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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
Wannes Bogaerts
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
0477 77 00 94
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 5 december:
Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint! Vandaag komt de Sint langs op de scouts!
Joeppie! Kom allemaal zeker van 2 tot 5 naar de scouts, en als je braaf bent geweest
krijg je misschien zelfs snoep.

Zondag 12 december:
De winter is op komst, dus wij dachten dat het nog eens tijd was voor een
kookvergadering. Jullie zijn allemaal welkom om mee te komen smullen vanaf
2 uur en jullie mogen om 5 uur terug naar huis.

Zaterdag 18 december:
Vandaag is het een speciale vergadering, want wij vieren namelijk kerst
op de scouts! Jullie zijn allemaal welkom op ons super-deluxe kerstfeest
op Zaterdag van 11 uur tot 15 uur.

Zondag 26 december: GEEN SCOUTS
Vandaag is het geen scouts aangezien jullie leiding hard moet studeren en omdat het vakantie is. Hopelijk
zien we jullie terug na de vakantie.

Kabouters
zondag 5 december
Hij komt, hij komt de lieve goede sint!
Hopelijk zijn jullie dit jaar een beetje braaf geweest en hebben
jullie goed geluisterd naar de leiding want vandaag zullen we het
te weten komen. Als jullie flink geweest zijn zullen jullie allemaal
beloond worden door de Sint. de aankomst uit spanje is om 14u
en de sint zal terug vertrekken om 17u.

zondag 12 december
Hé waar is de chocolade? op, op alles is op! En waar is
de limonade? Op, op alles is op!
Omdat alles op is doen we vandaag een echte
kookvergadering! Kom dus allemaal met een lege
maag naar de scouts, want het kabouter restaurant
opent zijn deuren. We beginnen met deze heerlijke
vergadering om 14u en eindigen om 17u.

zaterdag 18 december
Vandaag is het weer een speciale dag, want we doen ons kerstfeestje! je mag dus weer met een lege
maag komen want we gaan zoals altijd Videe met Kroketjes eten. Yess wij kijken er al naar uit hopelijk
jullie ook? neem allemaal een ingepakt cadeautje mee dat ongeveer 5 euro kost! Moest dit een probleem
zijn mag je ons contacteren en dan voorzien wij een cadeautje! Het kerstfeest begint om 11u en eindigt
om 15u

zondag 26 december
Helaas geen scouts vandaag! de leiding moet nog bekomen van alle kroketjes met kerstmis. hopelijk
hebben jullie ook een fijn kerstfeest gehad. We zien jullie lieve snoetjes graag in het nieuwe jaar! Fijn
eindejaar!
Feestelijk groetjes,
jullie leiding

Welpen
Zondag 5 december
Wie o wie is in het land? Je raad het goed! Onze lieve goede
Sint!
Ben jij braaf geweest? Dat zullen we vandaag eens
ontdekken van 14u tot 17u

Zaterdag 11 december
Vanavond gaan we eens lekker chill onderuit liggen met een goei filmpke en een snackje erbij! Wie graag
mee ontspant is welkom vanaf 18u30, en rond 21u30 zullen we wel helemaal relaxed zijn!

Zaterdag 18 december
Wat is de leukste periode van het jaar? Duuhh! Kerstmis
natuurlijk! Oh ja, daar hoort dan ook een MEGAKEIVETCOOL
kerstfeestje bij met MEGAKEIVETCOOLE cadeautjes!
Als iedereen een cadeautje van +/- 5 euro meebrengt, dan
kunnen we ze allemaal uitdelen
We verwachten jullie van 11u en om 15u zal iedereen een gevulde
maag en een cadeautje hebben!

Zondag 26 december
Kerstvakantie, joepie! Dat betekend spijtig genoeg wel dat het geen scouts is. Geniet van jullie vakantie!

Dikke kerstknuffels,
Cas, Toke, Lien, Joke en Nette

Jonggidsen
Dag lieve jongidskes!

Zondag 5 december
Zieginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan! Ja hoor Sinterklaas
is weer in het land en komt ook langs bij scouts Nijlen! Dit wil zeggen:
gratis eten voor degene die braaf zijn geweest, gecombineerd met een
genant opdrachtje voor de Sint en zijn pieten! Yippieeee! Dit kan je niet
missen! Daarnaast is het de perfecte ontspanning om van 14u tot 17u
je gedachten even helemaal te verzetten!

Vrijdag 10 december
Vandaag
doen
we
een
heuse
Justdance-gezelschapsspelletjesdessertjesvergadering! Allen welkom vanaf 19u om te beginnen aan onze
overheerlijke dessertjes. Om 22u zullen we met een vol buikje terug naar huis
kunnen gaan. Voor degene die graag op tijd in hun bedje liggen voor de
examens: dat kan! Je mag altijd een beetje vroeger vertrekken ;)

Zaterdag 18 december
Jingle bells, jingle bells, jingle all the wayyyyyy! Vandaag is het van
16u -20u kerstfeestje op de scouts! Wij voorzien eten, jullie
moeten alleen een klein cadeautje van ongeveer 5 euro
meebrengen en jullie goedgezinde zelf in foute kersttrui of
ultieme kerstkledij! (Tip: je kan zelf ook iets kei tof ineen steken
:)) Alvast een zalig kerstfeest!

Zondag 26 december
Vandaag jammer genoeg geen vergadering aangezien jullie het waarschijnlijk
veel te druk hebben met jullie buikjes rond te eten op kerstfeesten. (Wij ook
hoor ;) ) Geniet ervan!

Tot volgend jaar,
Xoxo
Jullie feestelijk gezinde leiding

Jongverkenners
Wie draagt de witte baard beter? Ontdek het heel december.

Zondag 5 december
Hoor wie klopt daar kinnekes, hoor wie klopt daar kinnekes? Neeeee
niet ne klopgeest. Kom het mee van 14u tot 17u op de Scouts
ontdekken.

Zondag 12 december
Vandaag spelen we het grote witte baarden spel. Kom ontdekken wat dat
inhoud van 14u tot 17u op de Scouts.

Zaterdag 18 december 16u tot 20u
Jippie, vandaag gaan we lekker smullen en smikkelen en ons buikje even rond maken als de kerstman. We
verwachten jullie van 16u tot 20u op de Scouts.

Zondag 26 december - GEEN VERGADERING
Nu jullie allemaal nog opgeblazen zijn door de feestdagen, zullen we een weekje pauze moeten houden.
Vandaag is het dus GEEN Scouts.
10...9...8...7...6...5...4...3...2...1…
Fijne feestdagennnnnnnnnnnnnn,
Groetjes,
Matties, Lande en Elien

Givers
Zondag 5/12
Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint! Mijn beste vriend, jouw
beste vriend de vriend van ieder kind! Het is weer zover, meer
moeten we niet zeggen denk ik. Hopelijk zijn jullie nog steeds
zo enthousiast als enkele jaren geleden

Zaterdag 11/12
Tijdens het mosselfeest is er een gruwelijke misdaad gebeurd in ons
lokaal. Vandaag hebben we dus jullie hulp nodig om dit drama op te
lossen. Wij hopen jullie allemaal te zien tussen 19:00 en 21:00 om ons
hierbij te helpen.

Zaterdag 18/12
De vakantie komt er weer aan (jeej eindelijk) dus het is tijd om lekker
samen te eten! Trek je lelijkste kerst trui en je warmste kerst sokken
aan en kom mee genieten! Voorzie ook een secret santa cadeautje ter
waarde van 5 euro. Jullie zijn allemaal welkom om 16:00 en mogen
voldaan weer naar huis om 20:00.

Zondag 26/12
Vandaag is het geen scouts, geniet van jullie vakantie en denk af en toe aan jullie leiding die aan het afzien zijn met
studeren.
Kusjes
Jullie liefste leiding

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

