
 
 
 
 
 
 
 
Wie heeft er nu geen zin in een lekkere portie pasta? Kom gezellig iets eten bij onze Givers op 2 april en 
steun hen voor hun kamp.  
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Contactgegevens  

 

 

Tak Leiding bellen naar mailen naar 

Kapoenen Senne Mastbooms 
Tinka Claes 

Celien Boedt 
Robbe Geens 

0472 74 82 05 
0472 82 22 81 

0479 23 32 16 
0470 34 74 77 

kapoenen@scoutsnijlen.be  

Kabouters Zoë Janssens 
Flore Gielis 
Jitske Luyten 

0468 23 09 20 
0478 29 59 22 
0468 35 21 86 

kabouters@scoutsnijlen.be  

Welpen Nette Peeters 
Lien Gielis 

Joke Nicasi 
Cas Huisman 

Toke Claes 

0470 63 69 05 
0470 82 48 91 

0487 18 42 53 
0474 95 22 34 

0489 69 26 94 

welpen@scoutsnijlen.be  

Jonggidsen Flisse Peeters 
Rikke Beeckmans 
Timo Loubin 
Wannes Bogaerts 

0470 63 69 07 
0475 81 31 40 
0484 02 16 90 
0477 77 00 94 

jonggidsen@scoutsnijlen.be  

Jongverkenners Elien Wille 
Lande Roevens 
Matties Roofthooft 

0491 93 53 42 
0479 32 76 44 
0487 02 88 79 

jongverkenners@scoutsnijlen.be  

Givers Fien Torfs 
Sylke Maes 
Jitse Maes 

0489 96 34 18 
0491 95 56 18 
0484 47 47 68 

givers@scoutsnijlen.be  

Jins Marieke Leirs 
Ellen De Schrijver 

0471 11 47 24 
0498 06 19 27 

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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Kapoenen 
 

 

Zondag 3 april 
Deze zondag gaan we levend ganzenbord spelen. Jullie worden 
allemaal omgetoverd in ganzen en dan kunnen we beginnen. Kom dus 

allemaal zeker naar de scouts van 14u tot 17u en dan maken we er 
een kwakende vergadering van. 

 

 

Zondag 10 april 
Vandaag is het helaas geen scouts. Genieeeeeeeeet van jullie vakantieeeeeeeeee eeeeen daaaan 
zieieieieien weeee julieieieieie sneeeel teeruuug! 
 

 

 

 

Zondag 17 april 
Aangezien jullie het veel te druk hebben met paaseieren rapen en 
opeten, is het vandaag geen scouts. Maar treur niet, jullie kunnen ons 
morgen allemaal komen bezoeken op de jaarmarkt. Wij staan daar 
met het tofste kraampje van de hele markt om geld in te zamelen voor 

ons kamp. Kom dus zeker eens een bezoekje brengen! 

 

 

Zaterdag 23 april 
Vandaag is niet zomaar een gewone dag… Het is KAPOENENDAG! Dit is een dag 
speciaal voor jullie georganiseerd. De kapoenendag gaat door in Grobbendonk van 
9.30u tot 17u. Maar er is nog iets speciaals… we gaan deze dag allemaal in pyjama 
spelen! Zoek jullie slaapkleren maar bij elkaar en doe deze dus zeker aan.  
 

Verdere info volgt nog via mail. 
 

 

 

 

 

 

 

Vrolijke lentegroetjes 

Jullie leiding 

Robbe, Celien, Senne en Tinka 



 

Kabouters  

 
Zondag 3 april 
Ahoy Ahoy Ahoy !!! 
We zijn vandaag geen kabouters maar echte piraten! Kapitein wat gaan 
wij doen vandaag? Ons schip vertrekt om 14u en meert terug aan om 17u. 
Wat we juist gaan doen kan je ontdekken op ons schip.  
 

 

 

 

Zondag 9 april 
Jammer genoeg is het vandaag geen scouts! Geniet van 

jullie Paasvakantie! We zien jullie graag terug na de 
vakantie! Wij kijken al superhard naar gouwweekend!  
 
 
 
 
 

 

Zondag 17 april 
De leiding is heel de nacht wakker gebleven om de paashaas te kunnen ontmoeten. Maar we zijn jammer 
genoeg in slaap gevallen. Maar gelukkig hebben we wel paaseitjes gekregen. Wij gaan nu eitjes rapen, 
jullie ook? Daarom is het veel te druk! We zien jullie volgende weekend! (het is geen scouts)  
 

 

22-24 april 
Vandaag is de dag waar we lang naar uit hebben gekeken want wij gaan op gouwweekend!! Hopelijk 

hebben jullie jullie boerinnenoutfit meegebracht want het wordt een fantastisch weekend!  

Belangrijk is dat uw kind ingeschreven is voor dit weekend, deze inschrijving moet 30 maart in orde zijn. 

dit kan via de google form die doorgemaild is. Voor vragen mag u altijd mailen. 
 

 
 
 
 
 
Dikke knuffels van jullie leiding, 
Flore, Jitske en Zoë! 
 



Welpen  

 

3 april: 14-17u 
Vandaag spelen we MEGA GIGANTISCHE spelletjes! Zijn jullie al 

benieuwd?? Kom dan zeker vandaag naar de scouts!  
 

 

 

10 april 
Woohoo! paasvakantieeeeee! jammer genoeg is het 

geen scouts vandaag               . Maar geniet van jullie 
vakantie! 

 

 

 

17 april 
Woww! De paashaas heeft mega veel eitjes gebracht. 

De leiding heeft het vandaag veel te druk met paaseitjes rapen, dus ook vandaag geen scouts. Smul van 
jullie paaseitjes en wij zien jullie volgende week!  
 

 

 

 

 

22-24 april 
Joepieeee na 2 jaar is het eindelijk nog eens tijd voor een 
gouwweekend!!! Smeer je beste boerenbeentjes maar al in! 
Verdere info volgt nog via mail. 

Belangrijk is dat uw kind ingeschreven is voor dit weekend, deze 
inschrijving moet 30 maart in orde zijn via de google form die 
doorgemaild is. Als er nog vragen zijn, mag je ons altijd sturen!  
 

 
 

 
 
 

 
Veel paasknuffels van jullie leiding! 

 

Nette-Joke-Toke-Cas-Lien 



Jonggidsen  

 

Wauw het is weeral april! Tijd voor nog een leuke maand: 
 

Zondag 3 april 
Oh oow, de paashaas is boos! Hij wilt een groot paasdiner organiseren, maar 

krijgt zijn werk niet rond, door vanalle tegenslagen! Kom hem helpen van 14u 
tot 17u, zodat hij alles op tijd afkrijgt.  

 

 

 

 

Zondag 10 april 
Ja lap! Vakantie! Everyone loves vacation, maar jammer genoeg betekent dit 

ook geen scouts…. Geniet ervan, zodat wij achteraf mee van jullie verhalen 
kunnen genieten. 
 

 

 

Zondag 17 april 
Huplaaa chance dat jullie de paashaas geholpen hebben want vandaag is het de grote 

dag! Hij mist jullie al na dit harde werk. Weeral feest, maar ook een beetje wenen want 
ook nu geen scouts. Toch heel verdrietig? Kom dan zeker eentje drinken op de 

jaarmarkt bij het standje van de scouts! 
 
 
 

 

Vrijdag 22 tot zondag 24 april 
Water. Aarde. Vuur. Lucht. Lang geleden leefden de vier 
naties in vrede samen, maar alles veranderde toen de 
vuurnatie aanviel. Alleen de Jongivers, meesters van alle vier 
de elementen, kon ze stoppen. 
Daarom vertrekken ze samen op gouwweekend. Zie de 
praktische info via mail. 
 

 

 

 

 

Dikke kusjes 

 



Jongverkenners  

 

Zondag 3 april 
Vandaag verwachten we jullie van 14u tot 
17u op de Scouts. Wat we gaan doen 
staat achter deze boom. 
 
 

 
 
 

Zondag 10 april – GEEN SCOUTS 
Vakantie betekent helaas geen Scouts. Jullie zullen nog even 
jullie allerleukste leiding moeten missen. (Je mag altijd 

paaseitjes voor ons verzamelen       ) 
 

Zondag 17 april – GEEN SCOUTS 
Jippie! Vandaag is het Pasen. Omdat we allemaal teveel 

paaseitjes hebben gegeten, is het vandaag geen Scouts.  
 

Vrijdag 22 tot zondag 24 april – GOUWWEEKEND 
Jippie! We gaan eindelijk op Gouwweekend. Vergeet zeker de mail niet te lezen en op de Google Forms 

in te schrijven. Lees de info ook goed        

 
 
Vele groetjes 
Jullie superduper leiding 



Givers  

 

Zaterdag 2 april 
Vandaag is het spaghettifeest! Om er 
een top kamp van te maken gaan we 

weer heerlijke spaghetti opdienen om 
wat centjes te verzamelen. Wij 
verwachten jullie allemaal vrijdag avond 
om mee te helpen met de saus te maken 
en zaterdag om ons kwaliteit restaurant 

draaiende te houden! Meer info volgt 
nog. 

 

 

9 & 16 april 
Jullie zijn deze weken veeel te druk bezig met paaseitjes zoeken dus het is geen scouts! Geniet van al de 
chocolade en passeer zeker eens op de jaarmarkt! 

 

 

 

Zondag 24 april 
Oei deze mega coole boomtrollen bedekken de activiteit, 
als je wilt weten wat we gaan doen kom dan zeker naar 
de scouts. Als ge nu denkt amai die mega coole trollen 

moet ik echt is in het echt zien kunt ge altijd op een 
zaterdag de 7 reuzen trollen wandeling in Schorre in 

Boom gaan doen. 
 

 

 

 

Vrijdag 29 april – zondag 1 mei 
Eindelijk is het weer zover! Na 3 jaar weg geweest is het 
weer tijd voor een Gouwweekend! Bereid die 

openingszinnen maar al voor, want we gaan hier weer een 
top weekend van maken! Ook hierover volgt nog meer 
info.  

 
 
 
 
 



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 

 
 


