
 

3 SPARLEKIJN 
jaargang 2020-2021 November www.scoutsnijlen.be 

Veiligheid gaat voor op alles! Vanaf zondag 

1/11 zal er, tot de situatie beter en veiliger 

oogt. Geen scouts meer zijn voor alle 

groepen. We hopen jullie snel terug te zien 

in betere tijden. Take care! 

 
 
 
 
 
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 
Aloïs Van Ostaede 

 

kapoenen@scoutsnijlen.be 0470 63 69 05 
0470 82 48 91 
0468 28 59 07 
0472 74 82 05 
0472 82 22 81 
0476 77 83 28 

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. 
• Fiets: Om te dichte samenscholingen aan de fietsenstalling te voorkomen plaatsen de jonggivers en 

givers hun fiets op de aangegeven plaats vlak voor het jongenslokaal. De kapoenen, kabouters en 
welpen die met de fiets komen plaatsen hun fiets nog steeds gewoon in de fietsenrekken voor de kerk. 

• 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 gaan wassen bij de kraantjes vlak voor de 
meisjeslokalen. 

OPHALEN 

• U kan het plein op rijden vanaf 16:45. 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.  

• +12 wordt gevraagd om in het lokaal een mondmasker op te zetten 

 
 

 

 

 



  Kapoenen 

Momenteel geen scouts meer. ☹ 
 
 

Kabouters 

Momenteel geen scouts meer. ☹ 

 

Welpen 

Momenteel geen scouts meer. ☹ 

     
 

Jonggidsen 

Momenteel geen scouts meer. ☹ 
 

 

Jongverkenners 

Momenteel geen scouts meer. ☹ 
 

                                 

Givers 

Momenteel geen scouts meer. ☹ 
 

 



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
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