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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 Maart  

Spijtig genoeg hebben we een trieste mededeling. Onze goeie vriend Jos is al een paar dagen 

vermist. Hij heeft niets meer laten weten en we missen hem heel erg. Heeft dit misschien iets 

te maken met een ontvoering? Wij hopen op jullie steun door sporen, verdachten en 

getuigen mee te komen zoeken van 14 u tot 17 u.  

 
 

zondag 14 maart 
Wat eten we vandaag? Spaghettiiiiii! Vandaag is het spaghetti vergadering. Wat dat juist inhoudt kunnen jullie 

komen ontdekken op de scouts om 14 u. Hopelijk hebben jullie veel honger en gaan jullie met een goed 

gevuld buikje naar huis om 17u. 

 

zondag 21 maart 
Voet…, basket…, bitter…, gala…   Je kan het misschien al raden, vandaag doen we allemaal spelletjes met 

ballen. Voetbal met een pingpongballetje?  Het kan allemaal! 

Kom zeker om 14 u naar de scouts en dan weten we tegen 17 u welke kapoen de beste balvaardigheden 

heeft.  
 
 

zondag 28 maart 
Vandaag doen we nog is een enige echte modderspelen vergadering! Joepie!! Een heel 

toffe vergadering voor de echte varkentjes onder ons, maar degenen die minder vuil 

willen worden zijn ook zeker welkom! Vergeet zeker geen kleren aan te doen die vuil 

mogen en worden en ouders, laat het bad alvast maar vollopen voor na de vergadering 

;)  

 
 
 

Heel veel corona-proof kusjes en knuffels van jullie leiding, 

Nette, Lien, Friedl, Senne en Tinka 
 
 
 
 
 



Kabouters 
 
Zondag 7 maart 
Vandaag is het de internationale vrouwendag. Nu ja, eigenlijk is dat morgen maar daar 

laten wij ons als sterke vrouw niet door tegenhouden! Hoog tijd dus om ons als vrouw 

nog eens te bewijzen! 

 

Zondag 14 Maart 
Oeioei, de professor is precies verstrooid geweest. Hij was 

helemaal vergeten dat hij vorige maand een afspraak met jullie 

had! Wel, vandaag maakt hij het goed met zijn meest bizarre 

experimentjes!  

 

 

Zondag 21 Maart 
Ik sjor, jij sjort, wij sjorren. Vandaag gaan we met touwen en balken aan de slag om 

iets groots te bouwen! Denk je dat je hier absoluut geen probleem mee hebt of 

twijfel je toch of je dit wel zou kunnen? Geen zorgen, de leiding staat klaar om alles 

in geuren en kleuren uit te leggen. 

 

 

Zondag 28 Maart 
Met een onesie, gesminkt of gewoon stampvol knotsgekke dierengeluiden. 

Vandaag halen we ons innerlijke dier naar boven om er een beestige 

vergadering van te maken! 

 

 

 

Vrouwelijke, wetenschappelijke, sterk in elkaar gesjorde, dierlijke groeten, 
Professor Wanda de Bever, Professor Tina het stekelvarken en Professor Celien de Kauw 

 

 

 



Welpen 

Hoi pippeloi, 

Weer een supermaand op de planning: 

 

 

7 maart is het de nationale feestdag van de ouwzakken, of toch op 

scouts Nijlen! Om al goed in de sfeer te komen, verkleden we ons allemaal 

als ouwe zakken. Van 14u tot 17u tonen we jullie alle kneepjes van het ouwe 

zakken vak! 

 

 

 

 

14 maart trekken we nog eens naar de hei om van 14u tot 17u een super 

tof klakkenbuizenspel te spelen! Wil jij laten zien of jou skills nog niet verroest 

zijn, schrijf je dan zeker in en kom het tonen! 

 

 

 

Om de verdeling van de ploegen gemakkelijk te houden gaan jullie op 

21 maart samen strijden voor de overwinning. Maar wie is de tegenstand 

dan? Speciaal daarvoor halen wij onze spierballen nog eens boven! Haalt 

overmacht het van kracht? Kwantiteit boven kwaliteit? Of is het toch de leiding 

die triomfeert op het einde van de dag? Wij dagen JULLIE uit van 14u tot 17u op 

het ultieme duel van leden tegen de leiding. 

 

 

 

28 maart houden we een keitoffe casino namiddag. Haal maar 

alvast jullie beste pokerface boven en dan verwelkomen wij jullie graag 

van 14 u tot 17 u op casino scouts nijlen! 

 

 

 

Stevige linker,... rechter, hoger, lager vooraan en achteraan, 

Rikke, Matties, Robbe, Flisse en Rik 
 

 



Jonggidsen 
Zondag 7 maart 
Bericht gehad van de Kesselse Heide, ze missen ons! Ook de 

klakkenbuizen missen ons! Tijd voor een goed bosspel! Dit begint om 

14u en eindigt om 17u.  

 

 

 

Zondag 14 maart  
Wat als gezelschapsspelletjes het echte leven waren? Wat 

als we dat gewoon eens testen? Vandaag spelen we een 

levensecht gezelschapsspel! Allemaal welkom vanaf 14u 

en om 17u mogen jullie weer naar huis!  

 

Zondag 21 maart 
Ohnee! Een leiding 

ontvoerd! Allen paraat MET DE FIETS om 14u om mee te helpen zoeken. 

Hopelijk is de ontvoerde leiding teruggevonden om 17u en hebben jullie 

hem/haar kunnen redden.  

 

 

Zondag 28 maart  
Vandaag doen wij helemaal niets en worden we opnieuw lid! De derde jaars nemen het vandaag over en 

voorzien ons van een giga leuk spel! Allen paraat om 14 uur.  

 

Stevige Linker,  

Wannes, Jitse, Stijn en Hanne 

 

 



Jongverkenners 
Zondag 7 maart 
Vandaag doen iets met vuur! Kan je het al raden wat we 
doen? Als je een zakmes hebt mag je dit zeker 
meenemen, want dit kan vandaag handig zijn. Het is 
scouts van 14u-17u. 
 

Zondag 14 maart 
Deze zondag zullen jullie het vooral moeten hebben van 
jullie verstand. Want we gaan quizzen yesss!!! Onze super 
leuke quiz start om 14u en eindigt om 17u 

 

Zondag 21 maart 
Vandaag zullen we een superleuk spel spelen waarvoor je je fiets nodig hebt. Kom dus allemaal met je fiets 
naar de scouts. Je mag ook een fluohesje meenemen als je dit thuis hebt. We starten om 14u en eindigen om 
17u 
 

Zondag 28 maart 
Yess we gaan een bosspel spelen. Maak 
jullie klaar voor het coolste bosspel ooit. 
We starten zoals gewoonlijk om 14u en 
eindigen om 17u 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stevige linker Lande, Elien, Eline en Zoë 

 

  

 

 

 



Givers 

Na enkele maanden scouts achter de laptop is het eindelijk weer zover om scouts te laten doorgaan in real 

life! Helaas kan dit momenteel maar in groepen van max. 10, uitsluitend buiten en met mondmaskers. 

Hierom hebben we deze maand gekozen voor vier activiteiten die we apart maar tegelijk ook samen 

kunnen doen (dolletjes!) 

 

zondag 7 maart 
Vandaag spelen we zeeslag! Slaagt jouw team erin om de vijandelijke boten te 

laten zinken? Of verdwijnen jullie schepen al eerder naar de bodem van de 

oceaan? Kom het ontdekken van 14u tot 17u. 

 

zondag 14 maart 
Bij wat denken jullie bij het horen van volgende drie dingen: sappige 

curryworsten, lekkere eitjes en vettige gevulde bananen? 

Woudloperskeuken natuurlijk! Vandaag gaan we gezellig koken rond het 

kampvuur. Hiervoor starten we al om 12u (!!!), om 15u mogen jullie met 

goed gevulde maagjes weer naar huis.  

 

 

Zondag 21 maart 
Vandaag gaan we weer lekker quizzen (duidelijk één van de favoriete activiteiten van 

jullie leiding dit jaar). Na onze QUIZ der Givers en ons Swingpaleis spelen we deze 

namiddag een post-it pisquiz! JOEPIE!!! Allen daarheen van 14u tot 17u. 

 

zondag 28 maart 
Uitstap! Uitstap! Uitstap! Vandaag maken we een uitstap (woehoew, 

spannend!).... naar de Kesselse heide (beuh saai). We beloven echter 

dat het een cool spel gaat zijn....pakt. Van 14u tot 17u.  

 

 

 

 

 

Veel liefs, 

 

Sylke, Fien & Emeline 
 

 



Hopper Winkel Antwerpen 

Wilrijkstraat 45 - 2140 Antwerpen (hoek Plantin en Moretuslei) 

Tel. 03 297 37 34 

winkel.antwerpen@hopper.be 

 

 

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/ 

 

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 

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/

