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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 
Flore 
Nolle 

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  
 

Jins – jincafé – 11 maart 
 
Jippie, weer een jincafé! Kom gezellig iets drinken ten voordele van het buitenlands kamp van onze Jins. 
Iedereen welkom!  
Kan je er 11 maart niet bij zijn? Houd dan zeker 1 april je agenda vrij. 
 

 
 

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 
 

 

 
Niet vergeten! 



Kapoenen 
 

Zondag 5 maart 
Vandaag is het jammer genoeg geen scouts, want jullie leiding is dan hard aan 
het werken om het keitoffe spetterend kamp voor te bereiden. Maar niet 
getreurd, volgende week staan we er weer. 
 
 
 

Zondag 12 maart 

Vandaag gaan jullie leren hoe je een echte scouts bent, jullie zullen ondergedompeld worden in het leren 
van sjorren en vuur maken. Kom dus zeker van 14u tot 17u om te leren hoe je een goede scouts wordt. 

 
 

Zondag 19 maart 

Vandaag is het een speciale dag, jullie krijgen een andere leiding! Ben 
je benieuwd wie dit zullen zijn? Kom het deze zondag ontdekken van 
14u tot 17u. 
 

 

Vrijdag 24 tot Zondag 26 maart 

Om ons voor te bereiden op het kamp in de zomer gaan we nog is een 
weekendje doen. Verdere info komt in de mail die volgt. 
 
 

 

 

 

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

 



Kabouters  

 
Hellooooooooo kabouterssss! Een nieuwe maand vol met knotsgekke vergaderingen! 
 

 

 

Zondag 5 maart 
 

Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering want jullie leiding 
is voor jullie een keitof kamp ineen aan het steken.  
 

 

 

Zondag 12 maart 
 

Sjoeke sjoeke sjoeke tut tuut. Dobbel je goed? Dan kom je hopelijk 
op je juiste treinbestemming! De trein vertrekt om 14u stipt aan 
station scouts Nijlen en om 17u komt hij terug aan en zien we wie de 
beste conducteurs zijn.  
 

 

 

 

Zondag 19 maart 
 

Jullie gaan  ons jammer genoeg een weekje moeten missen, maar er staat een kei 
leuke nieuwe leiding voor jullie klaar! jaja het is leidingswissel! Van 14u tot 17u op 
de scouts! 
 

 

Zondag 26 maart 
 

Vandaag gaan we de grote diamantstad verkennen. We spreken om 14u 
af aan de scouts en de ontdekkers kunnen om 17u terug naar huis 
vertrekken. 
 
 
 
 
 
DIKKE DIKKE KNUFFELS van jullie allerliefste leiding!! 
 
Senne, Joke en Milena 
 

 

 



Welpen  

 
zondag 5 maart 

 
Vandaag is het GEEN scouts. 

Jullie leiding is hard bezig met een zo spetterend  
mogelijk kamp te prepareren.  

Volgende week gaan we ons weer kei hard amuseren!   
 

 

zondag 12 maart 
 
Wat is het toch weer zo lang geleden! Een bosspel!  
Vandaag trekken we naar de Kesselse Heide voor 
een goed ouderwets bosspel.  
Iedereen aanwezig op de scouts van 14u-17u. 
 

 

zondag 19 maart 
 

Na welgeteld 196 dagen zijn jullie je leiding begrijpelijk spuugzat. 
Daarom gaan wij de namen van de leidingsploeg mengen in een vat. 

 Om te weten wie er vandaag zal komen aanlopen, valt nog te bepalen.  
Kom vandaag allemaal van 14u tot 17u naar de scouts om 

 te ontdekken wie jullie ALLERliefste super tofste leiding  
voor één dag zal remplaceren. 

 

 

 

zondag 26 maart 
 
Als je aan het woord “scouts” denkt waaraan denk je dan?  
Juist ja! Sjorren! Wij willen natuurlijk wel weten of jullie dit  
kunnen en in staat zijn uit te groeien tot een volwaardige  
scout, dus daarom houden we vandaag een  
techniekenvergadering van 14u-17u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Groetjes van jullie SUPER toffe leiding!! 
Tinka, Ferre, Flisse en Flor 



Jonggidsen  

 

5 maart: geen scouts 
 
 
Vandaag geen scouts, jullie leiding is voor jullie een 
geweldig kamp in een aan het steken! 
 
 
 
 

 

12 maart: 14u tot 17u 
 
Haal jullie kilts en doedelzakken maar al boven want 
vandaag starten de highland games op de scouts! Wie kan 
er het beste met de hamer gooien of het verste een balk 
werpen? We zullen het vandaag te weten komen! 
 
 
 

 
 

19 maart: 14u tot 17u 
Achter deze rolstoel staat onze vergadering!  
Kom van 14-17u naar de scouts om het te ontdekken! 
 

 

 
 
 

26 maart: 12u tot 17u 
Omdat het al zo lang geleden is doen we vandaag 
nog eens een stadsspel in Lier! We vertrekken met 
de fiets om 12u en zullen terug zijn op de scouts 
rond 17u. 
 
 
 

Groetjes de Leiding. 
 



Jongverkenners  

 
 

Zondag 5 maart 
 
Dit weekend is het geen scout. 
De reden hiervoor is omdat jullie leiding een geweldig kamp ineen aan het steken is. 
 

 

 

 

Zondag 12 maart 
 
Aan gezien we vorige week zijn bezig geweest met het 
kamp gaan we er ook voor zorgen dat jullie terug een 
beetje zijn voorbereid. We gaan aan alle technieken 
werken die we voor het kamp nodig hebben. Dit van 14u 
tot 17u 

 

 

 

 

Zondag 19 maart. 
 
Jullie leiding heeft ontdekt dat er een schat begraven ligt in 
Nijlen. Als je ze mee wilt zoeken en vinden en uiteraard van 
de buit genieten. We starten onze zoektocht om 14 aan de 
scouts 

 

 

 

 

 

Zondag 26 maart. 
 
Vandaag is het nog eens tijd om naar het bos te gaan. Liefst 
met de fiets dat we naar een ander bos kunnen dan de 
Kesselse heide. En als je wilt weten wat we vandaag gaan 
doen mag je eens raden. 
 Een tip is dat je erdoor kunt kijken. Allen paraat van 14u tot 
17u 

 

 
 
Groetjes van jullie leiding Lande en Robbe 



Givers  

Zondag 5 maart 
 

 

Geen scouts deze zondag? Whaat? Geen paniek! Jullie mega spiksplinternieuw kamp 
wordt momenteel helemaal in elkaar gestoken. Jeejj!! 
 

Zondag 12 maart 
 

De laatste tijd hebben we wel heel veel sukkeltjes in ons midden. Kapotte 
enkels, knieën, ezv… je vindt het allemaal bij ons. Toch willen we ons 
mooiste kilt nog eens aantrekken. Kom deze zondag van 14u tot 17u 
meedoen met onze aangepaste gehandicapte highlandgames. 
 

Zondag 19 maart 
 

 

Geen Elien en Celien deze keer? :((  
Wie er wel voor jullie klaar zal staan, gaan wij niet vertellen. Ontdek 
dat zelf maar van 14u tot 17u op de scouts.  
 

 

Zondag 26 maart 
 

Ook nog eens zin in een gezellig kampvuur met curryworsten, eitjes en bananen? Jullie horen het al 
aankomen… het is weer tijd voor woudloperskeuken! Van 14u tot 17u kan je mee komen smikkelen van 
al dat lekkers. 

 
 
Groetjes Elien en Celien! 



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 
 


