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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. Bij het verlaten van uw auto vragen we u om hierbij 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.

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 kinderen kunnen naargelang hun aantal ook nog
eens onderverdeeld worden in kleinere bubbels). 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 2 mei
Whoehoew! Vandaag gaan we een spel spelen dat onze lieve Gouw Kempen in elkaar stak voor de
kapoenendag. Omdat deze niet op verplaatsing mag doorgaan, spelen we het spel gewoon zelf, samen met
jullie! Wat fijn dat ze aan ons dachten! We beginnen om 14u & om 17u zijn we klaar!

PS: Voor wie lotjes had gekocht op onze tombola, de prijzen zijn vandaag af te halen aan de scouts.

Zondag 9 mei
Vandaag is het een speciale dag. Omdat we niet op weekend zijn kunnen
gaan dit jaar, willen we toch graag een hele dag scouts doen ter vervanging.
Jullie worden om 11u op de scouts verwacht met een dagrugzakje waarin
boterhammen, een koek en/of stuk fruit en een flesje water zitten. Rond 17u
zullen we tezamen terug zijn aan het lokaal. Tot dan!

Zondag 16 mei
Het is nu al zo lang geleden dat we nog eens naar de Kesselse heide zijn
geweest! Vandaag trekken we er op uit met een goed, klassiek bosspel. Allen
paraat om 14u en om 17u zullen we terug aan de lokalen zijn.

Zondag 23 mei
Wie zijn de varkentjes tussen de kapoenen? Wie wordt er
graag eens goed vuil? Zeker komen als je kan genieten van
een goed modderbad!
Om 14u vliegen we er proper in en rond 17u zullen we zien
wie het grootste varkentje onder ons is!

Zondag 30 mei
Vandaag is het spijtig genoeg de laatste vergadering, voor
we op kamp vertrekken. (Hierover volgt nog een info avond, de exacte datum hiervan wordt nog via mail en
Whatsapp gecommuniceerd) Hopelijk komen jullie nog allemaal een laatste keer genieten op de scouts! Om
dit jaar af te sluiten spelen we waterspelletjes!
Allen paraat om 14u en we sluiten het scoutsjaar om 17u terug af.

Heel veel vrolijke groetjes,
Jullie leiding x x x



Kabouters
Zondag 2 mei
Jammer genoeg is dit jaar door het coronavirus ons gouwweekend niet doorgegaan, maar niet getreurd onze

lieve Gouw- en districtscommissaris hebben voor ons een heel tof spel in elkaar gesmeten, wil je zien wat ze

ervan hebben gemaakt? Kom dan zeker af!

We verwachten jullie van 14 tot 17.

Zondag 9 mei
Wat eten we vandaag? Spaghetti, spaghetti en nog meer spaghetti!

Waarschijnlijk hebben jullie deze vergadering zo veel spaghetti gegeten dat de

spaghetti er lang jullie oren uitkomt.

Jaja, vandaag is het spaghetti vergadering!

We verwachten jullie van 14 tot 17.

Zondag 16 mei
Omdat vorige maand onze Pleinspelen XXXL Deluxe 2300 Extreme Edition niet is doorgegaan doen we deze

week er nog een schepje bovenop! Deze week doen we de Pleinspelen XXXL Deluxe 2300 Extreme Edition 2.0!

We spelen jullie favorieten spelletjes, maar dan in het extreme en we gaan door tot iedereen uitgespeeld is!

Dus wees aanwezig en mis deze editie zeker niet

We verwachten jullie van 14 tot 17.

Zondag 23 mei
Vandaag gaan we zien wie van jullie het grootste

knutsel talentje is, kom allemaal zeker met een creatieve bui.

We verwachten jullie van 14 tot 17.

Zondag 30 mei
Oh nee, de laatste vergadering van het jaar… daar moeten we toch zeker iets speciaal mee doen. Om de

spanning er nog een beetje in te houden zeggen we nog niet wat we gaan doen vandaag, maar we verwachten

jullie met zoveel mogelijk op deze laatste vergadering! We verwachten jullie van 14 tot 17.

Info over het kamp bezorgen wij jullie zo snel mogelijk via mail!

Celien, Wannes en Timo



Welpen
Ahoi welpen!

Een nieuwe maand, een nieuw maandbladje! Corona of niet, ook deze maand proberen we weer te knallen!

Zondag 2 mei
Ohnee geen gouwweekend dit jaar?! Super jammer! Allegoe dat we zo’n fantastische gouw en

districtscomissarissen hebben. Zij hebben namelijk een super mega cool spel in elkaar gestoken voor ons. Op

die manier gaan wij niet op gouwweekend, maar komt het gouwweekend gewoon een beetje naar ons! Ben jij

even benieuwd als ons voor dit spel? Kom dan zeker van 14 tot 17u naar de scouts!

Zondag 9 mei
Ooit al gekookt op een vuur? Oei nee nog niet? Oei al lang geleden? Schandalig! Daar

gaan we vandaag verandering in brengen want het is dringend nodig! Kom mee een

vuurtje stoken en een echte woudloperskeuken doen van 14u tot 17u!

Zondag 16 mei
Zwaar onrecht is geschied! Iemand heeft onze held Shrek vermoord! Dit kunnen

we niet zomaar laten passeren! We hebben al jullie hulp nodig om deze moord

zo snel mogelijk op te lossen! Haal jullie beste detectieveskills boven en kom

ons helpen op de zoektocht naar rechtvaardigheid van 14-17u.

Zondag 23 mei
Deze zondag het enige echte corona spel! Ondertussen zijn we allemaal al

bekend met de naam van dit virus, maar ken jij wel genoeg over corona om het

spel te winnen? Daar komen we achter van 14u tot 17u.

Zondag 30 mei
Ohnee is het al de laatste vergadering van het jaar? Spijtig genoeg wel… Vandaag geven we er voor de laatste

keer een stevige lap op van 14u tot 17u. Maar geen zorgen, er staat een knaller van een kamp voor de deur!

Hou zeker je brievenbus en email in het oog voor meer informatie ;)

En vergeet niet: In mei leggen alle vogels een ei! (vooral opletten bij mussen zou ik zeggen! )

Vleugelige flappers van jullie favoriete vogels!



Jonggidsen
Zondag 2 mei
Hebben jullie het al door? Dit jaar was er helaas geen

gouwweekend… MAARRR we laten dat weekend niet

ongezien voorbij gaan! Vandaag heeft de gouw een spel

voorzien voor ons! Benieuwd? Iedereen welkom vanaf

14u en om 17u mogen jullie weer naar huis!

Zondag 9 mei
We zitten aan onze laatste vergaderingen… en wat hebben we dit jaar nog

niet gedaan? SPAGHETTIVERGADERING! Dat kunnen we niet missen! Bij deze

zijn jullie allemaal uitgenodigd op onze superdeluxe lekkere vergadering van

14u tot 17u.

Zondag 16 mei
Vorige week was het spaghetti, deze week gaan we voor het grote soepspel.

Wat als je plots voetbal moet spelen met een tennisbal? Kom dat maar

ontdekken vanaf 14u tot 17u.

Zondag 23 mei
Hmm dit jaar hebben we ook een heerlijk stadsspel gemist… MAAR geen getreur… dit jaar spelen we het

gewoon in eigen dorp! Benieuwd hoe dat er uit ziet? Iedereen graag met de fiets paraat om 14u. We zullen

uitgespeeld zijn om 17u.

Zondag 30 mei
De allerlaatste vergadering… Wat een gek jaar is dit geweest! Toch zijn we blij

dat we samen het scoutsjaar kunnen afsluiten. Hoe doen we dat? Dat zal je zien

wanneer je komt😉.

PS; extra droge kleren zijn aangeraden

Jullie zijn enorm bedankt voor jullie enthousiasme dit jaar!

Stevige linker,

Jitse, Wannes, Stijn en Hanne



Jongverkenners
Zondag 2 mei
We spelen een spel vandaag! Een spel gemaakt door de gouw!  Dit spel is gemaakt voor Kempenkuren van dit
jaar. We starten om 14u en eindigen om 17u.

zondag 9 mei
Vandaag doen we een super coole vergadering en daarvoor starten
we al om 11u. we gaan vlottentocht doen! Neem dus zeker je
lunchpakket mee en extra kleren. Zorg ervoor dat je klaar bent om
het coolste vlot ooit te maken. We zijn klaar om 17u.

Zondag 16 mei
Gezelschapspelletjes vandaag! Yess, we spelen vandaag gezelschapspelletjes maar wel reuzegrote! Kom om
14u naar de scouts en we eindigen om 17u

Zondag 23 mei
Vandaag gaan we super vuil worden, dus doe zeker kleren aan die vuil mogen worden, want we gaan de
olympische modderspelen spelen. Kom zeker met de fiets! We beginnen om 14u en eindigen om 17u

Zondag 30 mei
De allerlaatste scoutszondag van het jaar! Maar natuurlijk gaan we dit jaar super goed afsluiten! Hoe? Om dat
te ontdekken moet je naar de scouts komen om 14u. We sluiten ons scoutsjaar om 17u.

Stevige linker,
Lande, Eline , Elien en Zoë



Givers
Zondag 2 mei
Haal jullie competitief gedrag al maar naar boven want vandaag is het tijd voor

een superdeluxe estafette. YAAYY we verwachten jullie vol goede moed om

14u en om 17u mogen (moeten) jullie naar huis om wat te gaan rusten na zo’n

topvergadering

Zondag 9 mei
Voor vandaag is het een Specialeke, onze allerliefste 3e jaars mogen voor vandaag eens een vergadering in

elkaar steken. (en neen skribbl.io is geen spel deze keer 😉) van 14 tot 17u zien we wat deze dame en heren

voor ons in petto hebben.

Zondag 16 mei
Om jullie toch een beetje het gevoel te geven van een weekend

gaan we vandaag een versneld gouwweekend beleven, dus wees

er zeker bij want zo’n weekend wil je toch niet missen! Hoe snel

gaat dit weekend nu verlopen? awel op een record van maar 3

uur! Om 14u gaat het weekend van start en om 17u is het

gedaan.

Zondag 23 mei
Amai wat een afsluiter voor onze laatste zondag samen! Nu dat het wat

warmer is gaan we een goeie oude vlottentocht maken. Neem zeker extra

kledij mee en zwemkledij want de kans dat je nat wordt is groot.

Zaterdag 29 mei
Smeer die benen al maar in en pak u goeie bottine ook al maar uit die stoffige kast, die kunnen wel een beetje

training gebruiken voordat het kamp begint. OPGEPAST deze week gaat de vergadering door op zaterdagavond

in plaats van zondag. De juiste uren laten we zeker nog weten aan jullie!

XOXO jullie allerliefste leiding



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/

