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Contactgegevens

Tak

Leiding

Kapoenen

Senne Mastbooms
Tinka Claes
Celien Boedt
Robbe Geens
Zoë Janssens
Flore Gielis
Jitske Luyten
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 23 09 20
0478 29 59 22
0468 35 21 86
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 6 februari
Vandaag trekken we met z’n allen naar de schaatsbaan in Herentals.
Verdere informatie over deze coole uitstap volgt via een algemene
infomail. We werken dit jaar met een inschrijvingslink zodat we als een
gezamenlijke groep tickets kunnen kopen. Vergeet dus na het
ontvangen van de mail je kapoen niet in te schrijven. Het wordt een
leuk en glad avontuur waar je handschoenen voor nodig hebt!

Zondag 13 februari
Het is al een lange tijd geleden dat we een bosspel hebben gespeeld. Daar
brengen we vandaag verandering in! We wandelen deze zondag naar de
Kesselse Heide en zetten daar het hele bos op z’n kop. Kom zeker
meespelen van 14u tot 17u.

Zondag 20 februari
Deze zondag is een groot mysterie van 14u tot 17u. Jullie krijgen vandaag een
keertje andere leiding voorgeschoteld. Wie dat zijn en wat ze met jullie gaan
doen is nog strikt geheim. Wel kunnen we al verklappen dat het toffe vergadering
zal worden. Misschien niet zo leuk als met jullie echte leiding, maar volgende
week staan wij weer voor jullie klaar!

Vrijdag 25 tot zondag 27 februari
Momenteel is het helemaal niet zeker of we op weekend kunnen gaan wegens het
welbekende virus Corona. Wanneer de overheid beslist heeft over deze periode
sturen we een verdere info mail over het verloop van het weekend. Moest het
weekend niet doorgaan houden we gewoon scouts van 14u tot 17u, maar we
houden de moed erin!

Gladde, bossige, nieuwsgierige en afwachtende groetjes
Jullie enthousiaste leiding!
Celien, Robbe, Senne en Tinka

Kabouters
Zondag 6 februari
Neem je handschoenen en muts al maar klaar want wij gaan
schaatsen met hééél de scouts!!! Voor de ouders… er volgt nog een
algemene info mail. Dus houd zeker je mailbox in de gaten.

Zondag 13 februari
Valentijn is de dag van de geliefden. Die gaan wij dus ook vieren. Welkom op
onze Valentijnvergadering van 2 uur tot 5 uur.

Zondag 20 februari
Wat jullie vandaag gaan doen is nog volledig een verrassing.
En hoe komt dat? Omdat jullie vandaag andere leiding krijgen. Vandaag is het leidingswissel!

Zondag 27 februari
Bereid je voor op een echte strijd.
Het is een kauwgomballen_ _ _ _. Jeeeejjj!!! Los de rebus op om te weten wat er op de lijntjes moet staan.
Zo kan je al wat oefenen. ;)

Jullie leiding,
Zoë, Jitske en Flore

Welpen
We beginnen februari alvast super plezant want op

zondag 6 februari gaan we SCHAATSEN!!!
Trek dus alvast je handschoenen aan zo kunnen we er leuke
namiddag van maken. Een mail met algemene info en een
inschrijvingslink volgt nog.

Zoals jullie weten is het 14 februari Valentijn en zetten we deze vergadering

zondag 13 februari

helemaal in het teken van liefde dus op
spelen we het grote Valentijnspel!! We hopen dat jullie jullie versiertrucs
vandaag van
14u-17u uit de kast halen!

Vandaag zullen jullie jullie super lieve toffe mega fantastisch
leuke leiding moeten missen. MAAR niet getreurd want het is
wel scouts!! Wel eens waar met andere leiding, want het is
leidingswissel vandaag. Kom dus zeker

zondag 20

februari van 14u-17u naar de scouts om te ontdekken
wie vandaag jullie leiding is.

zondag 27 februari

Op
gaan we de wetenschapper in jullie
naar boven halen want vandaag is het experimentendag!! Joepie. Welke
proefjes we allemaal zullen testen kan je ontdekken op de scouts van 14u17u.

Jonggidsen
Dag lieve jonggidskes,
Het is weeral februari! Wat staat er op de planning?

Zondag 6 februari
Trekken we er nog eens op uit om een uitstapje te doen! We gaan
namelijk schaatsen! Extra info volgt in een algemene mail, maar om
jullie al mentaal voor te bereiden: we gaan met de fiets!

Zondag 13 februari
Ook deze week op verplaatsing, maar deze keer niet zo ver. Naar waar is nog een
verrassing, maar pak zeker een fiets mee en train je longcapaciteit al maar goed
want die ga je kunnen gebruiken! Van 14u tot 17u zoals gewoonlijk, en deze week
met extra veel zout!

Zondag 20 februari
Ohnee! Wat nu?! Een leidingswissel? Jazeker! Jullie zullen jullie
o-zo-fantastische leiding toch voor één vergadering moeten
missen, want zij gaan andere kindjes animeren! En wie jullie
leiding zal zijn vandaag van 14u tot 17u? Dat gaan we nog niet
verklappen!

Zondag 27 februari
Vandaag is het Carnaval! Yippieeee! Jammer genoeg geen stoet dit jaar, maar dat betekent niet dat je niet
super verkleed mag komen van 14u tot 17u!

Kwik, kwek, kwak en donald

Jongverkenners

Vergeet geen handschoenen!
Vergeet geen mondmasker!
Vergeet niet in te schrijven!

Givers

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

