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

Contactgegevens 
  

Tak Leiding Mailen naar: Bellen naar: 

Sparlekijn 

Kapoenen Alexia Desmedt  
Eline Mastbooms  
Rikke Beeckmans  
Hanne Verheyen  
Bent Smets 
 

kapoenen@scoutsnijlen.be 0479 07 78 69  
0479 43 48 20  
0475 81 31 40  
0471 27 58 89  
0494 05 32 81 
 

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 
Elien Wille 
 

welpen@scoutsnijlen.be 0494 31 56 32  
0470 63 69 07  
0473 42 32 78  
0475 62 43 67 
0491 93 53 52 

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 
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Kapoenen 
Zondag 5 mei 

Vandaag zoeken we uit wie van jullie de grootste kapoen is van allemaal. Jullie zullen het 

tegen elkaar moeten opnemen om jezelf te bewijzen in onze heuse Laddercompetitie. 

Hopelijk eindig jij op de hoogste trede, want de winnaar krijgt misschien wel een 

verrassing. We starten om 14u en om 17u zal onze winnaar bekend gemaakt worden. 

(Eigen ladders zijn niet toegelaten gedurende de competitie) 

Zondag 12 mei 

Het is alweer een tijdje geleden dat we de Kesselse Heide nog onveilig hebben gemaakt. 

Daarom trekken we er deze zondag nog eens op uit om daar de boel op stelten te zetten, 

want het is hoog tijd dat we nog eens een bosspel gaan spelen. We vertrekken om 14u aan 

de scoutslokalen en zijn om 17u weer terug. Neem zeker aangepaste kledij mee! 

 

Zondag 19 mei 

Wat krijg je als je spaghetti, verf, ketchup en eieren mengt? Wij weten het zelf niet, 

maar we willen het deze zondag graag uitproberen! Vandaag spelen we namelijk Hoe 

Vettiger, Hoe Prettiger. We starten om 14u en om 17u mogen jullie prettig en vettig 

weer naar huis. Het is aangeraden om kledij mee te nemen die vuil mag worden! 

 

Zondag 26 mei 

Het einde van mei betekent meteen ook het einde van ons prachtige 
scoutsjaar. Vandaag komen we voor een laatste keer samen met z’n allen aan 
de scoutslokalen. Er staan deze namiddag massaspelen op de planning. We 
gaan van start om 14u en om 17u mogen jullie weer naar huis. 

 

 

Zonnige groetjes, 

 

Alexia, Bent, Eline, Hanne, Rikke en Zoë 

  



Kabouters 
Zondag 5 mei 

Kunnen jullie de leiding verslaan? Kom dat dan maar eens bewijzen!  
Vandaag doen we kabouters tegen leiding  
Allen paraat om 14u en om 17u mogen jullie hopelijk met de winst in handen weer 
naar huis gaan! 
 
 

Zondag 12 mei 

Kampvuur, eitjes, appelsienen, bananen en chocolade. Klinkt dit bekend in de oren? 

 Kom ontdekken wat we nog allemaal op de ouderwetse manier kunnen koken van 

14u tot 17u. 

 

 

 

 

 

Zondag 19 mei 

Pak jullie bikini’s maar al klaar, de visjes zijn in gevaar!  

“Oei, waarom dan?” horen we jullie al vragen. Kom dan maar mee balken dragen. 

Balken voor een vlot, dan maken we er een dag van vol genot! 

Vlottentocht, dat is wat we gaan doen.  Wie wordt er kampioen? 

Mee te brengen: bikini(/badpak), handdoek, zonnecrème en een hoop plezier, 

Misschien zien we wel een waterdier!  

(14u-17u) 

 

Zondag 26 mei 

Lieve kaboutertjes,  

Het slechte nieuws is dat dit is de laatste vergadering van het jaar is… ooh jammer! 

Maar geen getreur, we gaan nog een fantastisch kamp tegemoet! 

Maar dan hebben we natuurlijk ook goed nieuws: 

We spelen vandaag MASSASPELEN! Allen paraat van 14u tot 17u om dit fantastische 

scoutsjaar af te sluiten!  

 

 

Heel veel knuffels van jullie lieftallige leiding, 

Nette, Yarni, Wannes en Ruben 

 

 Een leuke foto om het jaar mee af te sluiten   

  



Welpen 
5 mei  

Vandaag woutloperskeuken, … ah nee wacht 

wouDloperskeuken, … allen aanwezig om 14u om 

Wout te eten, … ah nee wacht Woud te eten, … nee 

toch ni pakt in het Woud te eten en dan nog wel 

délicatesses  helemaal zelf klaargemaakt op een 

kampvuur!!! Om 17u zijn jullie rond genoeg om naar 

huis gerold te worden. 
 

12 mei 

Ra ra ra wat gaan we doen vandaag…. Hier is alvast een hint: 

https://www.youtube.com/watch?v=p1gGxpitLO8 

Meer info volgt nog snel op papier hier…, ah nee gewoon via mail ;-)  
 

 

19 mei 

Schip ahoy piraatjes, vandaag worden de 

Vaarvaardigheden op de proef gesteld. Allen aanwezig 

om 14u om vlotjes te water te gaan en de 

waterdichtiheid van ons vlot te testen. Neem je 

zonnecrème, zwembroek, fiets en handdoek klaar 

ennnnn…. starten maar! Stoppen doen we dan om 17u.  
 

26 mei 

De laatste zullen de eerste zijn. Dit wil zeggen dat de 

laatste vergadering zoals de eerste zal zijn, namelijk 

massaspelen met massa veel mensen. En dat wordt 

massa’s fun! 
 

Massa’s vlotte twinkelende gerookte groetjes (wie zoekt die 

vindt, wie riekt die stinkt) 

Klein duimpje, de wolf, de reus, doornroosje en holle bolle gijs 

  

https://www.youtube.com/watch?v=p1gGxpitLO8


Jonggidsen 
Zondag 5 mei 

Wat is er écht gebeurd? Wie heeft het gedaan? Met wat is het 

gebeurd? Waar? Waarom? 

Dat zullen we vandaag trachten te weten te komen. Allemaal om 14u 

aan de scouts met de fiets om het grote mysterie van Nijlen City te 

onderzoeken 

 

Zondag 12 mei 

 

Vandaag zullen we al onze sjor kunsten eens even testen door ons eigen vlotje te maken, 

want, je hebt het al goed geraden: we gaan op VLOTTENTOCHT! We verwachten jullie om 

10u aan de scouts met jullie fiets. Vergeet zeker niet om zwemkledij, een handdoek en 

zonnecrème mee te nemen 

 

 

 

Zondag 19 mei 

Gezelschapsspelletjes zijn altijd wel leuk. Vooral als we de levende versie ervan 

spelen. En wat is nu leuker dan een groot ganzenbord spel 

 

 

Zondag 26 mei 

Het scouts jaar is bijna afgelopen  

Maar om dit geweldig jaar goed af te sluiten, zullen we vandaag allemaal samen MASSASPELEN 

 

En niet getreurd want over een maandje zien we mekaar weer terug op een 

onvergetelijk kamp!! 

 

Xxxxxxxxxxxxxx Dikke kusjes xxxxxxxxxx 

Sylke, Wannes & Isabeau 



Jongverkenners 
Zondag 5 mei  

Vandaag zal het een sportieve zondag worden! We gaan heel wat 

bekende sporten door elkaar klutsen en er een nieuwe gekke 

sportieve boel van maken. Doe goede sportschoenen aan en zorg voor 

een extra dosis energie! (Deze vergadering stond al gepland in april, 

maar is toen niet kunnen doorgaan doordat er te weinig leden waren.) 

 

Zondag 12 mei 

Vandaag krijgen de 3de jaars de kans om te tonen wat zij in hun mars hebben, want zij 

organiseren de vergadering van vandaag! Spannend!  

 

Zondag 19 mei  

We vertrekken bijna op kamp, maar we vragen ons af of iedereen 

al de nodige technieken onder de knie heeft… Vandaag gaan we 

eens testen wie de beste sjorringen kan leggen en alle 

survivaltechnieken beheerst!  

 

Zondag 26 mei 

Vandaag is het al de laatste vergadering van het jaar ☹ Maar niet getreurd, jullie moeten jullie liefste leiding niet heel 

lang missen, want het KAMP komt steeds dichterbij!!! Om dit mooie scoutsjaar in stijl af te sluiten spelen we met 

iedereen massaspelen. Is iedereen nog een laatste keer op post?  

 

 

 

 

Tot op kamp!! Wij kijken er alvast naar uit 😊  

Samuel, Fien en Nette  

  



Givers 
Vrijdag 3 – zondag 5 mei 

In mei leggen alle vogeltjes een ei, maar in mei gaan ook alle 

givers van Gouw Kempen op weekend. Zoals reeds 

aangekondigd is het dit jaar een Kerika en gaan we naar 

Rijkevorsel. Alle info is via de mail terug te vinden. 

 

 

 

Zondag 12 mei 

Een mooi, rustig stuk natuur in de Nijlense bossen… Tot vandaag, want wij gaan namelijk de Olympische Goorspelen 

houden! Doe dus zeker vuile kleren aan en neem er propere mee vermits proper blijven geen optie is. De 50m 

goorlopen start om 14u en tegen 17u zijn de laatste medailles wel vuil. Kom ook vooral met de fiets zodat we sneller ter 

plaatse zijn. 

 

Zondag 19 mei 

Verassing, vergassing, euhm… verrassing? … Mijn spelling laat het een beetje 

afweten, hopelijk jullie opkomst niet. Wat we vandaag gaan doen blijft nog een 

geheim. Met wat geluk komen sommigen het toch al op voorhand te weten. 

Op de foto zien we alvast een mooi voorbeeld van een verassing 

 

 

Zondag 26 mei 

Nu we aan de laatste zondag van mei zijn is het tevens de laatste zondag van ons 

scoutsjaar. Net zoals de afgelopen jaren houden we ook deze keer massaspelen, 

zonder een massa aan leden gaat dit niet dus komen is de boodschap ! 

 

 

Hopelijk geen veraste of vergaste groeten, 

Arne en Rik 

 

  



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 

 

https://www.google.com/maps/place/Hopper+winkel+Antwerpen/@51.2091436,4.4358883,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xb63322faa89b3411!8m2!3d51.2091436!4d4.438077
mailto:winkel.antwerpen@hopper.be

