de papa. Alle creatieve geesten onder jullie zijn zoals steeds weer welkom van 14u tot 17u
Zondag 24/03
Vandaag gaan we nog eens naar de Kesselse Heide. Het is terug een beetje warmer aan het worden en dus
volop tijd om ons nog eens helemaal te laten gaan. Kom jullie allemaal uitleven in een intensief bosspel en ga
helemaal uit de bol. Allen paraat van 14u tot 17u.
Zondag 31/03
Afsluiten deze maand doen we met een zintuigenvergadering. Zijn jullie benieuwd wat dit inhoud? Kom dit
dan zeker ontdekken van 14u tot 17u aan de scouts.

Een dikke knuffel, De Kabouterleiding

Welpen
3 MAART
Wat zou de scouts zijn zonder een leuk veld om hier nog eens super toffe pleinspelletjes op te spelen. Daarom deze
week pleinspelletjes. Van 14u tot 17u
7-10 MAART
Deze week is het helaas pindakaas geen scouts vermits de leiding al volop bezig is met jullie kamp te maken zodat het
een echt super spetterend top kamp word.
17 MAART
Het kampenweekend zit er op, jullie zitten al twee weken te wachten om al jullie energie nog eens los te kunnen laten.
Daarom vandaag het leukste spel dat jullie kennen. Wat blijft voorlopig in het midden maar jullie mogen er zeker van
zijn, vandaag willen jullie er bij zijn.
24 MAART
Zwemmen, verdere info volgt via mail dus houd deze zeker in de gaten
31 MAART
Ladderzat competitie, Oei juist da gaat niet welpen mogen nog niet drinken. Dan passen we dit heel snel aan naar
LADDERCOMPETITIE. JOEPIEIEIEIE. Maar niet gevreesd, het zal er spannend aan toe gaan en jullie zullen versteld staan
van wat laddercompetitie allemaal kan inhouden. DUS kom zeker langs om mee te strijden voor de overwinning van 14u
tot 17u.

PS. Ik wou een recordje zetten om ter kortste maandblad maar een lege pagina toont niet zo mooi.

En als afsluiter een kakkend nijlpaard
Groentjes jullie leiding
Eva, Flisse, Stijn, Sander

Jonggidsen
Maandbladje jonggidsen maart
Zondag 03/03
Na al die spaghetti die we vorige maand gegeten hebben, is het dringend tijd voor wat afwisseling.
Haal je beste kook kunsten dus maar boven dan kunnen we onszelf vandaag weer eens lekker
verwennen en laten zien dat jullie allemaal voorbereid zijn voor die toekomstige spaghetti feesten!

Zondag 10/03
Omdat jullie geweldige leiding dit weekend druk bezig is geweest met het leukste kamp ooit voor
jullie te plannen hebben de meeste groepen vandaag geen scouts. MAAR!!! Wij hebben geen tijd
om stil te zitten want binnen 2 weken valt onze ontbijtactie. Dus verzamelen we toch om 2 uur aan
de scouts om ontbijtkaarten te gaan verkopen in de buurt.

Zondag 17/03
Vandaag gaan we nog is op stap om de omgeving onveilig te maken. Allemaal om
half 2 op de scouts met de fiets bij de hand en veel zin in een super tof stad spel in
het gezellige Lier. Hopelijk zijn we om 5 uur terug op het terrein en weet iedereen
wie die geweldige jonggidsen van scouts Nijlen zijn!

Zaterdag 23/03 en Zondag 24/03
Nu we volop plannen aan het maken zijn voor ons kamp, zullen we ook is wat geld
inzamelen zodat we er leuke dingen kunnen doen. Jaja, je hebt het al door, tijd
voor onze ontbijtactie. Jullie worden zaterdag verwacht om alles meer voor te
bereiden en zondag ochtend zullen we dan alle ochtend hoofdjes in Nijlen en
omgeving gelukkig maken met een zalig ontbijtje! Meer info hierrond volgt ook
nog.
Zondag 31/03
Na al dat harde werken van vorig weekend hebben wij ook wel is zin in een dagje
rust. Liefste derdejaars, we rekenen op jullie om het vandaag over te nemen en er
weer een zalige zondag van te maken voor al jullie schatjes van medeleden en
leiding. Natuurlijk willen wij wel een handje helpen waar het nodig is, laat dan maar
gewoon iets weten.
Dikke dikke kusjes van jullie liefste leiding
Isabeau, Wannes en Sylke

Jongverkenners
Zondag 3 maart
Voor deze vergadering krijgen jullie een opdrachtje voor thuis! NIET TE VEEL
ETEN. Nu het wat beter weer is aan het worden gaan we vandaag een
woutloperskeuken doen. Super leuk en gezellig dus kom zeker af van 14 tot 17
uur.

Zondag 10 maart
Dit weekend is jullie topleiding op weekend om jullie kamp te plannen zodat jullie en
topkamp hebben maaarr aangezien de ontbijt actie eraan zit te komen is het wel
scouts! Trek vandaag dus jullie beste schoenen aan want vandaag gaan jullie mat veel
plezier kaarten verkopen door heel Nijlen en omstreken voor jullie Ontbijtactie. Kom
met jullie beste humeur naar het lokaal met de fiets om 14 uur en om 17 uur na jullie
goede werk mogen jullie naar huis.

Zondag 17 maart
Vandaag doen we een leuke en klassieke 1 tegen allen!! Hou jullie al maar klaar voor originele
opdrachtjes en kom zeker af vandaag gewoon van 14 tot 17 uur. Alle opdrachten afkrijgen is de
boodschap.

Zaterdag 23 en zondag 24 maart
Je leest het goed, dit weekend komen jullie al op zaterdag om jullie
ontbijtactie klaar te maken en daarna te blijven slapen en zondag ochtend de jullie al de
ontbijtjes naar de mensen en gaan jullie iedereen gelukkig maken. Vergeet zeker niet om met
de fiets te komen! Verdere informatie volgt nog zeker!Zondag 31 maart

Zondag 31 maart
Smeer jullie benen al zeker in want vandaag gaan we erin vliegen! We
doen vandaag en gehandicapte vergadering wees dus maar op je
hoeden en voel je vooral thuis in deze vergadering 😉 we verwachten
jullie om 14 uur op de scouts met en goed humeur en om 17 uur
mogen jullie terug “normaal” worden.

Givers
Zondag 3 maart
Battle royal, zorg dat je al je strijdvaardigheid meeneemt want er kan maar
één iemand winnen.
We starten om 14uur en om 17uur zal de winnaar bekend zijn.

Zondag 10 maart
Jullie leuke leiding is op weekend om het kamp voor te bereiden dus het is vandaag
geen scouts.

Zondag 17 maart
Haal de beste Bear Grylls al maar boven, want vandaag gaan we
survivallen of toch althans een vuur maken en een potje koken.
We beginnen om 14uur en hopelijk hebben we tegen 17uur iets warm
gegeten.
Zondag 24 maart
Wat we vandaag gaan doen is nog een kleinen verassing, maar neem zeker jullie fiets mee en een goede speurneus. Om
14 uur vertrekken we aan de scouts en om 17uur zullen we terug zijn.

Zondag 31 maart
wat eten we vandaag? Spaghetti, spaghetti, spaghetti, wat eten we zo graag?
Spaghetti, spaghetti, spaghetti, wat willen we eten als ons buikje knort?wij willen
spaghetti op ons bord…
oooh wat zouden we vandaag kunnen doen…
kom dit mee ontdekken van 14uur tot 17uur.

Veel liefs jullie leiding: Rik en Arne

Hopper Winkel Antwerpen
Wilrijkstraat 45 - 2140 Antwerpen (hoek Plantin en
Moretuslei)
Tel. 03 297 37 34
winkel.antwerpen@hopper.be
Maandag

Gesloten

Dinsdag

10:00-12:00 | 12:30-18:00

Woensdag

10:00-12:00 | 12:30-18:00

Donderdag

10:00-12:00 | 12:30-18:00

Vrijdag

10:00-12:00 | 12:30-18:00

Zaterdag

10:00-12:00 | 12:30-17:00

Zondag

Gesloten

Sluitingsdagen in 2018
•
•
•
•
•

1 mei, 10 mei
21 juli
15 augustus
1 november
24 tem 31 december

