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Contactgegevens

Tak

Leiding

Kapoenen

Senne Mastbooms
Tinka Claes
Celien Boedt
Robbe Geens
Jitske Luyten
Alexia Desmedt
Zoë Janssens
Flore Gielis
Nette Peeters
Lien Gielis
Joke Nicasi
Cas Huisman
Toke Claes
Flisse Peeters
Rikke Beeckmans
Timo Loubin
Elien Wille
Lande Roevens
Matties Roofthooft
Fien Torfs
Sylke Maes
Jitse Maes
Marieke Leirs
Ellen De Schrijver
Elien Wille
Lande Roevens
Nette Peeters

Kabouters
Welpen

Jonggidsen
Jongverkenners
Givers
Jins
Groepsleiding

bellen naar mailen naar
0472 74 82 05
0472 82 22 81
0479 23 32 16
0470 34 74 77
0468 35 21 86
0479 07 78 69
0468 23 09 20
0478 29 59 22
0470 63 69 05
0470 82 48 91
0487 18 42 53
0474 95 22 34
0489 69 26 94
0470 63 69 07
0475 81 31 40
0484 02 16 90
0491 93 53 42
0479 32 76 44
0487 02 88 79
0489 96 34 18
0491 95 56 18
0484 47 47 68
0471 11 47 24
0498 06 19 27
0491 93 53 42
0479 32 76 44
0470 63 69 05

kapoenen@scoutsnijlen.be

kabouters@scoutsnijlen.be

welpen@scoutsnijlen.be

jonggidsen@scoutsnijlen.be

jongverkenners@scoutsnijlen.be

givers@scoutsnijlen.be

jins@scoutsnijlen.be
groepsleiding@scoutsnijlen.be

Kapoenen
Zondag 3 oktober
Vandaag is het spijtig genoeg GEEN scouts. Jullie leiding is
volop bezig met mega-toffe vergaderingen in een te steken.

Van zaterdag 9 tot zondag 10 oktober
Nu we toch al de start van het jaar achter ons hebben gelaten, vonden wij
het hoog tijd voor ons eerste weekend! Joepie!! Dit weekend zal doorgaan
aan onze eigen scoutslokalen. Meer info over dit super toffe weekend volgt
nog in een mailtje.

Zondag 17 oktober
Vandaag is het de enige echte vriendjesdag!!! Dus als jullie een
vriendje hebben dat jullie eens willen meenemen naar de scouts,
nu is het de moment. Jullie worden om 14u verwacht met of zonder
een vriendje en om 17u mogen jullie terug naar huis.

Zondag 24 oktober
Omdat we eens willen zien wie er nu de slimste van ons allemaal is, houden
we vandaag de MEGA-SUPER-TOFFE-Scoutsquiz! Om 14u mogen jullie komen
om jullie breinen te trainen en om 17u weten we dan wie het slimste is.

Zondag 31 oktober
Vandaag vieren we Halloween. Op deze speciale dag mogen jullie allemaal
verkleed naar de scouts komen! Joeppie!!! Wat we van 14u tot 17u gaan
doen, dat is nog een verrassing.

Griezelige groeten van jullie leiding!
Robbe, Celien, Tinka, Jitske en Senne

Kabouters
Zondag 3 oktober - Geen scouts
NEEEEE!!! Het is vandaag geen scouts! Jullie fantastisch geweldige leiding is het
kamp in elkaar aan het steken! Volgende week allemaal paraat!

Zondag 10 oktober - De Mol
Wie is de Mol? Dat is de vraag deze vergadering! Kom zeker op tijd (om 14u) en probeer tegen het einde
(17u) van de vergadering te ontdekken wie de Mol is.

Zondag 17 oktober - Één tegen allen
Sla de handen in elkaar en probeer de leiding te overwinnen! Laat zien dat jullie
beter EN sneller zijn dan de leiding. Allemaal paraat om 14u
en jullie mogen om 17u naar huis!

22-24 oktober - Weekend
We gaan op weekend jeej! verdere info volgt. Hou dit weekend zeker vrij voor het leukste weekend van
het jaar!

Zondag 31 oktober - Halloween
BOOEEHHHH!!! Kom in kostuum naar de vergadering en
kom ontdekken wat we net gaan doen vandaag! Om 14u
starten we met griezelen en tegen 17u zullen we allemaal
wel uitgegriezeld zijn!

Welpen
Jooooowwwwww welpen!! Hierbij weer een nieuwe maand vol knotsgekke en misschien ook wel een
beetje griezelige spelletjes!

3 oktober
Vandaag is het geen scouts
Jullie leiding is op weekend om een
superleuk scoutsjaar voor jullie ineen te steken! Maar niet getreurd volgende
week staan we er terug!
Voor de mama’s en papa’s organiseren we om 20u een infoavond op de scouts.

10 oktober: 14u-17u
Wat eten we vandaag? Spaghetttiiiiii! Hopelijk hebben jullie
allemaal goed veel honger, want vandaag is het
spaghettivergadering! Kom allemaal naar de scouts om te
genieten van deze dunne sliertjes met tomatensaus!

17 oktober: 14u-17u
Jullie hebben al veel vriendjes op de scouts, maar misschien zijn er nog andere
vriendjes die ook eens een dagje willen komen meedoen! Dussss neem allemaal
een vriendje mee en we zien jullie op de scouts voor een dag vol met
suuuperleuke spelletjes!

22-23-24 oktober
Joehoeee!! We gaan op ons eerste weekend! Wat we allemaal gaan doen is nog een verassing!
Spannenddd! Verdere info volgt nog via mail!

31 oktober: 18:30u-21:30u
Booh! Vandaag is het de engste vergadering van het jaar! We
gaan vandaag eens goed griezelen, want het is Halloween!
Hopelijk zijn jullie niet bang!
P.s: trek allemaal jullie engste kostuum aan!

Enge Halloween-groeten van jullie leiding!
Nette, Cas, Joke, Lien en Toke

Jonggidsen
Zondag 3 oktober
Uhuuum, Uhuuum, uhuuuum. Aan allen die gekomen zijn: Proficiat.
En ga maar ineens terug naar huis want deze week is het geen
scouts. Jullie leiding is namelijk zelf op weekend om een knaljaar in
elkaar te steken (en lekker veel te roddelen over jullie natuurlijk).
Deze zondag dus allemaal even droevig als de burgemeester en
jammer genoeg geen vergadering, maar volgende week staan we er
terug voor meer scoutsplezier!

Zondag 10 Oktober
Aangezien wij zelf niet zoveel vriendjes hebben, willen wij die van
jullie heel graag leren kennen! Neem ze daarom vandaag van 14u tot
17u mee naar de scouts! Degene die een vriendje meebrengen,
kunnen hier wel eens voordeel mee halen in het spel … ;). (of toch
als deze even leuk is als Vanleemhuyzen ten minste!)

Zondag 17 oktober
Klaar om vandaag even hard te vechten voor de eer als meneer de
burgemeester? Vandaag nemen we het op tegen tegen zowel de
jongverkenners als de giver met het sjorren! Van 10 tot 17u zullen
we vanalle challenges proberen te volbrengen en tegelijkertijd de
mosseltoren recht te zetten! Challenge 1: met zoveel mogelijk
aanwezig zijn! Kan je niet sjorren? Geen probleem. De
burgemeester heeft namelijk een goede assistent die jullie dit allemaal nog eens kan aanleren. Deze
voorziet ook middageten en lekkere versnaperingen tussendoor.

Zondag 24 Oktober
Ziet onze mosseltoren er al zo piekfijn uit als de burgemeester
wil? Als het antwoord op deze vraag nee is, gaan we vandaag
gewoon nog eens sjorren! Als het antwoord op deze vraag
“absoluut” is, dan gaan we vandaag is super mega anders cool
doen! (mail met wat het wordt en wanneer aanwezig te zijn,
volgt)

Zaterdag 30 Oktober
Boe! Verschoten? Hopelijk niet te hard want vandaag maken we er extra
een leuke zaterdagavond van! Je mag, sorry moet, namelijk in
verkleedkleren komen! Ja hoor, meneer de burgemeester, echt waar! Allen
aanwezig van 19u tot 22u om een heus halloweenspel te spelen in den
donkere natuurlijk!
Aan allen die dit maandblad gelezen hebben, proficiat! Aan allen die dit
maandblad niet gelezen hebben eigenlijk niet, maar voor de ene keer kunnen we het door de vingers zien!
Samson, Gert, Alberto Vermicelli en Frieda

Jongverkenners
Zondag 3 oktober
Vandaag is het helaas GEEN VERGADERING. De leiding is
volop bezig met het plannen van een fantastisch Scoutsjaar. Niet
getreurd, volgende week zijn we weer paraat.

Zondag 10 oktober
Haal je kookskills maar al boven, zet de potten en pannen al
maar klaar. Vandaag doen we woudloperskeuken van 14u tot
17u op de Scouts. Hierna kunnen jullie met gevulde buikjes
weer naar huis rollen.

Zondag 17 oktober
Kruip vandaag maar vroeg uit je bed, want we beginnen om

10u te sjorren voor het Mosselfeest.
Wij voorzien middageten voor alle harde werkers ;-)

Zondag 24 oktober
Vandaag gaan we verder werken aan ons geweldige
bouwwerk van 14u tot 17u aan de Scouts.

Zaterdag 30 oktober
Vandaag verzamelen we aan de scouts om 19u. Het is
namelijk bijna halloween. Wat we gaan doen is nog een groot
geheim. Jullie mogen wel weten dat we afronden om 22u.
Haal alvast je beste halloweenoutfit boven, want enkel zo
geraak je binnen ;-)

Vele groetjes,
Matties, Lande en Elien

Givers
Zondag 3 oktober
Na zo’n geweldig leuke start is het nu ook al even tijd voor rust voor jullie, jullie allerbeste leiding is op
weekend om jullie jaar goed in te kunnen plannen.

Zondag 10 oktober
Wil je weten wat we gaan doen vandaag, kom dan een kijkje
nemen van 14u tot 17u want het antwoord staat achter de
boom ;).

Zondag 17 en 24 oktober
Yaaayyy, het mosselfeest komt er al aan, en jullie weten wat dat dit wil zeggen…
Sjorren, sjorren en nog is sjorren. Het is al met vroeg opstaan want we verwachten jullie om 10 uur om
de scouts en na al dat harde werk mogen jullie om 17u terug naar huis.
Natuurlijk kunnen we jullie niet laten werken op een lege maag dus voorzien wij lekker middag eten en
een lekker snackie voor tussendoor

Zaterdag 30 oktober
BOOO!
Das alles dat ik kan prijs geven, wil je weten wat we
vanavond gaan doen, kom dan om 19u naar de scouts
en om 22u kan je terug naar huis.

XOXO Jitse, Sylke en Fien

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

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Gesloten
10:00 – 18:00
10:00 – 18:00
10:00 – 18:00
10:00 – 18:00
10:00 – 17:00
Gesloten

Trapper winkel Herentals
Hiernaast kan je ook altijd een heel stuk dichterbij terecht bij de Trapper winkel in
Herentals. Zij bieden een kleiner aanbod dan de Hopper maar zeker voldoende voor de
basisscoutsvoorzieningen.
Lierseweg 124, 2200 Herentals
Tel. 014 21 17 83
https://www.trapper.be/

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Gesloten
10:00 – 12:30 & 13:30 – 18:00
10:00 – 12:30 & 13:30 – 18:00
10:00 – 12:30 & 13:30 – 18:00
10:00 – 12:30 & 13:30 – 18:00
10:00 – 12:30 & 13:30 – 20:00
Gesloten

