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v.u. : vzw Spartikijn – Broechemsesteenweg 217, 2560 Nijlen 



Contactgegevens 
  

TAK         LEIDING           MAILEN NAAR: BELLEN NAAR: 
 

Kapoenen Nette Peeters 
Lien Gielis 
Friedl Cabuy 
Senne Mastbooms 
Tinka Claes 

kapoenen@scoutsnijlen.be 0470 63 69 05 
0470 82 48 91 
0468 28 59 07 
0472 74 82 05 
0472 82 22 81 

 
Kabouters Wannes Leirs 

Timo Loubin 
Celien Boedt 

kabouters@scoutsnijlen.be 0470 83 27 42 
0484 02 16 90 
0479 23 32 16 

 
Welpen Flisse Peeters 

Rik Celis 
Rikke Beeckmans 
Robbe Geens 
Matties Roofthooft 

  

welpen@scoutsnijlen.be 0470 63 69 07 
0498 35 19 32 
0475 81 31 40 
0470 34 74 77 
0487 02 88 79 

 
Jonggidsen Hanne Verheyen 

Stijn Geens 
Jitse Maes 
Wannes Bogaerts 

 

jonggidsen@scoutsnijlen.be 0471 27 58 89 
0475 62 43 67 
0484 47 47 68 
0477 77 00 94 

Jongverkenners Zoë Janssens 
Eline Mastbooms 
Elien Wille 
Lande Roevens 

 

jongverkenners@scoutsnijlen.be 0468 23 09 20 
0479 43 48 20 
0491 93 53 42 
0479 32 76 44 

Givers Emeline Van Roie 
Sylke Maes 
Fien Torfs 

 

givers@scoutsnijlen.be 0499 76 26 91 
0491 95 56 18 
0489 96 34 18 

Jins Ruben Vanstiphout 
Sander Celis 
 

jins@scoutsnijlen.be 0496 42 43 67  
0494 31 56 32 

Groepsleiding Alexia Desmedt 
Emeline Van Roie  

groepsleiding@scoutsnijlen.be 0479 07 78 69  
0499 76 26 91 
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Algemene Corona maatregelen: 
 
 
Het afzetten en ophalen van uw kind ziet er dit jaar heel wat anders uit dan de voorbije jaren. Hieronder 
wordt nauwkeurig uitgelegd wat van u verwacht wordt bij het afzetten en ophalen van uw kind. 

AFZETTEN 

● Het afzetten van uw kind kan tussen 13:45 en 14:00 
● Auto: Voor het afzetten met de auto hanteren we een kiss & ride systeem. Het is de bedoeling dat u 

uw kind aan de gele hekken afzet waarna de leiding zich er verder om zal bekommeren. 
● Als u zelf de groepsleiding nodig heeft (i.v.m. inschrijving, uniform, mutualiteit…) kan u op het plein 

parkeren. De groepsleiding zit buiten aan een tafeltje om u verder te helpen. We vragen u hierbij om 
een mondmasker op te zetten, de groepsleiding zal dit ook doen. 

● Alle leden moeten, als ze aankomen, eerst hun handen ontsmetten/ handen wassen. 

OPHALEN 

● U kan het plein op rijden vanaf 16:50 (NIET VROEGER!). We willen jullie vragen om uzelf enigszins over 
het plein te verspreiden en vlak bij/in uw auto/fiets te blijven. 

● Om 17:00 verzamelen wij alle kinderen buiten per bubbel en laten de bubbels van oud naar jong 
vertrekken. We vragen wel dat u, zodra u al uw kinderen terug heeft, wat plaats maakt voor de 
volgende golf kinderen. 

 
Ook voor de leden zijn er een aantal dingen waar we dit jaar extra op moeten letten. Ook dit sommen we 
even op: 

 
● Elke tak zal een bepaalde bubbel vormen. Zo krijgen we 6 bubbels: kapoenen, welpen, kabouters, 

jongverkenners en jonggidsen en tot slotte givers. De kans is groot dat deze zo blijven voor de rest van 
het scoutsjaar. De bubbels zullen zich iedere zondag verspreiden over de verschillende zones van het 
scoutsterrein. In elke zone zal zich telkens één bubbel bevinden.  

● Na elk toiletbezoek zorg je ervoor dat je de klinken, de toiletbril en het handvat van de kraan even 
ontsmet. Het nodige materiaal om dit te doen zal aanwezig zijn. Voor de jongsten is er hier uiteraard 
begeleiding bij voorzien. 

● Per bubbel zal er heel het jaar een logboek bijgehouden worden, in verband met de contact-tracing. 
Hierin wordt steeds de naam opgeschreven.  

 
 

 

 

 

 



  Kapoenen 
Zondag 7 januari  
We hebben jullie dit scoutsjaar al veel moeilijke opdrachten gegeven.  Vandaag doen 

we daar nog een schepje bovenop! We gaan testen hoe slim onze kapoenen zijn. Onze 

slimmeriken zijn welkom van 14u tot 17u voor een super-de-luxe-kapoenenquiz!  

 

Zondag 14 februari 
Het is vandaag Valentijn! Deze dag staat dus helemaal in het teken van liefde en vriendschap. Om jullie al een 

voorproefje te geven… Een lief gedichtje. 

Een kusje hier, een kusje daar 

Met liefde delen is de leiding lang niet klaar! 

Wil jij ook wat van die liefde proeven? 

Kom dan zeker van 14u tot 17u op de scouts vertoeven! 

 

Zondag 21 februari 
De laatste dag van de vakantie verdiend een te gekke vergadering. Om deze 

te gekke vergadering nog gekker te maken mogen jullie allemaal verkleed 

komen. We vieren carnaval vandaag. Hoe we dit precies gaan vieren mogen 

jullie komen ontdekken van 14u tot 17u. 

 

Zondag 28 februari 
OOOH NEEE! Een boze dwerg heeft al onze pleinspelletjes door elkaar geschud. Nu 

zitten onze spelletjes helemaal in de knoop. Wij hebben de hulp van zo veel mogelijk 

kapoenen nodig om onze spelletjes terug op orde te brengen. De leiding verheugt zich 

nu al op jullie hulp.  

 

 
Dikke dikke dikke kusjes van jullie leiding! 

Lien, Nette, Senne, Friedl en Tinka  



Kabouters 
Zondag 7 februari 
Samen staan we sterk, eendracht maakt macht, vele handen maken licht werk … Al deze 
spreekwoorden gaan over samenwerken en groepsgevoel. Van 14u tot 17u hebben we 
een vergadering met veel teamwork.  

 

Zondag 14 februari 
Oehlalaa, love is in the air! Cupido gaat dit jaar heel veel pijlen schieten naar de mensen, maar 
het zijn er zo ontzettend veel. Hij kan jullie hulp wel gebruiken. Van 14u tot 17u gaan we Cupido 
helpen op de Kesselse Heide. 

 
Zondag 21 februari 
Albert Einstein. Jullie hebben waarschijnlijk al eens over hem gehoord. Hij wordt algemeen gezien als een van 
de belangrijkste wetenschappers uit de geschiedenis. Hij deed veel testen om bepaalde theorieën aan te tonen. 
Deze zondag gaan jullie van 14u tot 17u ook wetenschappers zijn. 
 

Zondag 28 februari 
Hier?  

Nee daar!  
Toch niet, maar misschien erachter? 

Waar is Wannes? 
Komen jullie hem van 14u tot 17u mee zoeken op de scouts? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groetjes 
 
Wannes, Timo en Celien 
 

 



Welpen 

Zondag 7 januari 
Zin in een dagschotel of ne warme choco? dan zit je in het juiste café, namelijk 

fc de kampioenen!  Kan jij niet goed voetballen? maakt niet uit, wij (niet Mattieees) 

ook niet. Wil jij een lekkere Boma worst scoren? Dan kan je dit van 14u tot 17u doen. 

 

Zondag 14 februari 
Dé grote dag vandaag, dé dag van de liefde, van Cupido, Adam en Eva, veel 

te dure chocolade, verwelkte bloemen en de dag dat de Duivel zeker in zijn 

kot blijft… bweikes… Aan zo’n dag doen wij echte mannen niet aan mee. Om 

hier eens goed mee te lachen gaan we ons eens heel zot verkleden, precies 

of het carnaval is tussen 14u en 17u. 

 

 

Zondag 21 februari 
Jullie hebben vorige week laten zien dat jullie kinders van de duivel zijn. 

daarom dat het vandaag dan ook een duivelse vergadering is. Maar er kan 

maar één iemand SATAN hem zelve zijn. wie dat is kom je te weten van 14u tot 17u. 

 

 

 

Zondag 28 februari 
 

Vandaag is het nationale touwendag. Oke misschien toch niet maar we 

gaan deze vergadering toch ter ere stellen van het touw. kom van 14u tot 

17u naar de scouts om deze feestelijke dag te vieren. 

 

 

 

 

 

XX Boma, Adam & Eva, Satan en de laatste? die zit in de knoop met zijn naam. 

 
 

 

 



Jonggidsen 

Zondag 7 februari 
Trek jullie schotse rokjes al maar aan! Vandaag spelen we de ultieme highlandgames! 

Allemaal paraat om 14u en uitgeput terug naar huis om 17u!  

 

Zondag 14 Februari  
Valentijn, vandaag staat alles in teken van de liefde.. En liefde maakt blind! Wat als je 

plots dikke bertha moet spelen zonder armen of geblinddoekt? Of als je aan iemand vasthangt?? Kom het 

ontdekken om 14u!  

 

 

Zondag 21 Februari  
Vandaag spelen we de mega post-it-kauwgomballenpisquiz! Ik hoor jullie 

brein al kraken, hoe kan dat allemaal te samen??? Kom dan zeker eens 

een kijkje nemen om 14u en hopelijk ga je om 17u als winnaar naar huis!  

 

Zondag 28 Februari  
Vandaag draait alles rond jullie nieuwe gezelschap, eieren! Deze moeten 

jullie bewaken met jullie leven. Maar dat zal niet makkelijk zijn      . Jullie 

leren jullie lieve eitje kennen om 14u en hopelijk leeft het nog om 17u.  

 

 

 

 

 

 



Jongverkenners 
Zondag 7 februari 
... 

Zondag 14 februari 
 
Hartjes? Bloemen? Ballonnen? Chocolade?  Niets is erover, 
want vandaag is het Valentijn! Haal je beste versiertrucs maar 
boven en we verwachten jullie van  14 tot 17u op de Scouts!  
 

 
 
 

 

Zondag 21 februari 
 

Wat was er eerst? De kip of het ei? Kom het vandaag ontdekken van 14 
tot 17u op de Scouts!  
 

 
 
 
 

Zondag 28 februari 
 
Haal de ruitjes maar al boven en maak je spieren maar alvast warm, want 
vandaag doen we de Highland Games. We verwachten jullie van 14u tot 17u 
op de Scouts.  
 
 
 

 
 
 

 
Vele groetjes! 
 
Jullie LEIDING 

 

                                   

 

 

 



Givers 

Zaterdag 6 februari 
De examens van jullie lieftallige leiding zijn ein-de-lijk achter de rug. Hoog tijd voor hen om 

eens wat te relaxen. En hoe kan dit beter dan samen met hun favoriete givers tijdens een 

gezellige wellnessavond?!  

Meisjes: jeej! Jongens: jeej! We gaan vanavond zelf aan de slag om gezichtsmaskertjes en 

scrubs te maken. Om 20u gaan we van start en om 22u kunnen jullie met jullie nieuwe 

poezelig zachte velletjes jullie bedje in. 

→ LIJST MET BENODIGDHEDEN VOLGT NOG VIA WHATSAPP & FACEBOOK 

 

Zaterdag 13 februari 
Vanavond keren we terug naar de nillies en houden we een heuse 

“Swingpaleis-vergadering”. Wat houdt zo’n “Swingpaleis-vergadering” 

net in? Dat moet je maar komen ontdekken van 20u tot 22u! ;-) Blok 

in ieder geval de MNM50 al van buiten en warm je zangstem al maar 

op. 

 

Zaterdag 20 februari 
Zei er daar iemand bake off?! JA HOOR! Haal vanavond je innerlijke Jeroen Meus naar 

boven en bewijs dat jij de titel van meesterbakker waard bent! Van 20u tot 22u. 

→ LIJST MET BENODIGDHEDEN VOLGT NOG VIA WHATSAPP 

& FACEBOOK 

 

 
Zaterdag 27 februari 
Vanavond spelen we het favoriete spel van iedere competitieve kapoen namelijk 

LADDERCOMPETITIE! Woehoew! Daag je mede givers uit en baan je zo een weg naar 

de top van de ladder! Van 20u tot 22u. 

 

 

Veel lollige elleboogstootjes, 

 

Sylke, Fien en Emeline x 

 

 

 



 

Hopper Winkel Antwerpen 

Wilrijkstraat 45 - 2140 Antwerpen (hoek Plantin en Moretuslei) 

Tel. 03 297 37 34 

winkel.antwerpen@hopper.be 

Maandag Gesloten 
Dinsdag 10:00-12:00 | 12:30-18:00 
Woensdag 10:00-12:00 | 12:30-18:00 
Donderdag 10:00-12:00 | 12:30-18:00 
Vrijdag 10:00-12:00 | 12:30-18:00 
Zaterdag 10:00-12:00 | 12:30-17:00 
Zondag Gesloten 

 

 

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.  

Adres: Lierseweg 124, 2200 Herentals 

Openingsuren: Dinsdag tem zaterdag 10u - 12u30 & 13u30 - 18u (Vrijdag geopend tot 20u) 

 Zondag & maandag Gesloten  

 Meer info: https://www.trapper.be/ 

 

https://www.google.com/maps/place/Hopper+winkel+Antwerpen/@51.2091436,4.4358883,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xb63322faa89b3411!8m2!3d51.2091436!4d4.438077
mailto:winkel.antwerpen@hopper.be
https://www.trapper.be/

