
 
 
Deze maand zijn er veel aangepaste uren, dus kijk steeds goed wanneer je er moet zijn. Check ook zeker 
de mail over de daguitstap! 
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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 1 Mei 
Vandaag staat er een hele leuke activiteit op de planning. Het is namelijk 
speelhappening. We spreken af op de parking van de Familia om 13u45 en 

je mag je kapoen terug komen halen om 17u15 aan dezelfde parking. Kom 
zoveel mogelijk met de fiets! 

 

 

 

 

 

Zondag 8 Mei 
Deze zondag vertrekken we met de hele scouts op avontuur. We 

gaan met z’n allen kijken naar de dieren in ZOO Planckendael. Om 
deel te kunnen nemen aan deze leuke dag moeten jullie vooraf 

inschrijven. De verdere info volgt nog via mail.  
 

 

Zondag 15 Mei 
In een ver verleden zijn jullie tot heuse ridders opgeleid, het  is nu tijd om onze 
tijdmachine weer uit de kast te halen. We gaan farao’s, oermensen en romeinen 

ontmoeten. We stappen om 14u in de tijdmachine en komen (als onze tijdmachine 
het niet begeeft) om 17u weer aan op de scouts. 
 

 

 

Zondag 22 Mei 
Omdat we zo veel mogelijk willen genieten van het goede weer, spelen we 

vandaag waterspelletjes. Doe zeker je zwemkleren al maar aan, en neem 
zeker ook een handdoek en droge kleren mee. We hopen jullie te zien vanaf 

14u en jullie mogen naar huis om 17u. 

 

 

Zondag 29 Mei 
Vandaag is het een zeer triestige dag. Het is namelijk de laatste vergadering 

van het jaar. Om jullie toch wat op te vrolijken staat er vandaag een mega koele 
verrassing op het programma. Kom allemaal zeker voor een laatste keer 

meespelen van 14u tot 17u. 
  
Zonnige groetjes 

 

Robbe, Senne, Celien en Tinka 



Kabouters  

 

 

1 mei 
Speelhappening met alle jeugdbewegingen van Nijlen. Supertoffe 
activiteiten georganiseerd door alle leiding van de jeugdbewegingen 

van Nijlen. Om 13u45 wordt je verwacht op de parking van de Familia. 
Om 17u15 unnen jullie moe en voldaan terug daar opgehaald 

worden. Kom zoveel mogelijk met de fiets! 
 

 

 

8 mei 
Onze jaarlijkse daguitstap met heel onze scouts mag eindelijk terug doorgaan. 

Wat dat zal zijn kom je binnenkort te weten. Maar hou deze dag zeker vrij! Aan 
de ouders… houd je mailbox zeker in de gaten. 
 

 

 

15 mei 
Vandaag doen we den enige echte hoe vettiger hoe prettiger!!! Doe zeker slechte kledij aan die mogelijk 

achteraf weggegooid kan worden. Reservekledij is daarom ook handig om mee te nemen. Aangeraden 
aan de ouders om met de fiets te komen moest je een vuile auto willen vermijden. 

 

22 mei 
Tijd om nog eens die creatieve kant te boven laten komen, want het is knutselvergadering. Wij zien jullie 

graag komen van 2 uur tot 5 uur. 
 

29 mei 
De allerlaatste vergadering van het jaar is aangebroken. Een actieve namiddag vol met massaspelen! Van 
2u tot 5u. 
 

 

 

 

 

 

 

! Er volgt in juni nog een infomoment over het kamp. Meer info volgt. 
 

Kusjes van de kabouterleiding 



Welpen  

 

 

1 mei 
Vandaag staat er iets kei plezant gepland! We trekken met z’n allen naar de 
Speelhappening op het Kerkplein, om daar met de andere jeugdbewegingen 
ons heel de namiddag te amuseren!  
 

Omdat deze speelhappening begint om 14u, verwachten we jullie allemaal  
rond 13u45 op de parking van de Familia. Kom zoveel mogelijk met de fiets! 
Om 17u15 kunnen jullie daar ook weer vertrekken.  
 

8 mei 
Jippie, vandaag onze jaarlijkse daguitstap! Voor deze geweldige dag krijgen jullie nog een mailtje met 
extra informatie. Voor de nieuwsgierigen onder ons; we maken deze daguitstap naar Planckendael!  

 
Hou je mailbox dus in de gaten, zodat je je zeker kan inschrijven voor deze leuke dag! 

 

15 mei 
Vandaag spelen we een giga- dorpsspel! Hou jullie klaar om de schatten van Nijlen te ontdekken en zet 
alvast jullie speurneuzen op. We zien jullie graag verschijnen om 14u en tegen 17u zal je Nijlen uit je duim 
kennen. 

 

22 mei 
Wie is het vettigste varken onder ons? Dat zullen we vandaag tussen 

14u - 17u ontdekken! Rollenbollen in de modder, dat is wat wij gaan 
doen. Trek maar vuile kleren aan, want na deze moddervergadering 

zullen we vast niet meer zo proper zijn ;-) 
 

 

 

29 mei 
Om het scoutsjaar in sfeer af te sluiten, spelen we met iedereen samen massaspelen om 14u. Rond 17u 
zullen we de laatste vergadering afsluiten. We zien jullie graag op kamp!  

 

PS: er komt ook nog een mailtje met alle kamp- info. We houden jullie zeker op de hoogte! 

 

 
 

 
 

Dikke knuffels van jullie leiding, 
Cas, Nette, Joke, Toke en Lien 



Jonggidsen  

 

Mei: de maand van laat het mei per mail (mei-l) weten ;) Check dus allemaal zeker jullie inbox regelmatig. 
 

Zondag 1 mei 
Vandaag is het een speciale dag. Nee nee, niet alleen dag van de arbeid, maar ook dag 

van de Speelhappening! We gaan vandaag samen met alle andere jeugdbewegingen in 
Nijlen knotsgekke dingen doen. We verwachten jullie om 13u45 op de parking van de 

Familia, waar jullie om 17u15 terug kunnen vertrekken. Kom zoveel mogelijk met de fiets! 

 

Zondag 8 mei 
Ja hoor, vandaag weer een bijzondere dag! Nog eens met zijn allen een hele dag 
op uitstap! Ook nu volgt verdere info via mei-l. 

 

Zondag 15 mei  
Vandaag gaan we eens lekker meeeiiii roepen als echte schapen. Weet je 
wat schapen nog doen? Lekker beschilderd worden door hun boer, maar 
vandaag zijn wij de boer en zijn de muren van ons lokaal de schapen. Doe 

kleding aan die vol verf mag hangen en we zien jullie van twee tot vijf voor een goeie pimp sesh.  
 

Zondag 22 mei 
Vandaag een iets minder bijzondere dag voor de verandering, maar dat betekent niet 
dat het niet mega cool en meiga tof wordt want in mei legt elke vogel een ei. Kom jij 
ook mee vogelen van twee tot vijf? 

 

Zondag 29 mei 
Oh nee! Het is al de laatste vergadering van het jaar! Daarom spelen we vandaag met 
iedereen samen! Kom van 14u tot 17u zeker mee doen!  

Daarna zien wij jullie bij het inladen van de container en op kamp op 29 juni! Verder 
info volgt nog via mei-l. 

 

Vaarwel onze goede vrienden en hopelijk tot een volgende keer 

XOXO 

 
Tinky Winky, Dipsy, Laa-laa en Po

 



 

Jongverkenners  

 

Zondag 1 Mei 
Jippie! Vandaag is het eindelijk weer eens speelhappening! We verwachten jullie om 13u45 op de parking 

van de Familia en om 17u15 kunnen jullie van daar weer vertrekken. Kom zoveel mogelijk met de fiets!  

 

 

Zondag 8 Mei 
Jippie! Daguitstap! We trekken naar het verre Mechelen voor een 
tripje langs Planckendael. Lees de infomail goed en vergeet niet in 
te schrijven! 
 

 

 

Zondag 15 Mei 
Jippie! Vandaag doen we een stadsspel. Kom om 14u naar de 
Scouts MET FIETS! Om 17u zullen jullie terug kunnen 

vertrekken. 
 

Zondag 22 Mei 
Jippie! Vandaag gaan we een vlot bouwen. Omdat dit iets meer 

tijd in beslag neemt, verwachten we jullie al om 11u met een lunchpakket! Neem ook zeker 
zwemkleren, een handdoek en je fiets mee! Om 17u kunnen jullie vanaf de Scouts terug naar huis 
vertrekken.  
 
 

Zondag 29 Mei 
Sneu! Vandaag is het de laatste vergadering van het jaar. Wees 

paraat van 14u tot 17u op de Scouts om het jaar goed af te sluiten.  
 

NEEEEEE, het jaar is natuurlijk nog niet helemaal gedaan, want het 
kamp komt eraan. Lees alle info goed en dan weet je hoe het moet.  
 

 
 

Vele groetjes, 
De superfantastische leiding, 
Matties, Lande en Elien 
 

 



Givers  

 

Vrijdag 29, zaterdag 30 en 
zondag 1 april en mei 
Na enkele jaren kunnen we eindelijk nog eens op 

gouwweekend gaan. Voor degene die zijn 
ingeschreven meer info volgt nog via mail, degene die 
niet zijn ingeschreven de deadline is helaas al verlopen 
jullie zullen een weekendje thuis moeten blijven. 
 

Zondag 8 mei 
Vandaag gaan we met heel de scouts op daguitstap naar 
Planckendael. Wij verwachten jullie allemaal om 8:20 aan 
het station van Nijlen en komen hier terug aan om 18:20. 
Vergeet zeker geen middageten, drinken en u uniform mee 
te nemen. Meer info is terug te vinden in de mail. 
 

Zondag 15 mei 
Het kamp komt dichter bij dus we gaan jullie navigatie skills nog eens 
testen. Trek dus vandaag maar stevige schoentjes aan want ge gaat 

goed mogen stappen. 
 

 

Zondag 22 mei 
Trek vandaag allemaal jullie mooiste kilt aan want vandaag doen we 
highlandgames. Meer woorden hoef ik hier niet vuil aan te maken dus we 
verwachten jullie allemaal om 2 uur op de scouts. 
 

 

 

 

Zondag 29 mei 
Vandaag is het alweer de laatste dag van ons scoutsjaar :’( Dit gaan we 
dan ook afsluiten zoals we het zijn begonnen. Vandaag spelen we nog 
een paar goeie spellekes met heel de scouts. Hierna zien we jullie 
allemaal graag terug op kamp. 

 
 
 
XOXO Sylke en Jitse 



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 

 


