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Contactgegevens 
  

Tak Leiding Mailen naar: Bellen naar: 

Sparlekijn 

Kapoenen Alexia Desmedt  
Eline Mastbooms  
Rikke Beeckmans  
Hanne Verheyen  
Bent Smets 
 

kapoenen@scoutsnijlen.be 0479 07 78 69  
0479 43 48 20  
0475 81 31 40  
0471 27 58 89  
0494 05 32 81 
 

Kabouters Ruben Vanstiphout  
Nette Peeters  
Yarni Dierckx  
Wannes Van Meensel 
 

kabouters@scoutsnijlen.be 0496 42 43 67  
0470 63 69 05  
0498 60 80 31  
0478 06 49 33 
 

Welpen Sander Celis  
Flisse Peeters  
Eva Laura Coutteel  
Stijn Geens 
 

welpen@scoutsnijlen.be 0494 31 56 32  
0470 63 69 07  
0473 42 32 78  
0475 62 43 67 
 

Jonggidsen Wannes Leirs  
Isabeau Coutteel  
Sylke Maes 
 

jonggidsen@scoutsnijlen.be 0470 83 27 42  
0483 16 40 91  
0479 43 48 20 
 

Jongverkenners Samuel Vandenberghe  
Fien Torfs  
Nette Van Elsen 
 

jongverkenners@scoutsnijlen.be 0468 23 78 21  
0489 96 34 18  
0485 98 37 37 
 

Givers Rik Celis  
Arne Maes 
 

gidsen@scoutsnijlen.be 0498 35 19 32  
0491 88 88 51 
 

Jins Emeline Van Roie  
Marieke Leirs 
 

jins@scoutsnijlen.be 0499 76 26 91  
0471 11 47 24 
 

Groepsleiding Niels Schoeters 
Anneleen Pauwels 
Sander Celis 

groepsleiding@scoutsnijlen.be 0477 95 96 38 
0476 67 85 10 
0494 31 56 32 
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Kapoenen 
Zondag 6 januari 

De start van een spiksplinternieuw  jaar ! We starten het jaar al direct vol spanning. Er is iemand 

van de leiding vermoord. Het is jullie taak als onze detectives om uit te zoeken wie het gedaan 

heeft. Jullie hebben de tijd om te zoeken van 14u tot 17u. 

  

 

 

 

Zondag 13 januari 

Vandaag gaan we alles mixen! Nee we gaan niet koken, maar we gaan onze spelletjes 

en benodigdheden in een grote kom doen en mixen. Kom zeker voor een UNIEKE 

ervaring van 14u tot 17u. 

 

 

 

 

Zondag 20 januari 

Doe je beste klimschoenen maar aan want we gaan KLIMMEN! Om ter hoogste op de ladder geraken 

is het doel. Word jij nummer 1? Kom het uitzoeken van 14u tot 17u.  

 

 

 

 

Zondag 27 januari 

Verzamel al jullie wc-rolletjes maar samen want we gaan KNUTSELEN! Word het een ijsbeer, 

een sneeuwmaan of een sneeuwvlokje? Ga je creativiteit en fantasie maar op zolder halen 

want we hebben het nodig tussen 14u en 17u 

 

 jullie geweldige kapoenen leiding 

       Eline      Alexia            Bent                  Hanne             Zoë         Rikke 

 

 

 

  



Kabouters 
Zondag 6 januari: 

 

We vliegen het nieuwe jaar in met een goed bosspel!  

Allen op post om 14u. 

Hou het weer goed in de gaten want een dikke winterjas kan misschien wel 

van pas komen ! 

 

Zondag 13 januari: 

 

Allemaal nog moe van al die 

feestjes? Dat is niet erg! Vandaag 

doen we het rustig aan met GEZELSCHAPSPELLETJES! Allen 

paraat om 14u en om 17u zullen we wel wat uitgerust zijn ;-)  

 

Zondag 20 januari: 

 

Wat zijn de gekste spelletjes die je kan bedenken ? Dat gaan we vandaag uitvinden ! Alles wordt gemixt in een 

grote ketel en we krijgen een heel leuke spelletjessoep! Je mag mee komen spelen vanaf 14u en om 17u 

zullen we wel genoeg gekke spelletjes hebben gegeten ;-)  

 

Zondag 27 januari: 

 

Haal het allerstoerst zijn in jullie zelf maar naar boven, 

want vandaag spelen we Highlandgames !  

Wie gooit de balk het hardst? Wie slingert de hamer het 

verst? Wie heeft de grootste spierballen? 

Kom het ontdekken om 14u en om 17u mogen jullie als 

stoere Highlanders terug naar huis ! 

 

 

 

 

Gelukkig nieuwjaar!  

Dikke zoenen van jullie kapoenen, 

 

Yarni, Nette , Ruben & Wannes 

  



Welpen 
 

Zondag 6 januari: 

Jaja, haal vandaag je kook skills maar boven want het is niets minder dan 

kookvergadering vandaag! Als je wilt weten wat we gaan maken, kom dan zeker van 14 

uur tot 17 uur, zodat  

je ook zeker eens kan proeven van ons lekkere gerechtje! 

 

 

 

 
Zondag 13 januari: 

Breng vandaag allemaal een fiets, step, rolschaatsen, een go-cart,... mee, met 

andere woorden iets wat rolt want vandaag is het vergadering op wieltjes! We rollen 

van 14 uur tot 17 uur. Allen aanwezig! 

 

 

 
Zondag 20 januari: 

Hip hoi, vandaag is het dikzakkenvergadering! Huh! Wat is dat ?! Dat zal je wel 

zien ; ) Het enige wat jullie moeten weten is dat je allemaal een heel groot t-shirt 

nodig hebt ( kijk maar eens tussen de slechte t-shirts van papa of mama). Allen 

om 14 uur aanwezig, en om 17 uur kunnen jullie misschien wel echt als 

dikzakken terug naar huis vertrekken ; ) 

 

 

 
Zondag 27 januari: 

Slijm en spelletjessoep, dat is wat we 

vandaag gaan doen. Benieuwd wat dit inhoud? Kom dan een kijkje nemen 

en vooral super hard meedoen van 14 uur tot 17 uur! ( neem liefst wel 

allemaal een plastic potje mee) 

 

 

 

 

Vele groetjes en een gelukkig nieuwjaar van jullie super toffe leiding ; ) 

Eva, Sander, Stijn en Flisse 

  



Jonggidsen 
Een fantastisch, spannend, gezond en vooral gezellig 2019 gewenst! 

 

Zondag 6 Januari 

Vandaag gaan we lekker gezellig gezelschapsspelletjes spelen… 

maar dan net iets actiever… en groter… en buiten… 

 

Zondag 13 Januari 

Nog niet genoeg gezelschapsspelletjes gehad? Dan heb ik slecht nieuws en goed nieuws voor 

jullie. Het slechte nieuws is dat we met een probleem zitten, namelijk iemand van onze 

leiding is verdwenen. Wie heeft dit gedaan? Waar? Wanneer? Hoe? 

Het goede nieuws is dat we dan nog maar een gezelschapsspelletje bij moeten spelen, al enig 

idee wat het wordt? 

 

Zondag 20 Januari 

Ok, dat waren even genoeg gezelschapsspelen, tijd voor iets actievers. Verf je 

haar maar alvast ros, trek je beste kilt aan, want vandaag doen we 

highlandgames! 

 

Zondag 27 Januari 

Natuurlijk kunnen we deze gezellige maand niet afsluiten zonder samen gezellig naar de hei te gaan. Allemaal met de 

fiets! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jongverkenners 
Zondag 6 januari 

Omdat iedereen zijn goede voornemens net hebben gemaakt, 

gaan we het nieuwe jaar heel sportief inzetten met onze enige 

echte Scouts-olympics! Kom dus zeker af naar de vergadering 

en zorg dat je in form bent! Want dit word een strijd tot het 

bittere eind! 

Zaterdag 12 januari 20u – 22u 

In plaats van heel de dag computergames te spelen vandaag, mogen jullie in de avond 

allemaal naar de scouts komen om met jullie beste vrienden bordspelen en andere leuke 

gezelschapsspelletjes te spelen! Hebben jullie thuis een te gek gezelschapsspel liggen? 

Neem deze dan gerust mee vandaag. Hoe meer spelletjes, hoe liever! De vergadering gaat 

door van 20u tot 22u op de scouts. 

Zondag 20 januari 

Het thema van vandaag zijn allemaal leuke balspelen. Hier zitten klassiekers bij zoals: muurtje klop, trefbal en slijmbal. 

Maar we hebben ook een paar andere gekke balspelen voor jullie in petto! Zeker komen dus. 😉  

Zaterdag 26 januari 

We gaan de eerste maand van 2019 afsluiten met een goede oude paintball in de Kesselse 

heide! We verzamelen om 14u op de scouts en we gaan dan te voet verder naar de Kesselse 

heide. We zijn om 17u zoals gewoonlijk terug op de Scouts. 

 

 

 

Proost op een spetterend 2019!  

Samuel, Nette & Fien. 

  



Givers 
Zondag 6 januari 
New year, new me. Eens zien hoe goed jullie je aan goede 

voornemens kunnen houden. Zeker als iemand anders ze voor jullie 

maakt. Kom dus zeker af om een ander een loer te draaien en wees 

zelf ook maar op je hoede. Want voor je het weet hang je er zelf 

aan vast. 

 

 

 

 

Zondag 13 januari 
Omdat wij volop bezig zijn met studeren voor onze examens krijgen jullie voor vandaag nieuwe leiding. Wie dit is en wat 

jullie gaan doen is een verrassing. 

 

Zondag 20 januari 
Omdat het spaghettifeest wel heel dicht in de buurt komt nu gaan we vandaag reclame maken. Kom zeker met de fiets 

af zodat je je makkelijker kan verplaatsen tijdens de verkoop/reclamestunt. 

 

Zondag 27 januari 
Het is al even geleden dat de bomen ons nog hebben gezien. Dus gaan 

we deze vandaag knuffelen tot de bladeren er vanaf vallen (tip: kies geen 

naaldbomen, da slaagt dik tegen, en knuffel niet te hard zodat de foto hiernaast geen 

werkelijkheid wordt). De fiets is aangeraden om rapper op de heide (of een 

ander bos) te zijn en terug te komen. 

 

Alle vergaderingen deze maand zijn van 2 tot 5 

 

NOTA voor de ouders: 
• De kampdata is bekent, deze is van 4 tot en met 14 juli 

• Het gouwweekend zal doorgaan in het weekend van 3-4-5 mei 

 

 

Koude groeten, 

Arne en Rik 

 

 

 

 

 



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 

 

Sluitingsdagen in 2018 

• 1 mei, 10 mei 

• 21 juli 

• 15 augustus 

• 1 november 

• 24 tem 31 december 

 

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

