
 
 
 
 
 

 
Wat eten we vandaag (4 februari)? Spaghetti! Spaghetti! (Zie pagina 3 voor meer info!) 
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Contactgegevens  

 

 
 
 
 
Probeer bij minder belangrijke dingen eerst te mailen of een berichtje te sturen. Onze leiding zit overdag 

ook op school of op het werk      . 
 
 

Tak Leiding bellen naar mailen naar 

Kapoenen Nette 
Briek 
Kobe 

0470 63 69 05 
0483 07 51 04 
0471 32 29 76 

kapoenen@scoutsnijlen.be  

Kabouters Joke  
Senne  
Milena 

0487 18 42 53 
0472 74 82 05 
0468 10 62 36 

kabouters@scoutsnijlen.be  

Welpen Tinka 
Flisse 
Ferre  
Flor 

0472 82 22 81 
0470 63 69 07 
0471 99 28 90 
0472 40 53 34 

welpen@scoutsnijlen.be  

Jonggidsen Timo 
Matties 

0484 02 16 90 
0487 02 88 79 

jonggidsen@scoutsnijlen.be  

Jongverkenners Lande 
Robbe 

0479 32 76 44 
0470 34 74 77 

jongverkenners@scoutsnijlen.be  

Givers Elien 
Celien 

0491 93 53 42 
0479 23 32 16 

givers@scoutsnijlen.be  

Jins Flisse 
Rikke 

0470 63 69 07 
0475 81 31 40 

jins@scoutsnijlen.be  

Groepsleiding Elien Wille 
Lande Roevens 
Nette Peeters 

0491 93 53 42 
0479 32 76 44 
0470 63 69 05 

groepsleiding@scoutsnijlen.be  
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Ter info  
 

Givers – Spaghettifeest! – 4 februari 
 
Wat eten we vandaag (4 februari)? Spaghetti! 
Spaghetti! 
Wat eten we zo graag? Spaghetti! Spaghetti! 
(Bolognaise, vegetarisch of pesto) 
 
Kom allemaal gezellig iets eten op het 
spaghettifeest ten voordele van het giverkamp! Op 
4 februari ben je welkom tussen 12u en 21u voor 
een hapje en tot 22u voor een drankje! Reservatie is 
niet nodig. 
 
Tot dan! 
 
 

 

Jamboree – croques – 5 februari 
 
Het jamboree-team gaat weer croques verkopen. 
Kom ook smullen van de croques op 5 februari na de 
scouts (17u)? Neem dan zeker 2 euro mee! 
 
  

 

Data - KAMP 
 

Om ervoor te zorgen dat jullie allemaal zeker aanwezig kunnen zijn geven 
we alvast deze data door. 
 

• Kapoenen: 15 tot 20 juli 

• Kabouters en welpen: 13 tot 20 juli 

• Jongverkenners/gidsen en givers: 4 tot 14 juli 
 

 



Kapoenen 
 
zondag 5 februari 
"Arrr, luister goed jonge landrot! Kapitein Zilvertand heeft onze schat gestolen. 
We zijn op zoek naar heldhaftige zeebonken die ons willen helpen om onze schat 
terug te halen en die verraderlijke kapitein Zilvertand en zijn matrozen te 
verslaan! 
 

De boot vaart uit om 14u en we keren terug naar de haven om 17u. Dus, kom 

aan boord en laten we samen op avontuur gaan! Schip AHOI!!! 
 

 

 

zondag 12 februari 
Vandaag is het weer tijd voor onze jaarlijkse traditie! Het is koud…Het 
is glad…We moeten onze dikke sokken en handschoenen aandoen… 
Jaja je raad het goed! We gaan schaatsen! 
Maar om daar te geraken hebben we natuurlijk vervoer nodig en 
hopen we op hulp van jullie mama’s en papa’s. Meer informatie in de 
mail die volgt.  

 

 

 

zondag 19 februari 
Oproep: jonge detectives gezocht! Kom deze zondag om 14u 
in een echte detective outfit naar de scouts om samen het 
mysterie op te lossen en de criminelen te vangen! Tegen 17u 
zullen de boeven achter de tralies zitten! 
 

 

 

 

zondag 26 februari 
Leiding om te groeten… GROET!!! 
Soldaten, vandaag sturen we jullie op een supergeheime missie. Het enige dat we 
jullie al mogen vertellen is dat we naar de Kesselse Hei gaan marcheren en dat jullie 
best stevig ontbijten voor deze lange tocht. 
Nog vragen? Nee? Ok, dan vertrekken we. 
Voorwaaaaaaaarts mars!!!  Links, rechts, links rechts…  

 

 

 

knotsgekke knuffels van jullie leiding, 
Kobe, Briek, Nette, Nolle en Flore 



Kabouters  

 

Zondag 5 februari  
Vergeet zeker jullie goed geheugen en denktalent niet. Dat gaat zeker van pas 
komen vandaag. Neen geen quiz, maar wel iets anders leuks. Wil jij graag 
weten wat we vandaag gaan doen? Kom dan zeker om 14 u naar de scouts en 
ga je slimmer dan ooit te voren terug naar huis om 17 u.  
 
 

 
 

Zondag 12 februari  

 Vandaag gaan we zien wie er nog heel thuis komt. Wie eerst valt, 
krijgt een punt. Wie eerst een vinger(top) kwijt is, krijgt er nog 
eentje extra en wie helemaal heel thuis komt, verliest…  Krijgt je 
na dit te lezen een beetje bang? Geen nood! We gaan gewoon 
maar schaatsen. De uren laten we later nog weten in een mail.  
 
 

 

Zondag 19 februari  
Ooh februari de maand van heel veel liefde, chocolade, knuffelbeertjes 
met ‘I love you’. Jaaaaa, jullie horen het al goed. Vandaag gaan we 
Valentijn vieren! Heb je nog geen liefje? Geen probleem, daar hebben wij 

al voor gezorgd       of niet haha. We beginnen om 14 u en vertrekken 

om 17u terug liefdevol 

naar huis.  
                              

 
Zondag 26 februari  
Heb jij je soms al eens afgevraagd hoe het was om met een 
been minder te leven? Of hoe je de wereld beleefd, als je 
niet kan zien? Anders zijn kan best. Vandaag zullen we de 

wereld eens van een ander perspectief bezien. Jullie zijn allemaal welkom van 14u en mogen om 17u 
terug naar huis.          
 
 
Groetjes van jullie allertofste, leukste, zotste leiding xxx  
Senne, Joke, Milena  
 

 

 



Welpen  

 

 

Zondag 5 februari 
Het is dan nog geen valentijn, maar vandaag vliegen we er wel 
‘lady en de vagebond’- gewijs in! Heb je die film nog niet 
gezien? Dan heb je ineens plannen voor de krokusvakantie! 
Van 14u welkom en om 17u gaan jullie naar huis, met 
waarschijnlijk iets minder honger dan anders. 
 

 

 

Zondag 12 februari 
Yipiieeee een extra lange zondag want 
vandaag gaan we met heel de scouts 
schaatsen! Of ja glijden als een pinguïn als je 
nog niet zo getraind bent. We verwachten 
jullie om 13u op de scouts en om 18u zullen 
we er terug staan. Meer info volgt nog via 
mail. 

 

 

 

 

 

Zondag 19 februari 
Wist je dat cupido er ook zo kon uit zien? Het is niet altijd een baby met 
een pamper en hartjes pijlen! Cool he! Zijn jullie benieuwd naar deze 
coole cupido? Kom dan zeker van 14u tot 17u naar de scouts vandaag! 
 

 

 

 

 

 

 

Zondag 26 februari 
Heb jij al eens van torbal gehoord? Of van Boccia? Of G-
basketbal? Kom naar de enige echte paralympische spelen 
van 14u tot 17u  om meer te weten te komen over sporten 
met een beperking!  
 

 

 



Jonggidsen  

 

 
5 februari: 14u tot 17u 
Vandaag gaan we even op holle bolle Gijs lijken, dit doen 
we door 1 van de tofste spellen te spelen die er bestaan. 
Kom zeker af en neem een extra grote t-shirt mee, degene 
met de grootste t-shirts heeft alvast een voordeel. (neem 
dus zeker een grote t-shirt mee) 
 

 

 

12 februari: 14u tot 17u 
Vandaag gaan we schaatsen, bereid je dus al voor om tegen het 
einde van de dag vol te staan met blauwe plekken van het vallen. 

Meer info zal je nog 
ontvangen via mail. 
 

19 februari: 
vandaag worden jullie allemaal met de fiets verwacht op de 
scouts, we fietsten naar de oudste carnavalsstoet van belgië. 
Vertrek uur en aankomst uur worden nog gecommuniceerd via 
mail. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
26 februari: 14u tot 17u 
Vandaag gaan we nog eens naar onze geliefde heide, we 
hebben gehoord dat die ons wat mist en er vrij droevig uitziet 
de laatste tijd. Daar gaan we eens verandering in brengen, 
tijd om die losse grond terug vast te lopen.  
 
Groetjes de Leiding. 



Jongverkenners  

 

Zondag 5 februari 
Vandaag halen we het competitiebeest nog eens boven. We willen allemaal 
het liefst zo ver mogelijk vanboven staan. Maar om te weten wie het hoogste 
staat ga je zondag aanwezig moeten zijn van 14u tot 17u 
 
 
 

Zondag 12 februari 
Het is weer zover we gaan schaatsen als je er wilt bij zijn. Om 13u 
spreken we op de scouts af om te gaan schaatsen :)). Wij gaan 
samen fietsen (vergeet je fiets dus niet) naar de schaatsbaan in 
Herentals en komen om 18u terug aan op de scouts. Via volgende 
link kan je je inschrijven. Doe dit VÓÓR 3 februari 23u59, zodat wij 
de tickets kunnen reserveren (na deze deadline kunnen wij geen 
tickets meer voorzien). https://forms.gle/HwJW3YJNk7RznnpeA. 
Om de inschrijving compleet te maken, vragen we om 6 euro te 
storten naar BE06 0637 1564 5322, met vermelding: naam van het 
lid + tak + schaatsen.  

 
 

Zondag 19 februari 
Omdat het afgelopen week de dag van de liefde is geweest gaan wij dat vandaag 
ook zijn voor elkaar. Als je wilt weten wat dit te betekenen heeft moet je paraat 
zijn op de scouts van 14u tot 17u 
 

Zondag 26 februari  
Vandaag moogt ge u gekste kleren boven halen. We maken er een carnaval dag van 14u tot 17u 
  
  
 

 

 

 

 

 

Groetjes Robbe en Land 

https://forms.gle/HwJW3YJNk7RznnpeA


Givers  

 
Vrijdag 3 en zaterdag 4 februari 
Jajaa! Jullie weten het wel… ons spaghettifeest!!! Vanaf 
vrijdag 3 februari worden jullie verwacht om 19u (met al 
gevulde buikjes). Als jullie blijven slapen neem dan zeker een 
matje, slaapzak en je uniform mee. Vergeet zeker niet om 
minstens 1 dessertje mee te nemen om te verkopen op ons 
spaghettifeest. Wij gaan samen met jullie knallen en willen er 
voor jullie een top editie van maken! 

 

Zondag 12 februari 
Gaan jullie ook graag het ijs op? Om 13u spreken we op de scouts af 
om te gaan schaatsen :)). Wij gaan samen fietsen (vergeet je fiets dus 
niet) naar de schaatsbaan in Herentals en komen om 18u terug aan 
op de scouts. Via volgende link kan je je inschrijven. Doe dit VÓÓR 3 
februari 23u59, zodat wij de tickets kunnen reserveren (na deze 
deadline kunnen wij geen tickets meer voorzien). 
https://forms.gle/HwJW3YJNk7RznnpeA . Om de inschrijving 
compleet te maken, vragen we om 6 euro te storten naar BE06 0637 
1564 5322, met vermelding: naam van het lid + tak + schaatsen. 
 

Zondag 19 februari 
 
                                                             Van 14u tot 17u op de scouts 
                                   
             Love Is in the Air 
                                                                                               I Will Always Love You 
                 

 
                         Perfect 

 
                                                                  
 

Make You Feel My Love 

 
Zondag 26 februari 
 
Om deze korte oooh zo leuke maand af te sluiten, vieren wij samen carnaval! 
Kom van 14u tot 17u maar genieten op de scouts van een geweldige 
carnavalsparty. Vergeet geen gekke outfit ;)). 
 
 
Vele slierterige, gladde, verliefde en gekke groetjes! Celien en Elien 

https://forms.gle/HwJW3YJNk7RznnpeA


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 – 18:00 

Woensdag 10:00 – 18:00  

Donderdag 10:00 – 18:00  

Vrijdag 10:00 – 18:00  

Zaterdag 10:00 – 17:00 

Zondag 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 Gesloten 

Dinsdag 10:00 – 12:30 & 13:30 – 18:00 

Woensdag 10:00 – 12:30 & 13:30 – 18:00 

Donderdag 10:00 – 12:30 & 13:30 – 18:00 

Vrijdag 10:00 – 12:30 & 13:30 – 18:00 

Zaterdag 10:00 – 12:30 & 13:30 – 20:00 

Zondag Gesloten 
 


