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Contactgegevens 
  

TAK         LEIDING           MAILEN NAAR: BELLEN NAAR: 
 

Kapoenen ? kapoenen@scoutsnijlen.be ? 
 
 
 

Kabouters   ? kabouters@scoutsnijlen.be ? 
 
 

Welpen ? 
  

welpen@scoutsnijlen.be ? 
 

Jonggidsen ? jonggidsen@scoutsnijlen.be ? 

Jongverkenners ? jongverkenners@scoutsnijlen.be ? 

Givers ? 
 

givers@scoutsnijlen.be ? 

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: 
 

• We werken dit jaar met een ‘kiss & ride’ systeem. Dit wil zeggen dat u, uw kind kan afzetten tussen 
13u30 en 14u, aan de scoutslokalen. Het is dan ook de bedoeling dat u daarna meteen verder rijdt. 
Probeer u zo goed mogelijk te spreiden binnen deze tijdspanne. 

o Voor de nieuwe leden: op de startdag zal duidelijk aangegeven staan waar u zich even kan 
parkeren, zodat u uw kind kan inschrijven aan de inschrijvingstent op het terrein. 

• Er zal op de startdag van elke tak een leider/leidster u staan op te wachten om uw kind te ontvangen 
en naar de juiste zone te leiden.  

• Als u toch om een bepaalde reden; zoals inschrijving; uit uw auto stapt, vragen we om een 
mondmasker op te zetten. De leiding zal dit ook allemaal doen. 

• Per bubbel zal er heel het jaar een logboek bijgehouden worden, in verband met de contact-tracing. 
Hierin wordt steeds de naam opgeschreven. Het zou dus kunnen dat u uw telefoonnummer moet 
nalaten (nieuwe leden).  

 
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 5 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 toiletten zullen opgedeeld worden. De oudere takken (jonggidsen, jongverkenners en givers) zullen 
alleen in het jongenslokaal naar de wc kunnen gaan. De jongere takken (kapoenen, kabouters en 
welpen) zullen alleen in het meisjeslokaal naar de wc kunnen gaan. Dit gebeurd ook steeds met 
enkelrichtingsverkeer. Dat wil zeggen: Je gaat naar binnen langs de voordeur van het lokaal en gaat 
naar buiten langs de nooddeur.  

o Na elk toiletbezoek zorg je ervoor dat je de klinken, de toiletbril en het handvat van de kraan 
even ontsmet. Het nodige gerief om dit te doen zal aanwezig zijn. 

• Er zullen op onze startdag ook toiletpauzes en drankpauzes voorzien worden. Het is dan ook belangrijk 
dat we deze zo goed mogelijk proberen naleven. Zo blijft het veilig voor iedereen. 

• Het terrein zal opgedeeld zijn in verschillende zones. In elke zone bevindt zich 1 bubbel. Deze bubbels 
zijn dan ook de bubbels voor de rest van het scoutsjaar. Zoals hierboven vermeld zal er altijd een 
leider/leidster klaarstaan om je naar de juiste zone te begeleiden. 

• Als je toch uit je zone zou komen om een bepaalde reden, zorg er dan zeker voor dat je in de afgelijnde 
lijnen blijft en niet in contact komt met kinderen uit een andere zone.  

• Mits het slecht weer is, zal het binnen door gaan. Dit wil zeggen; oudere takken in het jongenslokaal en 
jonge takken in het meisjeslokaal. Het kan dus zijn dat je niet in het lokaal zit dat je gewend bent. De 
leiding zal jullie hier naar leiden. Het is mogelijk dat dit doorheen het jaar doorgetrokken wordt. Meer 
info hierover volgt via jullie leiding. 

  



 

Kapoenen 

Zondag 6 september  
Na een lange tijd in ons kot te hebben gezeten, is het grote 
moment dan eindelijk aangebroken! 
Zijn jullie er klaar voor?  
Vandaag is het niet zomaar de eerste dag van het scoutsjaar, nee 
nee, het is weliswaar de eerste talentenshow van scouts Nijlen! 
Kom jij ook je talenten laten zien op ‘Scouts Nijlen Got Talent’?  
De show gaat door van 14u tot 17u aan het scoutslokaal.  
 
LET OP: omwille van covid19 zullen de aankomst- en vertrekuren van onze startdag mogelijks nog kunnen 
veranderen. Hou daarom je mailbox en onze Facebook- pagina goed in de 

gaten.  
 

Zondag 13 september  
Een nieuw scoutsjaar betekent dus ook nieuwe kapoentjes! 
Het is dus hoog tijd dat jullie elkaar en de leiding beter leren kennen aan de 
hand van een paar super leuke spelletjes! Deze leuke namiddag zal doorgaan 
van 14u tot 17u. 

 

Zondag 20 september  
Smeer jullie beentjes vandaag maar goed in want we gaan jullie laten kennismaken met de enige echte 
pleinspelletjes!!! 
Komen jullie meespelen van 14u tot 17u? 
 

 

Zondag 27 september  
Het is alweer veel te lang geleden dat we nog eens een bosspel hebben 
gespeeld! 
Dus vandaag trekken we met z’n allen naar de kesselse heide om nog 
eens goed te ravotten! 
Jullie worden om 14u aan de scouts verwacht en moeten spijtig genoeg 
om 17u al weer terug naar huis vertrekken. 
 
 

Wij hebben er alvast heel veel zin in om jullie terug te zien! 
Geheimzinnige groetjes,  
Mungo, Zeezwaluw, Artamus, Sifaka, Agame & Scholekster 
 

 
 
 



Kabouters 

Zondag 6 september  
Huh, wat is dit nu? Is het weer scouts na al die tijd? jaja, 
kabouters het scoutsjaar gaat officieel van start 
vandaag! We verwachten jullie om 14u aan de 
scoutslokalen en we laten jullie los om 17u. Weten jullie 
de weg nog wel naar de scouts, anders heb je hier een 
kaartje om de weg te vinden. ;-) 
 

 

 

 

Zondag 13 september  
Wie ben jij? 
Wie ben ik? 
Wie zijn jullie? 
Hahaha je ziet het al he, vandaag gaan we elkaar leren kennen met 
een Kennismaking-vergadering om 14u aan de scoutslokalen en 
nadat we de nieuwe kaboutertjes kennen kunnen we om 17u terug 
naar huis.  
 

 

Zondag 20 september  
Hmmm die heide ziet er maar een beetje ongebruikt uit na 
die quarantaine, tijd om daar eens verandering in te 
brengen door voor het eerst de heide dit scoutsjaar eens 
goed onveilig te maken en daar eens goed gaan: lopen, 
lachen, roepen, bulderen en zingen! Dit doen we om 
14u  tot 17u. 

 

Zondag 27 september  
Nu dat de eerste maand van het scoutsjaar bijna om is, gaan we eens zien of dat jullie ons kunnen helpen met 
ons experiment. Als dat lukt zal je zien dat er een spetterende verrassing zal zijn. ook vandaag is het weer te 
doen om 14u tot 17u. 

 

Groetjes van jullie nieuwe super en enthousiaste leiding! 

 

  



Welpen 
 

Zondag 6 september 

Lieve vrienden, eindelijk is het zo ver, ons scoutsjaar kan weer van start gaan! 
Yippieeeee, iedereen blij. En omdat het al zo lang geleden is, maken we er iets 
speciaals van! Vandaag is het de enige echte “Scouts Nijlen got Talent”! Kom 
allemaal om 14u maar kijken wat dat inhoudt en misschien weet je om 17u dan wel 
wie het meeste talent heeft en wie je leiding wordt dit jaar! Tot dan! 
 

Zondag 13 september 

Nieuw scoutsjaar, nieuwe gezichten, nieuwe vriendjes. Maar na vandaag zullen er geen vreemde gezichten 
meer zijn. We spelen namelijk kennismakingsspelletjes!  
Jullie worden aan de scoutslokalen verwacht van 14u tot 17u. 
 

Zondag 20 september 

Niets zo leuk als goeie, ouwe pleinspelletjes! Voetbal, dikke bertha, honkbal, … noem maar op! We hopen dat 
jullie er net zoveel zin in hebben als wij! Ook vandaag van 14u tot 17u aan de scoutslokalen.  
 

 

Zondag 27 september                                                       

Wat sluipt er daar in de bosjes van de heide? Is het een hond? Is het een 
schaap? NEE, HET IS EEN WELP! Vandaag gaan we ons amuseren met het 
enige echte top duo: klakkebuizen en zoutdeeg. Vandaag wederom aan de scoutslokalen van 14u tot 17u! 

 

 
Veel groetjes van jullie nieuwe epische welpenleiding oftewel de ninja turtles! 

 

 

  



Jonggidsen 
Omdat gewoon rechtuit zeggen wat we gaan doen maar een beetje saai is, mogen jullie zelf de 
vergaderingen van deze maand gaan zoeken in de onderstaande woordzoeker. 

 

 

Zondag 6 september: S_ _ _ _ _ _ _ 

Zondag 13 september: K _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Zondag 20 september: O_ _ _ _ _ _ _  

Zondag 27 september: W_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Groetjes jullie gloednieuwe, super toffe, knappe en coole leiding xoxo 



Jongverkenners 

Zondag 6 september                   
Na een mega leuk kamp en hopelijk ook een leuke 
vakantie is het eindelijk terug scouts. Vandaag is het 
startdag joepie!! Niet zomaar een startdag maar een 
echte show! Scouts nijlen got talent start om 14u en 
eindigt om 17u. Jullie zijn allemaal welkom om te 
ontdekken wie jullie nieuwe mega leuke leiding is. 
Nieuwe vrienden die ook bij de scouts willen komen zijn 
ook altijd welkom.  

Zondag 13 september                                                                                    

Vandaag gaan we elkaar wat beter leren kennen. We spelen spelletjes om iedereen in de groep beter te leren 

kennen zowel leiding als de andere leden. We kijken ernaar uit. We starten om 14u en eindingen om 17u. 

Zondag 20 september                                                                                        

Als we aan scouts denken, denken we meteen aan al die leuke bosspelen. Daarom spelen we deze week een 

mega leuk bosspel. Kom dus allemaal met de fiets naar de scouts. We beginnen om 14u en eindigen om 17u. 

Zondag 27 september                                                                                    

Vandaag spelen we een stadspel! Kom dus zeker allemaal met de fiets. We verwachten jullie om 14u en 

eindigen om 17u. 

 

 

 

 

Stevige linker, 

Jullie nieuwe mega leuke leiding 

 

 

 

 

 



Givers 

Zondag 6 september                                                    

Jippiejee eindelijk weer scouts! Na een veel te lange tijd zonder 

vliegen we er meteen goed in met een spetterende startdag. Kom 
dus allemaal naar de scouts en ontdek wie jullie leiding wordt het 
komende jaar. Van 14u tem 17u. TIP: vergeet niet te oefenen op 
jullie talenten want dit jaar draait alles rond ‘Scouts Nijlen got 
talent’.  

 

Zondag 13 september                                       

Woepwoep vandaag gaan we de kennis over elkaar even wat opfrissen. Wie had er nu weer een hekel aan 

champignons en wie kakte er nu weer meer naast dan in de hudo? Kom het allemaal te weten van 14u tem 
17u. 

 

Zondag 20 september                                                                                                                     

Woehoew we gaan naar de heide!!! Hoog tijd dus voor een 

klassieker van formaat. Wat deze net gaat zijn kom je maar zelf 
ontdekken van 14u tem 17u. TIP: laat die fluogroene regenjas 

maar in de kast hangen 😉 
 

Zondag 27 september                                                                                                                

OVERGANG! Jihaa lekker vies worden. Van 14u tem 17u. 

 
 
Liefs, 
jullie overenthousiaste leiding 
 

 

 

 

 

 



  

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/

